
 قسم اللغة العربية

 

 

 ّثزج ػِ اىقغٌ

( دٗسج 26ذخشجد ٍِ اىقغٌ ) 9111 – 9191أعظ اىقغٌ فٜ ميٞح اٟداب فٜ اىؼاً اىذساعٜ 

ٍرقذٍح فٜ ّغة اىْجاح فٜ  ٍشادو ٗىقذ دقق ذذسٝغٞ٘ اىقغٌ 2196 – 9111ىألػ٘اً 

 . االٍرذاّاخ اىَشمضٝح

 : اعرذذاز اىذساعاخ اىؼيٞا فٜ اىقغٌ

16/19اىَاجغرٞش دساعح  –  . 

19/11دساعح اىذمر٘سآ  –  . 

 .دشص اىقغٌ ػيٚ ذطثٞق اىر٘جٞٔ تذساعح اىقشآُ اىنشٌٝ فٜ ٍشادو اىذساعح جَٞؼا –

 ْٝفشد اىقغٌ ٍِ تِٞ اقغاً اىيغح اىؼشتٞح فٜ تاقٜ اىنيٞاخ ترذسٝظ اىيغح االمذٝح فٜ شالز ٍشادو –

. 

ٝ٘طذ اىظيح تِٞ اىيغح اىؼشتٞح ٗاىيغاخ اىجضسٝح )  ال ٝخفٚ ٍا ىٖزا اىذسط ٍِ إَٞح ذاسٝخٞح ار –

 . اىغاٍٞح ( ال عَٞا اىيغاخ اىؼشاقٞح فٞنُ٘ ٕزا اىذسط ّافزج ػيٚ فقٔ اىيغح ٗذاسٝخ اىيغاخ اىجضسٝح

 :إٔذاف اىقغٌ

تيغرٔ ألّٖا اىؼْظش األطٞو ىثْاء شخظٞرٔ ٗإٌٔ ٍقٍ٘اخ األٍح اىؼشتٞح  ذشعٞخ اػرضاص اىطاىة  . 

ٗاضذح ىيَثادئ ٗاىؼالقاخ االجرَاػٞح ٗاالعشٝح ٗاالذجإاخ اىرٜ ذقً٘ ػيٖٞا اىذٞاج سعٌ ط٘سج 

 .االّغاّٞح إرذاء تاىقشآُ اىنشٌٝ

شذ اىطاىة اىٚ اىرشاز اإلعالٍٜ ٗاىذفاظ ػيٚ ػشتٞرٔ اىغيَٞح ٍِ خاله ٍا ٝذسعٔ ٍِ ػيً٘ 

 . اىقشآُ

 . ذَْٞح ٍ٘إة اىطيثح ٗقذساذٌٖ فٜ اىفُْ٘ األدتٞح

ذفنٞش اىطاىة اىؼيَٜ اىَْظٌ فٜ اىَذاضشج ٗاىثذسذَْٞح   . 

 . ذخشٝج تادصِٞ ٍخرظِٞ تؼيً٘ اىيغح اىؼشتٞح ٗآداتٖا

سفذ اىجاٍؼاخ ٗاىنيٞاخ ٗاىَؤعغاخ اىَخريفح تخشٝجِٞ ٍؤٕيِٞ ػيَٞاً ٍِ دَيح اىذمر٘سآ .

 .ٗاىَاجغرٞش

. فٞٔ اطالع اىطاىة ػيٚ ػيٚ اىرشاز اىيغ٘ٛ ٗاألدتٜ ألٍرٔ ٍٗ٘امثح اىجذٝذ  . 

تؼذ ذطثٞق دساعح اىقشآُ اىنشٌٝ طاسخ ىيذساعح فٜ اىقغٌ إَٔٞح مثشٙ ألّٔ ٝؼٞذ اىطاىة اىَرؼيٌ .

 . اىٚ اىرشاز اإلعالٍٜ ٗاىذفاظ ػيٚ ػشتٞرٔ اىغيَٞح

 . ذَنِٞ اىطاىة ٍِ ذذسٝظ اىيغح اىؼشتٞح فٜ اىَذاسط اىَر٘عطح ٗاىصاّ٘ٝح.

األدتٞح ٗاىقشآّٞح ىيطيثح ٗاىَغاتقاخ إقاٍح اىيقاءاخ اىشؼشٝح ٗاألدتٞح . 

ذشطِٞ طيح اىقغٌ تاىَجرَغ ٍِ خاله اىْذٗاخ اىصقافٞح ٗدٗساخ اىرؼيٌٞ اىَجاّٜ اىَغرَش 

 ٗاعرضافح اىضائشِٝ

 

 



 قسم الجغرافية

 نبذة عن القسم:

إلى إعداد  وتهدف برامجه التدرٌسٌة 9111/ 9191أسس قسم الجغرافٌة فً العام الدراسً   –
قادرٌن على فهم واستٌعاب الظواهر الجغرافٌة )الطبٌعٌة والبشرٌة( خرٌجٌن جغرافٌٌن 

ودراستها وتحلٌلها والكشف عن تباٌناتها المكانٌة وعالقتها مع بعضها البعض،وقد شهد القسم 
عبر مسٌرته العلمٌة تطورات كبٌرة تمثلت بزٌادة أعداد الطلبة المقبولٌن فٌه سواء فً 

ات العلٌا ، والتطور الكمً والنوعً لمالكه التدرٌسً الدراسات األولٌة أم فب الدراس
 الفنٌة المتمثلة بالمختبرات والتقنٌات العلمٌة التخصصٌة .– ،واإلمكانات المادٌة

لرسم وتحلٌل  (ومختبرG.I.Sالقسم على مختبر لنظم المعلومات الجغرافٌة) ٌشتمل –

 أنواء جوٌة. الخرائط ومختبر للجٌمورفولوجً ومختبر للرصد المناخً ومحطة

 أهداف القسم:

ثمة أهداف أساسٌة ٌسعى القسم لتحقٌقها ،وهً بمجملها ذات مضامٌن وأبعاد إنسانٌة 
تصب فً األطر االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والحضارٌة التنموٌة بغٌة الوصول إلى 

 -التكامل فً رسالته العلمٌة من خالل :

متخصصة فً فروع الجغرافٌة المختلفة لرفد سعً القسم إلى إعداد كوادر علمٌة   -9
المؤسسات الرسمٌة وسواها بالباحثٌن المؤهلٌن للعمل فً دوائر التربٌة والتعلٌم 
والتخطٌط العمرانً واإلحصاء واألنواء الجوٌة والبٌئة والرعاٌة االجتماعٌة والتنمٌة 

لخدمات المجتمعٌة اإلقلٌمٌة والزراعة والصناعة وغٌرها من الدوائر المعنٌة بتقدٌم ا
 للسكان.

التواصل المؤثر والمتأثر مع الحقول العلمٌة والمعرفٌة األخرى لمواكبة التطورات  -2
والتغٌرات التً ٌشهدها العالم الٌوم السٌما فً المناهج التعلٌمٌة والتقنٌات المستحدثة عبر 

 ختلفة.جامعاته ومراكزه البحثٌة المتنوعة بغٌة الوصول إلى حافات العلوم الم

 -فً النظرة والتصور–تنمٌة قدرات الطلبة فً ما ٌتعلق بالحاسة العلمٌة الجغرافٌة  -3
للمشكالت التً تواجه المجتمع فً سلم تطوره الحضاري واإلسهام فً اٌجاد المعالجات 

 والحلول الناجعة لها .

استثمار األسالٌب والتقنٌات العلمٌة الحدٌثة مثل نظم المعلومات  -4

وسواها وتوظٌفها لخدمة األغراض  R.S واالستشعار عن بعد G.I.S الجغرافٌة

 والخطط

التنموٌة ،ال سٌما وإن مثل هذه التقنٌات واألسالٌب أصبحت أدوات فاعلة فً عصر   -5
 التكامل المعرفً.

إبراز دور الجغرافً فً الحٌاة العملٌة وذلك من خالل تطبٌق مبدأ الجغرافٌة دعامة  -6
التخطٌط ،إذ أن موسوعٌة الجغرافٌٌن تؤهلهم ألن ٌكونوا األكثر قدرة بٌن الباحثٌن على 



الربط والتحلٌل لمختلف الظاهرات الطبٌعٌة والبشرٌة وتحدٌد ارتباطاتها المكانٌة وترسٌخ 
 رافً هو مخطط بالضرورة .مبدأ أن الجغ

استثارة وعً الطلبة ضمن البرنامج العلمً الجغرافً عبر المحاضرات المنهجٌة  -7
والحلقات النقاشٌة والندوات والمؤتمرات العلمٌة والدراسات المٌدانٌة ومختلف المعارف 

ة المتنوعة التً ٌكتسبونها فً خالل سنوات دراستهم بما ٌمكنهم من إعادة تشكٌل منظوم
وعٌهم وٌصب فً إطار اإلسهام بالحفاظ على البٌئة وفهم واستٌعاب مشكالتها الراهنة ال 
سٌما المتعلقة منها بالتلوث بنوعٌه المادي واالجتماعً وضرورة اٌجاد الحلول المناسبة 

 لها على النحو الذي ٌضمن توازنها وعدم اإلخالل به.

جعٌة لدى الطلبة ،وتنمٌتها بالكٌفٌة التً إعادة صٌاغة منظومة األطر المفاهٌمٌة والمر .9
-حضاري-ثقافً-تكفل التفاعل المؤثر والمتأثر مع المحٌط ، وتضمن بلورة موقف علمً

 جاد.-واقعً

إسهام الجغرافً فً اٌجاد بٌئة إنسانٌة أفضل من خالل تقدٌم األسالٌب العلمٌة التً  -1
الوضع الجغرافً ألٌة بٌئة تمكن المهتمٌن بشؤون التنمٌة من التعرف على مكونات 

جغرافٌة بكل عناصرها المرتبطة باإلنسان واألرض ، كون الجغرافٌة تجمع فً شمولٌة 
العالقة بٌن متطلبات اإلنسان والبٌئة التً ٌعٌش فٌها وضمن المسرح الجغرافً .وعلى 

 أساس إن التنمٌة تتم من خالل اإلنسان وبه وألجله .

 

 

 قسم علم االجتماع

 

ٗماُ ٝضٌ عرح  9191االجرَاع اىزٛ عَٜ قغٌ اىخذٍح االجرَاػٞح آّزاك ػاً  ػيٌ قغٌاعرذذز 

ترخظض أخظائٜ خذٍح  9112طاىثا ٗطاىثح ذٌ ذخشجٌٖ ػاً  54ذذسٝغِٞٞ ٗذٌ قث٘ه 

 .9115 ػاً فٜ االجرَاع ػيٌ ذٌ ذغٞٞش قغٌ اىخذٍح االجرَاػٞح إىٚ قغٌ ,ٗاجرَاػٞح

اىؼيٞا/ اىَاجغرٞش فٜ اىقغٌ دٞس ذٌ قث٘ه طاىثِٞ فٜ اىذساعح اىذساعاخ  اعرذذشد 9119ٗفٜ ػاً

اىذساعاخ اىؼيٞا: اىذمر٘سآ دٞس ذٌ قث٘ه خَغح  فرذد 2112/ 2119اىَزم٘سج, ٗفٜ ػاً 

ٗتؼذ إقظاء ٍجَ٘ػح ٍِ اىرذسٝغِٞٞ ٍَِ  2112/2112طالب ٗتؼذ عق٘ط اىْظاً اىغاتق ػاً 

اخ اىؼيٞا فٜ اىقغٌ تَ٘جة األٍش اى٘صاسٛ اىَشقٌ عرار ٍغاػذ ذٌ غيق اىذساعأشذثح أعرار ٌَٕٗ ت

ٗقذ أػٞذ افرراح اىذساعاخ اىؼيٞا ىْٞو شٖادج اىَاجغرٞش فٜ عْح  99/6/2115فٜ   (111)

 تَشاذة ػيَٞح ٍخريفح . اً ٗٝضٌ اىقغٌ اُٟ ذغؼح ػشش ذذسٝغ2111/2191ٞ

 إٔذاف اىقغٌ:

 األٕذاف اىؼيَٞح ٗاىَؼشفٞح:-9

ثادصِٞ االجرَاػِٞٞ اىَرخظظِٞ فٜ ذشخٞض ٗدساعح اىَشنالخ ٝطَخ اىقغٌ إىٚ إػذاد اى

االجرَاػٞح ٗٗضغ اىَؼاىجاخ ىٖزٓ اىَشنالخ ٍِ خاله اىؼَو فٜ دٗائش اىذٗىح ٍصو ٗصاسج اىؼَو 

 ٗاىشؤُٗ االجرَاػٞح ضَِ دٗس اىشػاٝح االجرَاػٞح.

غ عؼٞاً ٗساء األٕذاف االجرَاػٞح:إٝجاد ّ٘ع ٍِ اىظيح ٗاىر٘اطو تِٞ اىجاٍؼح ٗاىَجرَ -2

 إدذاز اىرغٞش االجرَاػٜ.

األٕذاف األمادَٝٞح:إػذاد االخرظاطِٞٞ ٍِ دَيح اىشٖاداخ اىؼيٞا ٗرىل ىرقذٌٝ اىذساعاخ  -2

ٗاىثذ٘ز ػِ ٗاقغ اىَجرَغ ٗذشخٞض اىَشنالخ االجرَاػٞح اىرٜ ٝؼاّٜ ٍْٖا اىَجرَغ ,ٗٗضغ 

 اىخطظ ٗاىذساعاخ اىرَْ٘ٝح ىإلطالح االجرَاػٜ.



 

 

 النفس قسم علم
 

 ّثزج ػِ اىقغٌ

ٕٗ٘ اىقغٌ اىصاىس تٖزا االخرظاص فٜ اىجاٍؼاخ اىؼشاقٞح  9112اعرذذز قغٌ ػيٌ اىْفظ ػاً 

تؼذ جاٍؼح تغذاد ٗاىجاٍؼح اىَغرْظشٝح , َْٝخ اىقغٌ شٖادج اىثناى٘سٝ٘ط آداب فٜ ػيٌ اىْفظ تؼذ 

 . ّجاح اىطاىة فٜ استغ عْ٘اخ دساعٞح

 إذاف اىقغٌ

اىؼيَٞح ٗاىَؼشفٞحاالٕذاف     : 

 . اػذاد م٘ادس ٍرخظظح فٜ ػيٌ اىْفظ ٍِ دَيح شٖادج اىثناى٘سٝ٘ط  

تاىفشد ٗاالعشج ٗاىَجرَغ  ذٖرٌ  اجشاء اىذساعاخ ٗاىثذ٘ز فٜ ٍجالخ ػيٌ اىْفظ اىَخريفح ٗاىرٜ  

. 

َٞح ذقذٌٝ اىَغاػذج ٗاالعرشاساخ فٜ ٍجاالخ اىؼيً٘ اىْفغٞح ىيجٖاخ اىرٜ ذذراجٖا ٗاىذٗائش اىشع

 . ٍْٗظَاخ اىَجرَغ اىَذّٜ

تؼض اىظؼ٘تاخ ٗاىَشنالخ ىرٞغٞش فٌَٖٖ   ذقذٌٝ اىَغاػذج ٗاىؼُ٘ ىالفشاد اىزِٝ ٝ٘اجُٖ٘

 . الٗضاػٌٖ ٍٗ٘اجٖاذٌٖ ىيظشٗف

دساعح ٗذشخٞض اىَشنالخ ٗاىظ٘إش اىْفغٞح ٗذقظٜ أعثاتٖا ٗآشاسٕا ٗط٘الً ى٘ضغ اىثشّاٍج 

 . اىَْاعة ىي٘قاٝح ٗاىرإٔٞو اىْفغٜ

اىَغإَح فٜ ذط٘ٝش مفاءج اىؼاٍيِٞ فٜ اىَؤعغاخ اىَخريفح ٍِ خاله دٗساخ اىرؼيٌٞ اىَغرَش  

 . ٗغٞشٕا ٍِ ٗعائو ػالقح اىجاٍؼح تَجرَؼٖا

  ّشش اىصقافح اىْفغٞح اىشطْٞح تِٞ االفشاد ٍِ خاله اىْذٗاخ ٗاىَؤذَشاخ ٗٗعائو االػالً. 

 

 .2199-2196ىيؼاً اىذساعٜ ٗقذ ذٌ اػادج فرخ اىذساعاخ اىؼيٞا فٜ اىقغٌ 

 


