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 جابر جاد نصار/ كلمة األستاذ الدكتور 
 

 رئيس جامعة القاهرة                         
 
 
 

 

 

 

 

 : الطالب والطالبات أبنائي وبناتي
 

يىىدم مىىا حيىىاتكم السىىعيدم بىى  ا فىىم مسىىتام عىىام دراسىىم جديىىد وعلىىم أعتىىا  مرحلىىة جد
أا يىىوفقكم ويسىىدد خطىىاكم نحىىو  ، يسىىعدنم أا أتقىىدم إلىىيكم بالتانئىىة داعيىىاز المىىولم عىى  وجىىم  اهلل

ويجى  أا تعلمىوا أنكىم تنتسىبوا . لجىامعتكم العريقىة ومصىرنا الع يى ممستقبم أكثر إشراقاز لكىم و 
 .العالم العربم والشرق األوسط كلهإلم أعرق وأهم جامعة ليس فم مصر فقط بم فم 

مكانيىىىات ضىىىخمة تضىىىعاا فىىىم  إا جامعىىىة القىىىاهرم بمىىىا تضىىىمه مىىىا خبىىىرات متميىىى م واى
 . خ  بأسبا  العلم والتفوق والرفعةفال تترددوا فم األ ،متكم ورعايتكمخد

 وفقكم اهلل ملا فيه خري مصرنا العزيزة ،،،
 
 

 رئيس الجامعة                                                                  
 جابر نصار. د.أ
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 حسن محمد صبحي/ تاذ الدكتور االس كلمة

 لبحوث والدراسات األفريقيةمعهد ا عميد
 ــــــــــــ

 التدريس بالمعهد هيئة أعضاءاألساتذة الزمالء  السادة
 المدرسون المساعدون والمعيدون السادة
 األعزاء الطالب

   الترحي  بكم فم ه ا الصرح األكاديمم المتمي  والمتفرد فم مصر  يسعدنم
فريقم ودراسة القارم األفريقية فم مختل  بتناوم الشأا األ يوالشرق األوسط وأفريقيا والمعن

 .التخصصات
ما خالله إلم التعري   نسعمعا سعادتم لتقديم وتحديث دليم الطال  ال ى  وأعبر

نشأته وأقسامه واألنشطة المختلفة التم يقوم باا والئحة الدراسات العليا طبقاز لنظام : بالمعاد
الدراسية ألقسام المعاد  مقرراتلتوصي  ال الساعات المعتمدم ليكوا مرشداز للطال  ودليالز 

قواعد القيد بالبرامج المختلفة به و  رؤية ورسالة المعاد وشروط القبومالمختلفه ومحدداز ل
 .ونظام الدراسة( هدكتورا –ماجستير  –دبلوم خاص )

معاد البحوث والدراسات األفريقية بيت خبره فم مجام الدراسات األفريقية  دويع
ما دراسات  هفريقيا حيث يقدم المشورم بما لديلايئات والمؤسسات العاملة فم أتستعيا به ا

 عمموينظم المعاد العديد ما المؤتمرات وورش ال. علمية فم مختل  التخصصات رسائمو 
حوض النيم، إلم جان   منااالتم تواك  األحداث التم تمر باا القارم األفريقية وفم القل  

المتمي  للمراك   ات الطابع الخاص والمشاريع  يالنشاط العلمالتدري  لألفارقة و  برامج
 .ياألفريق يالبحثية التم تدعم التكامم المصر 

لا ا المعاد العريق كم تقدم واى دهار ونحيم جاد الجامعة فم دعم أنشطة  نتمنم
المعاد والحصوم علم تمويم مشروع التطوير المستمر والتأهيم لالعتماد لتلبية متطلبات 

 .دم وصوالز إلم االعتماد وتحقيقاز لألهدا  االستراتيجية للمعادالجو 
اهلل إلم العمم الجاد المثمر تحقيقا لتقدم مصرنا الع ي م وقارتنا األفريقية  وفقكم

 .الواعدم متمنيا لكم جميعا كم التوفيق والسداد
 .عليكم ورحمة اهلل وبركاته والسالم  

 المعهد عميد        
 حسن محمد صبحي. د.أ               
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 سلطان فولي حسن/ كلمة األستاذ الدكتور 

 وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث

 
 
 

 : الطالب والطالبات  أبنائي وبناتي
       وأرحىىىىى  بكىىىىىم فىىىىىي  ،يسىىىىىرني فىىىىىي بدايىىىىىة كلمتىىىىىي أا أهنىىىىىئكم بالعىىىىىام الدراسىىىىىي الجديىىىىىد

 دوام التوفيىىىىىىىىق  لكىىىىىىىىم متمنيىىىىىىىىاز  –اهرم جامعىىىىىىىىة القىىىىىىىى –فريقيىىىىىىىىة معاىىىىىىىىد البحىىىىىىىىوث والدراسىىىىىىىىات األ
 ،اهلل أا يحقق لكم منكم طموحاته داعياز ... والنجاح 
انطالقاز ما أا معادنا العريق ُيعد احىدي أهىم القىالع العلميىة وبيىت الخبىرم األساسىي  

لكم الماتميا بالشأا األفريقي، فلقد كىاا معاىد البحىوث والدراسىات األفريقيىة دومىاز فىي مقدمىة 
و لى   ،فريقياخلي بم وعلي المستوي العربي واأللعلمية ليس فقط علي المستوي الدالصروح ا

بفضم جاود نخبة متمي م ما األسات م والخريجيا ال يا يقوموا بىدور فعىام فىي خدمىة وطننىا 
 .وقارتنا الحبيبة

مىىع بدايىىة عىىام جديىىد ومرحلىىة جديىىدم وحاسىىمة فىىي تىىاريخ وطننىىا الحبيىى  الىى ي نتمنىىي 
 هيىىىا بنىىىا جميعىىىاز نقىىىدم أفضىىىم مىىىا عنىىىدنا سىىىوا  فىىىي طلىىى  العلىىىم ... سىىىتقرار والرقىىىيدائمىىىاز لىىىه اال

 . في توظي  أفكارنا ما أجم رفعة مصرنا الحبيبة وقارتنا السمرا  أو حتم
لىىىىى  ليكىىىىىوا بمثابىىىىىة نبىىىىىراس      يسىىىىىعد إدارم المعاىىىىىد بىىىىىأا تضىىىىىع بىىىىىيا أيىىىىىديكم دليىىىىىم الطا 

كىى ل  معرفىىة كافىىة االستفسىىارات عىىا أقسىىام  ،بىىه الطىىال  لمعرفىىة نظىىم الدراسىىة بالمعاىد ياتىدى
 .المعاد

كـــل أمنيـــاتي ألســـرة المعهـــد مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ومعـــاونيهم والعـــاملين   :ختامـــاً 
 .والطالب بعام دراسي جديد مثمر نتعاون جميعًا للحفاظ علي معهدنا العريق وبلدنا الحبيبة

 عهد وكيل الم                                            
 لشئون الدراسات العليا والبحوث           

 سلطان فولي حسن. د.أ     
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 مراد اهلل عبد سيد حسين /األستاذ الدكتور  كلمة
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون المعهد وكيل
 
 
 

 بيت في والعر  واألفارقة المصرييا ما المعاد طال  بأبنائنا نرح  أا يسعدنا
 .القاهرم بجامعة األفريقية والدراسات البحوث معاد رحا  في أفريقيا

 العام فم فريقيةاأل والدراسات البحوث معاد دليم يصدر أا الطالع يما لما إنه
 يوالت للمعاد التنظيمية الالئحة فم تم يال  والتطوير للتعديم مواكباز  الحالم الجامعم
 بيا ما يكوا بأا لمعادا رؤية تحقيق لمإ تاد  التم الالئحة تل  ،2885 عام صدرت
 واإلقليمي المحلي المستوى علم األفريقية بالدراسات الماتمة العلمية المعاهد أفضم

 جامعة رسالة تعكس التم المعاد رسالة تحقيق إلم أيضاز  الالئحة ه ه وتاد  والعالمي
 المجتمع احتياجات لمقابلة تعليمية خدمات تقديم فم التمي  علم تقوم يالتو  القاهرم
 .المجاالت كافة في التنمية تحقيق أجم ما والدولي واإلقليمي يالمحل

 في متخصصة كوادر تخريج إلم المعاد يقدماا التي التعليمية البرامج وتاد 
 ودائم فعام بشكم لإلساام والدكتوراه والماجستير الدبلوم مرحلة فم األفريقية الدراسات

 الشئوا فم خبرم بيت المعاد يكوا أا أجم ما وأفريقيا مصر بيا التواصم لتحقيق
 .األفريقية

 منام راجية الطلبة أبنائنا يأيد بيا الدليم ه ا تضع أا المعاد إدارم يسعد ل ل 
 فضالز  الستة أقسامه فم الدراسة ونظم معالم أهم علم يقفوا حتم يحتويه ما كم استيعا 

 .أ هانام يف تدور يالت االستفسارات ما كثير عا اإلجابة عا
 وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالمو 

 مراد اهلل عبد سيد حسين. د.أ                                                          
      لشئون المعهد وكيل                                                                

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة               
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 وتطــوره المعهدنشأة                          

 
سىىم ا، وكىىاا فىىم البدايىىة تحىىت 1947أنشىىم معاىىد البحىىوث والدراسىىات األفريقيىىة عىىام 

غضىىوا دفىىاع مصىىر عىىا  و لىى  فىىي ،لكليىىة اادا  كىىاا تابعىىاز و ، "معاىىد الدراسىىات السىىودانية"
ا همىىىا يضىىىم قسىىىميفىىىي  لىىى  الحىىىيا وكىىىاا المعاىىىد . وحىىىدم وادي النيىىىم بىىىيا مصىىىر والسىىىوداا

عىا كليىة اادا   مسىتقالز  ، ثىم أصىبم معاىداز راسىة فيىه سىنتياالجغرافيا والتاريخ وكانىت مىدم الد
 .1954للجامعة مباشرم من  عام  وتابعاز 

معاىد للبحىوث والدراسىات األفريقيىة بتطىوير صىدر القىرار الجماىوري  1978وفىم عىام  
، أضىيفت للقسىميا السىابق جديىدم از ويضىم أقسىام مباشىرم،يتبع الجامعة كمعاد للدراسات العليا 

 :اإلشارم إلياما، وهي
 قسم السياسة واالقتصاد -1

 قسم األنثروبولوجيىىا -2
 قسم اللغات األفريقيىة -3

 قسم الموارد الطبيعيىة -4

. جى رياز  بنشىاط فعىام نحىو تطىوير الدراسىة فىم المعاىد تطىويراز  كاا صدور هى ا القىرار إيى اناز و 
اىى ه الالئحىىة وقىىد اسىىتمر العمىىم ب صىىدار الالئحىىة الداخليىىة،صىىدر القىىرار الىىو اري ب  1983عىىام  وفىىي

مقتضىم القىرار ببصىدور الئحىة جديىدم للمعاىد ، لتبىدأ مرحلىة جديىدم مىا التطىوير قرابة العشريا عاماز 
والتىي أسسىت  ،الساعات المعتمىدمجمع بيا النظام القديم وبيا نظام نظام  وفق 2884لسنة  1947

 ثىم نظىام الىدبلوم الخىاص، تطبيقىي غيىر مؤهىم للماجسىتير والىدكتوراه،وهو دبلىوم  نظام الدبلوم العام،
 .وهو دبلوم تخصصي مؤهم للماجستير والدكتوراه

واستمراراز لمنظومة التطوير ومواكبة التغيرات وتحقيقاز لجودم األدا  وصوالز إلم االعتماد فقىد 
لعليىىا والبحىىوث بىىه لتحقيىىق تعىىيا علىىم معاىىد البحىىوث والدراسىىات األفريقيىىة تطىىوير نظىىام الدراسىىات ا

ظم معايير الجودم ومىا ثىم تىم تطىوير الالئحىة الحاليىة  التفوق األكاديمم المرجو فيالتمي  العلمم و 
 .تصاالتالظم ثورم تكنولوجيا المعلومات وا المتغيرات السريعة والمتالحقة في بالئحة جديدم تواك 

ق مىع بدايىة العقىد الثىاني لأللفيىة الثالثىة، ، والتىي تتوافىالتي بيا أيىديناالالئحة ف ا ه ه وبا ا 
وتتواكىىى  مىىىع التطىىىورات الجديىىىدم وهىىىي أخىىىر الئحىىىة  2884عىىىام ُتعىىىد تعىىىديالز لالئحىىىة التىىىي صىىىدرت 

سىتطالع أرا  أكبىر قىدر مىا المسىتفيديا اخاصة ما خىالم  ،بجامعة القاهرم ونظام الجودم واالعتماد
المعاونىىىىة والطىىىىال  والخىىىىريجيا وقطاعىىىىات  سىىىىوا  مىىىىا أعضىىىىا  هيئىىىىة التىىىىدريس أو الايئىىىىةوالمعنيىىىىيا 

 .والتي تستفيد ما عملية التطوير بالمعاد المجتمع المتعددم
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 رؤيــة المعهد ورسالته وأهدافه                         
 
 
 

 رؤية المعهد:  
 

أن يكـون معهــد البحــوث والدراســات األفريقيـة مــن أفضــل المؤسســات العلميــة ) 
 (ت األفريقيةوالعالمية في الدراسا

 
 رسالة المعهد:  

 
التميز في تقديم خدمات تعليمية وبرامج وأنشطة متنوعة لتخـريج كـوادر متخصصـة 

والدكتوراه للوفاء باحتياجـات المجتمـع  والماجستير في الدراسات األفريقية من حملة الدبلوم
قيــا وفــي المحلــي واإلقليمــي واإلســهام بشــكل فعــال ودائــم لتحقيــق التواصــل بــين مصــر وأفري

 .القلب منها حوض النيل ودعم سياسات مصر تجاه أفريقيا
 

وتتحقق رسـالتنا مـن خـالل االلتـزام بالمعـايير العالميـة للتميـز فـي مجـاالت البحـوث 
 .والدراسات األفريقية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة

  



 دليل الطالب            ث والدراسات األفريقية   معهد البحو –جامعة القاهرة  

http://www.african.cu.edu.eg -11 -

 :أهداف املعهد
 :تتلخص أهداف املعهد يف اآلتي

عىىىداد أفضىىىم البىىىرامج العلميىىىة والتدريبيىىىة والبحثيىىىة فىىىي ريقيىىىة فألتعميىىىق المعرفىىىة بالشىىىئوا ا -1 واى
مجام البحوث والدراسات األفريقية، وتطويرها بشكم دائم بمىا يجعلاىا تواكى  التقىدم العلمىي 

  .علي مستوي العالم

االلتىىى ام بالمعىىىايير الدوليىىىة للتميىىى  فىىىي األنشىىىطة والبىىىرامج والخىىىدمات التىىىي يقىىىدماا المعاىىىد،  -2
 .الجودم واالعتماد وصوالز باا إلي

عىىدادهم فىىي التخصصىىات األكاديميىىة  -3 تكىىويا خىىريجيا متخصصىىيا فىىي الشىىئوا األفريقيىىة واى
 التنافسىية العالميىة، والقىدرم علىم قىدر كبيىر مىا ي يقدماا المعاد، بحيىث يصىبحوا علىمالت

 .االستمرار في البحث والتعلم مدى الحيام

التىي تاىم المجتمىع وتسىام فىي تحقيىىق  إجىرا  الدراسىات والمشىروعات البحثيىة فىي المجىاالت -4
 .عالقات أوثق بيا مصر والدوم األفريقية الشقيقة

يتوافر علياا الطل  ما جان   يتقديم الخدمات البحثية واالستشارية والعلمية والتدريبية الت -5
والقطىاع  يالمستفيديا ما أنشطة المعاد، وخاصة ما جان  مصر وفئىات المجتمىع المىدن

 .الخاص

 يوا الخريجيا، لضماا استمرار ارتباطام بأنشطة المعاد، واإلساام المستمر فىمتابعة شئ -6
 .تطوير قدراتام

بأهمية االنتما  األفريقي، وتحسيا الصورم المتبادلة بيا المصرييا  يالمصر  يتعميق الوع -7
 .، وتدعيم العالقات المصرية والعربية بالقارم األفريقيةوأشقائام األفارقة

   :بالوسائل التالية ةاألساسي هفاهدأاملعهد  حيقق

جرا  البحوث  الدروس تنظيم -أ والدراسات والمحاضرات وحلقات النقاش والمؤتمرات واى
 .واإلشرا  علياا وتوجيااااألفريقية، 

 .البحوث والدراسات المتعلقة بالقارم األفريقية نشر -ب
 .الشئوا األفريقية يفوأدواته وسائم البحث العلمي  توفير - ج
الحكومية  والمصالمالايئات والمؤسسات يتم إيفادهم ما ِقبم ال يا  الفنييا تدري  - د

 .لم الدوم األفريقيةإوتوجياام 
 .األفريقيةالدوم بعثات علمية للدراسات الميدانية ب تنظيم  - ه

استقدام أكبر عدد ما الطال  األفارقة للدراسة في المعاد للحصوم علي الدرجات  - و
في دورات تدريبية لمدم يا أو المتدربيا األفارقة العلمية، وتدري  أكبر عدد ما الدارس

 .محددم
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 أقسام املعهد
 :األقسام العلمية

 : هي ستة أقسام متخصصة وتاريخ نشأتها، يتكون المعهد من
 تاريخ النشأة        القسم 

 1947    قسم الجغرافيا -1
 1947    قسم التاريخ -2
 1971   سياسة واالقتصادقسم ال -3

 1971   قسم األنثروبولوجيا -4

 1971   قسم اللغات األفريقية -5

 1971   قسم الموارد الطبيعية -6

 
 :األقسام اإلدارية 

               أميا المعاىىىىد -1
               الشئوا القانونيىىة -2
   إدارم الدراسات العليا  -3

                        العالقات العامىىىة -4

 سكرتارية العميىىد      -5

 والبحوث لشئوا الدراسات العلياسكرتارية وكيم المعاد  -6

 والبحوث سكرتارية وكيم المعاد لشئوا الدراسات العليا -7

 ةالشئوا الماليىىى -8

           :شئوا األفىىىىراد -9

                          الكادر العام -     الكادر الخاص -أ 
 لخاصةاالصناديق  -18

 الحفىىظو القيد  -11
 لخ انىىىىىةا -12
 ر  صويىوحدم الت -13

 الشئوا العامة - 14
 وحدم االتصاالت -15
 المعامم -16
 المتاح  -17
 المكتبة -18
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 هيئة التدريس باملعهد 
 ـــــــــــــــ

 :عمداء معهد البحوث والدراسات األفريقية
  1952 – 1947   محمد عوض محمد ./ د.أ
  1955 – 1953    حسا عثماا كامم./ د.أ
  1964 – 1956   يدع  الديا محمد فر ./ د.أ
 فترم أخرى 1969 – 1965    حسا عثماا كامم./ د.أ
 1975 – 1969    محمد السيد غال ./ د.أ
 1978 – 1975   محمد محمود الصياد./ د.أ
 فترم أخرى 1979  -1978    محمد السيد غال ./ د.أ
 1982 – 1979    عبد المل  عودم./ د.أ
 1987 – 1982   محمد عبد الغني سعودي./ د.أ
 1994 – 1987   سليماا عبد الستار خاطر./ د.أ
 1999 – 1994   السعيد إبراهيم البدوي./ د.أ
 2885 – 1999   السيد علي أحمد فليفم ./د.أ
 2889 - 2885   عادم سعد الحسنيا  /.د.أ
  2811 - 2889   محمود محمد أبو العينيا ./د.أ
 2814 – 2811    السيد إبراهيم جابر./ د.أ
 حتي ااا -2814   حسا محمد صبحي /.د.أ
 

 للمعهد  اإلدارة العليا
 

 عميد المعهد 

 حسا محمد صبحي /.د.أ
 

 :الوكيـــالن
 وكيم المعاد لشئوا الدراسات العليا والبحوث   سلطاا فولي حسا./ د.أ
 وكيم المعاد لشئوا خدمة المجتمع وتنمية البيئة  عبد اهلل مرادسيد حسيا ./ د.أ
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 :األقسامرؤساء 
 نثروبولوجيا رئيس قسم األ    سعد عبد المنعم بركه /.د.أ
 قسم التاريخ مشر  علم    حسا محمد صبحي  /.د.أ
 رئيس قسم السياسة واالقتصاد   محمد السيد ضلعجمام  /.د.أ
 ئيس قسم اللغات األفريقيةر                محمد علي نوفىىىم./ د.أ
 رئيس قسم الجغرافيا             جده إبراهيم عامر      ما./ د.أ
 قائم بأعمام رئيس قسم الموارد الطبيعية عباس محمد عبد الغفار شراقي/ .د

 :لتدريس بقسم التاريخاالسادة أعضاء هيئة 

   التخصص       :األساتذة  المتفرغين
 إسالمي تاريخ   الحليمرج  محمد عبد / .د.أ
 حديث معاصر اريخت   عبد اهلل عبد الرا ق إبراهيم/ .د.أ
       تاريخ حديث ومعاصر        فميالسيد علي أحمد فل./ د.أ
       تاريخ حديث ومعاصر         ماهر عطيه شعباا./ د.أ
   تاريخ إسالمي                   كرم كمام الديا الصاوي         ./ د.أ

   األساتذة المساعدون المتفرغون

      ريخ قديمتا    حندوقة إبراهيم فرج/ د

 التخصص                               :ذةـاألسات
 تاريخ إسالمي   حسيا سيد عبد اهلل مراد          / .د.أ
    تاريخ حديث ومعاصر   الدايم محمد حسياأحمد عبد./ د

                        :األساتذة المساعدون
  تاريخ إسالمي    سو ي أباظة محمد حسا /.د
 قديىىمتاريخ            الحميد محمد كريا رج  عبد ./د

 :المدرسون
              تاريخ قديم   آمام مصطفم كمام إبراهيم  / د

          ومعاصر تاريخ حديث   وسام أحمد طىه منصور/ د 
 تاريخ حديث ومعاصر                            شيريا مبار  بسيس/  د
 تاريخ إسالمي   نيبطم شعباا محمد غريا/  د
 تاريخ حديث ومعاصر   بدوي رياض عبد السميع/  د

 تاريخ قديم   هند عبد المجيد الفقي/  د
 تاريخ حديث ومعاصر   التوا  محمد أسامة عبد/  د
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 :المدرسون المساعدون
 تاريخ إسالمي  محمد جا  اهلل عبد الحميد   /  أ
   تاريخ إسالمي   أبو بكر حسني عيسي / أ
 حديث ومعاصرتاريخ    صطفي أحمد عبد اللطي م/ أ

 :املعيدون

 تاريخ إسالمي   محمد عيد أحمد متولي/ أ
 تاريخ إسالمي     انتصار جابر محمد/ أ
 تاريخ قديم   محمود أحمد محمد إمام/ أ
 
 

 :السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم اجلغرافيا
 

 التخـصص       :األساتذة  المتفرغين
 سياسية+ اقتصادية  اجغرافي      إبراهيم أحمد البدويالسعيد ./ د.أ
 جغرافية العمراا      فاتا محمد محمد البنا/ د.أ
 جغرافية العمراا      ع ي م محمد علي بدر/ د.ا

 التخـصص            :األساتذة
 اقتصادية  اجغرافي     سلطاا فولي حسا./ د.أ
 جغرافية السكاا    ماجدم إبراهيم عامر/ د.أ

 بيئية -مناخية جغرافيا        عطية محمود محمد الطنطاوي/ د .أ

 :األساتذة المساعدون

 جغرافيا طبية          آمام حلمي سليماا/ د
 :المتفرغون المدرسون

 (خدمات)العمراا   ةجغرافي   أحمد سيد شحاته أحمد/ د
 :المدرسون

 جغرافيا اقتصادية        جمام محمد عطية مصطفم/ د 
 جغرافية العمراا       محمد غبور إيناس فؤاد حجا ي/  د
 جغرافيا بشرية   ماهر حامد عبد الفتاح /  د
 جغرافيا سكاا           مصطفم أبو الفضم/  د
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 :مدرسون المساعدونال

 جغرافيا بشرية    شعباا محمد داوود/ أ
 جغرافيا بشرية   وائم محمد المتولي إبراهيم/ أ
 جغرافيا طبيعية   مود حسا هبه عبد الحميد مح/أ
 جغرافيا بشرية   مني علي عبد الرحما شافعي/ أ
 جغرافيا طبيعية   خديجة عبد اهلل عبد الحميد/ أ

 :المعيدون
 طبيعيةجغرافيا    مصطفي محمد رج  أحمد/ أ
 جغرافيا بشرية   رانيا حسا محمود حسا/ أ
 طبيعيةجغرافيا    محمود محمد صالم محمد/ أ
 جغرافيا بشرية   وقي محمد سالمةماجدم ش/ أ
 
 

 :السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم  السياسة واالقتصاد
 

 التخـصص    :المتفرغون األساتذة

 سياسية علوم  إبراهيم أحمد عبد المنعم نصر الديا./ د.أ
 علوم سياسية  محمود محمد إبراهيم أبو العينيا./ د.أ
 اقتصىىىاد    الفتاح فرجفرج عبد/ .د.أ

 

 التخـصص     :األساتذة
 علوم سياسية   جمام محمد السيد ضلع/ .د.أ
 علوم سياسية  محمد عاشور مادي عاشور./ د.أ
 اقتصىىىاد  هويدا عبد العظيم عبد الاادي/ .د.أ
 

   األساتذة المساعدون المتفرغون

 اقتصىىىاد   هيام علي  يا الديا الببالوي/ د
 صىىىاداقت   عراقي عبد الع ي  مصطفم/ د
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  :األساتذة المساعدون
 علوم سياسية   صبحي علي محمد قنصوه/ د

 اقتصىىىىاد   سماح سيد أحمد المرسي/ د 
 :المدرسون

 اقتصىىىاد   دي ي رؤو  راجي دانيام/ د 

 علوم سياسية   أيما السيد محمد أحمد/  د
 علوم سياسية    نادية عبد الفتاح/ د 
 قتصىىىىادا   سالي محمد م يد محمود/ د 
 علوم سياسية   رانيا حسا عبد الرحما/ د 
 اقتصىىىىاد   نالة أحمد أبو الع  شر / د 
 اقتصىىىىاد   غادم أنيس أحمد البياع/ د 
 علوم سياسية   سامي السيد أحمد محمد/ د 
 اقتصىىىىاد  وال  محمد محمود محروس محمود/  د
    اقتصىىىىاد   مروم عادم سعد الحسنيا/  د
 احصىىىىا      باسم ر ق عدلي  / د
 اقتصىىىىاد   شيما  محم الديا محمود/  د
 اقتصىىىىاد    سمر حسا حسيا/  د
 

 :المدرسون المساعدون
 علوم سياسية    أحمد أمم محمد/ أ
 اقتصىىىاد   جيااا عبد السالم عباس/ أ
 علوم سياسية    محمود  كريا محمود/ أ
 اداقتصىىى    ندي ناجي طه علي / أ
 

 :المعيدون
 علوم سياسية    إيماا عبد العظيم سيد/ أ
 علوم سياسية    مي طارق مراد عمر/ أ
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 :السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم األنثروبولوجيا

 
 التخـصص        األساتذة المتفرغين 

 أنثروبولوجيا اجتماعية   عبد الع ي  راغ  شاهيا/ د.أ
 

 التخـصص      :األساتذة
 أنثروبولوجيا ثقافية    د عبد المنعم بركةسع/ د.أ
 أنثروبولوجيا اجتماعية    سلوى يوس  درويش/ د.أ
 أنثروبولوجيا طبيعية     نانسي أحمد فخري/ د.أ
 

 :المتفرغون األساتذة المساعدون

 أنثروبولوجيا طبيعية       مح  محمد شعباا/ د
 أنثروبولوجيا اجتماعية   إيماا يوس  البسطاويسي/ د
 

       المدرسون

 أنثروبولوجيا ثقافية    حورية مصطفم أحمد/ د
 أنثروبولوجيا اجتماعية   عليا  الحسينم محمد كامم/ د

  أنثروبولوجيا     تامر محمود أحمد/ د
 أنثروبولوجيا طبيعية   تامر جاد راشد جاد الر / د
 

              المدرسون المساعدون

 نثروبولوجيا اجتماعيةأ   مروه صابر عبد السالم / أ
 أنثروبولوجيا اجتماعية    رشا سعيد صبحي/ أ
    أنثروبولوجيا اجتماعية   مروم محمد تاامي إبراهيم / أ
 أنثروبولوجيا اجتماعية   محمد محمد جالم حسيا/ أ
 أنثروبولوجيا اجتماعية   محمد عبد الراضي محمد / أ
 افيةأنثروبولوجيا ثق   سحر محمد إبراهيم غرا / أ
 أنثروبولوجيا ثقافية    محمد مسعد إمام/ أ
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 :السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغات األفريقية

 
 التخـصص    األساتذة المتفرغين

 لغة الاوسا وآداباا   مصطفم حجا ي السيد./ د.أ
 اللغة السواحيليىة    راجية محمد عفت./ د.أ
 ىياألد  السواحيل   عبد اهلل نجي  محمد ./ د.أ

 التخـصص      األساتذة
 لغة الاوسا وآداباىىا           صبرى إبراهيم سالمة/ د.أ
 لغة الاوسا وآداباىىا   اشر  محمد الاادى/ د.أ
 لغة الاوسىىىىىا   محمد علي محمد نوفم/ د.أ

 :األساتذة المساعدون
 لغة الاوسىىىىىا           سمير ع ت إبراهيم إسماعيم/ د
 األد  السواحيلي   محمد ر ق محمد المحمدي/ د
 اللغة األماريىة   عمر السيد عبد الفتاح / د
 اللغة السواحيلية   علي أميا علي اللبودي/ د

 :المدرسون
 مدرس لغويات    نالة محمد محمد سليمة/ د

 لغة اللوجانىىدا   رياام عبد المنعم محمد/ د 
 :المدرسون المساعدون

 النيىىىىة الفو    هبه محمد علم خليفة / أ
 اللغة السواحيلية    سيد رشاد قرني محمد/ أ
 اللغة األمارية   هبه جمام توفيق أبو العال/ أ
 لغة الاوسىا   حماد إسماعيم فو ي صادق/ أ
 صومالىىي    بثينه سيد محمود/ أ

      :المعيدون
 اللغة األمارية   هدي صالح عبد القادر/ أ
 الغة الاوس   محمود رج  علي سيد/ أ
 لغة الاوسا    محمد نبيم محمود الشرقاوي/أ
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 :السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم املوارد الطبيعية
 التخـصص           األساتذة المتفرغين

 علم البيئة الحيوانية   سمير إبراهيم غبور./ د.أ
 موارد أرضية  محمد طارق محمد لبي ./ د.أ
 الحيوانية علم البيئة           وفائي  كي عا ر./ د.أ
 (مناخ)في يا  جوية    فو ية إبراهيم مرسي./ د.أ
 موارد أرضية   عادم سعد الحسنيا./ د.أ
 موارد أرضية           سيد إبراهيم السيد جابرال/ د.أ
 موارد أرضية   مجدي ر ق سم ./ د

 التخـصص        :األساتذة
 علم البيئة الحيوانية           حسا محمد صبحي/ د.أ

 :اتذة المساعدوناألس

 الفسيولوجيا البيئية لعلم النبات  محمد أحمد مصطفم شابة/ د
 جيولوجيا اقتصادية  عباس محمد عبد الغفار شراقي/ د
 موارد نباتية   أميرم شوقي أحمد/ د

 :المدرسون
 موارد نباتية   محمد سعيد عباس/ د
 موارد أرضية   أشر  محمد خليفه/ د
 موارد أرضية  نجال  صالم محمد حسا/ د

 موارد جوية  مصطفم عبد الحميد أحمد/ د 
 موارد أرضية   خلود محمد علم محمد / د
 موارد جوية   جميم جمام عبد المعطم / د

 :المدرسون المساعدون
 موارد أرضية  عبد الرحما السيد أحمد محمود/ أ
 موارد مائية   محمد  السيد أحمد محمود / أ
 موارد نباتيىة  نااد فتحي محمد الشاي / أ
 موارد حيوانية  سحر حسيا عبد اهلل هيكم/ أ
 أرصاد جوية   شوق شعباا عبد الكريىم/ أ
 موارد أرضية  عبد الرا ق فريج مصطفي/ أ

 :المعيدون
 موارد أرضية  عال  محمود سالمه محمد/ أ
 موارد نباتية  أماني محمود محمد علي/ أ
 موارد حيوانية  هبه مصطفي رشيد حتحوت/ أ
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 7610/ 2610لسنة  تشكيــل جملـــس املعهـــد

 ورئيس المجلسعميد المعاد     حسا محمد صبحىي/ د.أ
 وكيم المعاد لشئوا الدراسات العليا والبحوث     سلطاا فولي حسا/ د.أ
 وكيم المعاد لشئوا خدمة المجتمع وتنمية البيئة   حسيا سيد عبد اهلل مراد/ د.أ
 أستا  ورئيس قسم األنثروبولوجيا   سعد عبد المنعم بركه/ د.أ
 أستا  ورئيس قسم السياسة واالقتصاد   جمام محمد السيد ضلع/ د.أ
 أستا  ورئيس قسم اللغىىىىات   محمد علي محمد نوفم/ د.أ
 أستا  ورئيس قسم الجغرافيا    ماجدم إبراهيم عامىىر/ د.أ
 رد الطبيعيةقائم بأعمام رئيس قسم الموا   عباس عبد الع ي  شراقي/ د
 أستا  بقسم األنثروبولوجيا   سلوي يوس  درويش/ د.أ
 بقسم التاريىىخأستا     أحمد عبد الدايم محمد/ د.أ
 بقسم الجغرافياأستا    عطيه محمود محمد الطنطاوي /د.أ
 السياسة واالقتصادأستا  بقسم   هويدا عبد العظيم عبد الاادي/ د.أ
 ا  بقسم األنثروبولوجياأست   نانسي أحمد فخري خطا / د.أ
 الجغرافياأستا  متفرغ بقسم    السعيد إبراهيم أحمد البدوي /د.أ
 السياسة واالقتصادقسم متفرغ بأستا    إبراهيم عبد المنعم أحمد نصر الديا/ د.أ
 الموارد الطبيعيةأستا  متفرغ بقسم     وفائي  كي عا ر /د.أ
 الموارد الطبيعيةقسم أستا  متفرغ ب    فو ية إبراهيم مرسي/ د.أ
 الموارد الطبيعيةأستا  متفرغ بقسم     عادم سعد الحسنيا/ د.أ
 أستا  متفرغ بقسم التاريخ    ماهر عطيه شعباا /د.أ
 متفرغ بقسم السياسة واالقتصادأستا    محمود محمد إبراهيم أبو العينيا/د .أ
 دير وحدم الجودمأستا  متفرغ بقسم الجغرافيا وم   ع ي م محمد علي بدر. د.أ
 أستا  متفرغ بقسم التاريخ   كرم كمام الديا الصاوي با . د.أ
 أستا  مساعد بقسم اللغات   محمد المحمدي محمد ر ق. د
 مدرس بقسم األنثروبولوجيا   عليا  الحسيا محمد كامم. د

 :من خارج المعهد
 جم التنميةالوكالة المصرية للشراكة ما أأميا عام   حا م فامي/ السيد السفير
 (اللجنة القومية لالتحاد األفريقي) الجمعية األفريقيةرئيس  محمد علي نصر الديا/ السيد السفير

دارة الموارد المائية في مصر بوزارة الموارد المائية أحمد حسا فامي./ د.أ  المنسق العام الستراتيجية تنمية وا 
 نائ  محافظ الجي م    منام عوض ميخائيم /.د.أ
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 الس األقسام يف املعهدتشكيل جم
 جمـــلس  قســم اجلغرافيا: أواًل 

 رئيس مجلس القسم    ماجدم إبراهيم عامر /د.أ
 عضواز    السعيد إبراهيم البدوى  /د.أ
 عضواز     سلطاا فولي حسا /د.أ
 عضواز     فاتا محمد البنا  /د.أ
 عضواز    ع ي م محمد علي بدر  /د.أ
 عضواز   يعطيه محمود محمد الطنطاو  /د.أ
 عضواز     أحمد سيد شحاتىه /د
  عضواز                      جمام محمد عطيه /د
 عضواز           إيناس فؤاد حجا ي /د
 عضواز    ماهر حامد سعداوي /د
 عضواز               مصطفم أبوالفضم       / د

 
 جمـــلس قســــم التاريخ: ثانيًا

 م رئيس مجلس القس   حسا محمد صبحي /د.أ
 عضواز    عبد اهلل عبد الرا ق إبراهيم /د.أ
 عضواز     ماهر عطيه شعباا /د.أ
 عضواز    حسيا سيد عبد اهلل مراد  /د.أ
 عضواز    أحمد عبد الدايم حسيا/د.أ
 عضوا     كرم كمام الديا الصاوي /د.أ
 عضواز     محمدسو ى أباظة  /د
 عضواز     كريا رج  عبد الحميد /د
 وأميا المجلس عضواز     فرج  حندوقة إبراهيم /د
 عضواز     كماممام مصطفي آ /د
 عضواز     شريا مبار  بسيس /د
 عضواز     بطم شعباا محمد /د
 عضواز     بدوي عبد السميع /د
 عضواز     هند عبد المجيد الفقي /د
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 جمــلس قسـم السياسة واالقتصاد: ثالثًا
 

 رئيس مجلس القسم   جمام محمد السيد ضلع /د.أ
 عضواز    إبراهيم أحمد نصر الديا  /د.أ
 عضواز   محمود محمد إبراهيم ابو العينيا  /د.أ
 عضواز   هويدا عبد العظيم عبد الاادي  /د.أ
 عضواز    هيام علي  يا الديا الببالوي /د
 عضواز    عراقم عبد الع ي  الشربينم  /د
 عضواز     صبحم علي قنصوم  /د

 ضواز ع   سماح سيد أحمد المرسي/ د 
  عضواز    أيما السيد محمد أحمد/ د 
   عضواز    نادية عبد الفتاح عشماوي/ د 
 عضواز    سالي محمد م يد محمود/ د 
 المجلس وأميا عضواز   نالة أحمد أبو الع  شر / د 
 عضواز      وال  محىىروس/ د

 
 

 نثروبولوجياجملس قســم األ: رابعًا
 

 لس القسم  رئيس مج  سعد عبد المنعم بركة  /د. أ
 عضواز    سلوى يوس  درويش  /د.أ
 عضواز    عبد الع ي  راغ  شاهيا /د.أ
 عضواز     نانسي أحمد فخري  /د.أ
 عضواز     مح  محمد شعباا  /د
 عضواز    إيماا يوس  البسطويسم  /د
 عضواز     حوريه مصطفي أحمد /د
 عضواز وأميا المجلس   عليا  الحسيا محمد /د
 عضواز   د عبد الوها  تامر محمود أحم /د
 عضواز     تامر جاد راشد /د
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 جمـلس  قســـم اللغات: ًاخامس

 
 رئيس مجلس القسم     محمد علي نوفم /د.أ
 عضواز    السيدحجا ي مصطفي  /د.أ
 عضواز     راجيه محمد عفت /د.أ
 عضواز    عبد اهلل نجي  محمد /د.أ
 عضواز    عمر السيد عبد الفتاح  /د
 عضواز     اللبودى علي أميا  /د
 عضواز     محمد المحمدي ر ق/ د
 وأميا المجلس عضواز    نالة محمد سلمية  /د

 
 

 جمـلس قســم املوارد الطبيعية: سادسًا
 

 رئيس مجلس القسم    عباس محمد شراقم  /د
 عضواز     سمير إبراهيم غبور /د.أ
 عضواز    طارق محمد لبي محمد  /د.أ
 عضوا   عادم سعد الحسنيا  /د.أ
 عضواز     وفائم  كي عا ر  /د.أ
 عضواز    فو ية إبراهيم مرسي  /د.ا
 عضواز     حسا محمد صبحي/ د.أ
 عضواز     أميرم شوقي سليماا /د
 عضواز     محمد سعيد عباس /د
 عضواز وأميا المجلس   صالم محمد نجال  /د
 عضواز     خلود محمد علي/ د
 عضواز    مصطفي عبد الحميد عطيه/ د
 عضواز    جميم جمام عبد المعطي/ د
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 كشف بأمساء السادة األساتذة احلاصلني على جوائز
 

 نوع الجــائزة وتاريخها  االســـــــم 

 1975عام  يخر ألوا 1974جائ م الجامعة التقديرية أحداهما  - شوقم عطا اهلل الجمم/ د.أ

 سمير إبراهيم غبور/ د.ا
 فىىىىىىىىىىم مجىىىىىىىىىىام  1988جىىىىىىىىىىائ م الجامعىىىىىىىىىىة التشىىىىىىىىىىجيعية عىىىىىىىىىىام  -

 العلوم البيولولوجية   

 فم العلوم البيئية  2883جائ م الجامعة التقديرية عام  -

 فىىىىىىم العلىىىىىىوم الحيويىىىىىىة    2881جىىىىىىائ م الجامعىىىىىىة التشىىىىىىجيعية عىىىىىىام   - وفائم  كم عا ر/ د.أ
 البيولوجية تخصص التنوع البيولوجي   

 محمود محمد إبراهيم أبوالعينيا/ د.أ
 فىىىىىىىىم مجىىىىىىىىام العلىىىىىىىىوم  2882التشىىىىىىىىجيعية عىىىىىىىىام جىىىىىىىىائ م الجامعىىىىىىىىة  -

 اإلنسانية واالجتماعية تخصص العلوم السياسية   

 ع ي م محمد علم بدر/ د.أ
فىىىىىىىىم العلىىىىىىىىوم      2884جىىىىىىىائ م الجامعىىىىىىىىة التشىىىىىىىىجيعية يوليىىىىىىىىه عىىىىىىىىام   -

 االجتماعية والسلوكية

 2885حسا حمدى إبراهيم عام / د.جائ م أ  - السعيد إبراهيم أحمد البدوى/ د.أ

 2886جائ م الجامعة التشجيعية فم اللغات األفريقية عام  - مصطفم حجا ى السيد/ د.أ

 جائ م الجامعة التشجيعية  - محمد عاشور/ د.أ
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 بيان  أحصائى بالسادة أعضاء هيئة التدريس واملعاونون

 القسم 
استاذ 
 متفرغ 

 استاذ 

استاذ 
 مساعد
 متفرغ

استاذ 
 مساعد 

 مدرس
 مدرس  متفرغ

رس مد
 مساعد 

 جمالى إ معيد 

 33 5 4 4 1 3 0 3 3 الجغرافيا 

 33 3 3 7 0 3 1 3 5 التاريخ 

 39 3 4 13 0 3 3 3 3 السياسة واالقتصاد 

 17 0 7 4 0 0 3 3 1 األنثروبولوجيا 

 30 5 3 3 0 4 0 3 3 اللغات 

 36 4 5 6 0 3 0 1 7 الموارد الطبيعية 

 131 19 36 36 1 14 5 15 39 جمالى اإل

 
 

 
  

 حسب الدرجة العلمية على مستوى المعهد هيئة التدريس والمعاونون إجمالي أعضاء
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 حسب الدرجة العلمية على مستوى أقسام المعهد لي أعضاء هيئة التدريس والمعاونونإجما
 

 
 

  
 حسب الدرجة العلمية على مستوى أقسام المعهد أعضاء هيئة التدريس والمعاونون
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 2610/ 5610ن  أحصائى بأعداد الطالب املقيدين للعام اجلامعي بيا
 مسجلين دكتوراه مقررات الدكتوراه مسجلين ماجستير مقررات الماجستير الدبلوم القسم 
 11 3 53 1 9 الجغرافيا 
 46 7 176 33 34 التاريخ 

 96 33 161 35 13 السياسة واالقتصاد
 33 13 95 49 71 األنثروبولوجيا

 10 4 39 4 17 غــاتالل
 130 17 101 31 77 الموارد الطبيعية
 333 75 631 146 391 االجمالى 

 
 على مستوى املعهد 6102/ 6105أعداد الطالب املقيدين للعام اجلامعي 

 

 
 على مستوى أقسام املعهد 6102/ 6105أعداد الطالب املقيدين للعام اجلامعي 
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 :مبنى املعهد

 إلىىم الغىىر  مىىا مبىىاني ،ة القىىاهرمللمعاىىد داخىىم حىىرم جامعىى  حىىاليتىىم إنشىىا  المبنىىم ال
يضىىم ثالثىىة طوابىىق  ، والمبنىىم1995، وتىىم االنتقىىام إلىىم هىى ا المبنىىم الجديىىد عىىام كليىىة التجىىارم

رضىىىم المخصىىىص للمخىىىا ا والمعامىىىم وبعىىىض المكاتىىى  االداريىىىة ويجىىىرى بخىىىال  الىىىدور األ
 .ية فم المبانم والمعاممالمستقبلمشروعات التحديث والتطور القائم حاليا و 

 
 .والمعامل يالمبان يوالمستقبلية ف مشروعات التحديث والتطوير القائمة حاليا  

 

دراج مشىىروع تركيىى  مصىىعد لمعاىىد البحىىوث والدراسىىات وافقىىت و ارم التخطىىيط علىىم إ
  لمبنىىىم التعلىىىيم المتطىىىور  كجىىى   مىىىا المشىىىروع الرئيسىىىي 2886/2887األفريقيىىىة بخطىىىة عىىىام 

 .ات ال اتية للمعادعلم أا يتم تمويله ما اإليراد (2849كود )
، مام تأسيس قاعات الدراسة بالمعادطل  استك وفم إطار نفس المشروع يجرى حالياز 

 .وكىىى ل  اسىىىتكمام تأسىىىيس المعامىىىم، فىىىور الموافقىىىة علىىىم تخصىىىيص المىىىوارد الماليىىىة الال مىىىة
 :وتجدر اإلشارم إلم أا المعاد يحتوي علم ااتي

 مكتبة املعهد
، لخدمىىىة البىىىاحثيا مىىىا الدارسىىىيا فىىىي مجىىىام 1947أنشىىىأت المكتبىىىة، مىىىع نشىىىأم المعاىىىد عىىىام  -1

 .البيئيةو الشئوا األفريقية ما النواحي الجغرافية والتاريخية، واالقتصادية، واللغوية، والبشرية، 
عىىدادها -تمىىت خىىالم الفتىىرم الماضىىية -2  -إنجىىا ات كثيىىرم ومتعىىددم فىىي مسىىاحة وتنظىىيم المكتبىىة واى

 أنيقىاز  خمسمائة متىراز مربعىاز ،  وهىو مكانىاز ( 588)غم المكتبة مساحة كبيرم تصم إلم حيث تش
 -:قاعات كبرى هي 3ما المعاد يتضما ( أرضم)بالدور األوم  ج اباز 

 قاعة إطالع كبرى للطال  والباحثيا. 
 قاعة للرسائم العلمية والدوريات.  

 قاعة للسادم أعضا  هيئة التدريس. 

 :يتضما قسميا رئيسيا تأثيثاز أثثت ه ه القاعات  -3
 

حسى   موضىوعيىىاز  قسم يضم دوالي   ات رفو  مفتوحة صنفت فيه الكت  تصنيفاز    :القسم األول
روعىىىىي فيىىىىه ضىىىم الكتىىى  الغربيىىىة واألجنبيىىىىة داخىىىىم ( ديىىىوى العشىىىري)خطىىىة صىىىني  

التجميىىىىع  روعىىىىي أيضىىىىىاز  كمىىىىا ،علىىىىىم الرفىىىىو  واحىىىىداز  الموضىىىىع بحيىىىىث تشىىىىغم مكانىىىىاز 
مكتبىة لكىم )أو ( مكتبىات 6)ال ي يخدم األقسام العلمية الستة بالمعاىد  ىيالموضوع

 .(قسم
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 مخصص للمطالعة والبحث ومقسم إلم قاعات استخدمت فياا دواليى  أقىم ارتفاعىاز :   القسم اآلخر

مىىىا التىىىم خصصىىىت للكتىىى  لتحقىىىق المنظىىىر الالئىىىق وتتىىىيم الضىىىو  الكىىىافي والاىىىدو  
 .الال ميا

 

 .م العلمية وقاعتاا للدوريات رتبت داخم الدوالي  المخصصة لااخصصت قاعتاا للرسائ -4

  .از مربع از متر  18يلحق المكتبة مخ ا كت  يقع خارج المكتبة ببدروم المعاد علم مساحة  -5

 :يعمم بالمكتبة فريق عمم مكوا ما -6

 مدير عام المكتبة/ السيد   -
 نائ  مدير المكتبة ومسئوم الخدمة بالمكتبة   -

 ا األخصائييا ما خريجم قسم الوثائق والمكتبات، ومدخلم البيانات، والعاملياع فضالز    -

 :مواعيد العمم بالمكتبة خالم العام الدراسي الجامعي خالم فترتيا -7

  ظاراز  2حتم الساعة  صباحاز  9ما الساعة 
  مسا ز  7حتم الساعة  ظاراز  2ما الساعة 

  صىباحاز  9مىا السىاعة  (قىطف 8و 7خىالم شىارى )كما تعمم خالم األجا م الصيفية 
 .مسا ز  5حتم الساعة 

 :شارياز، وهي مكونة ما ثماا أعضا ( لجنة مكتبات)تنعقد  -8

 وكيم المعاد لشئوا الدراسات العليا والبحوث 
 مدير عام المكتبة 

  (واحد ما كم قسم ما أقسام المعاد الستة)ستة ما أعضا  هيئة التدريس  6عدد ،
 :موتقوم ه ه اللجنة بمناقشة اات

  .جدوم أعمام الجلسة -

 .عرض المقتنيات التي ترد للمكتبة عا طريق التبادم أو االهدا ات -

لياا -  .عرض الخطابات الواردم ما الجاات المتبادم معاا مناا واى

  .مناقشة اإلعداد -

 .عملية الت ويد وما يستجد ما موضوعات -

وعناويا الكت  ورؤوس تعمم المكتبة ما خالم فاارس بطاقية بالمداخم المتعددم للمؤلفيا  -9
 .الموضوعات للكت  العربية واألجنبية وك ل  الرسائم العلمية واألطالس والنشرات

م االتجاه إلم استعمام الحاس  االم وميكنة العمليات الفنية مع التطوير الحديث للمكتبة ت -18
فىىي  المختلفىىة، حيىىث تعمىىم بالنظىىام االىىي الىى ي تتىىيم السىىرعة والدقىىة ويقلىىم الوقىىت المبىى وم

 .الحصوم علم المعلومات
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 .توجد بالمكتبة خدمة الشبكة الدولية للمعلومات وعدد ستة ما أجا م الكمبيوتر -11

 
 تحىىىوي المكتبىىىة رصىىىيداز كبيىىىراز مىىىا مختلىىى  أوعيىىىة المعلومىىىات علىىىم النظىىىام الىىى ي يوضىىىحه -12

 :الجدوم التالي

 
 

 المقتنيـــات
العدد 
 الفعلى

 مالحظـــات

 الكت  األجنبية
7910 

 

  18581   العربيةالكت

 دورية أجنبية 39+دورية عربية  33 72 الدوريىات

  817 رسائم الماجستير
  422 رسائم الدكتوراه
 عدد (25) 1978من  عام  384 مجلة المعاىد

 نشرم (76) 1983من  عام  77 نشرات المعاد البحثية الخاصة
 ندوات 8 –مؤتمرات  7 –موسوعات  6 21 ندوات ومؤتمىرات

  
 .وتتميز المكتبة بوجود عدد كبير من الدوريات والكتب النادرة
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 املتحف اإلثنوجــرايف
 

عات المرحوم البكباشم يوس  حمد النيم يالمتح  اإلثنوجرافي هو عبارم عا هدية ما تجم
دراسىات وكانت و ارم الدولة لشئوا السوداا قد اشترته وأهدته بعد  ل  إلم معاد ال ،بجنو  السوداا

 .م1956سودانية، في سنة ال
( 26)معبىىأم فىىىي صىىناديق خشىىبية كبيىىىرم الحجىىم وعىىىددها  كانىىت محتويىىات المتحىىى  جميعىىاز  

السىوداا وخاصىة فىي لتىم تسىتعمم فىي الحيىام اليوميىة بصندوقاز، وتضم مجموعة كبيرم ما األدوات ا
ية عنىه ورأت وقد احتفظ بمحتويات ه ا المتح  في السوداا، إلي أا جلت القىوات المصىر . الجنو 

للفائىىىىدم أا تقىىىدم محتويىىىات هىىى ا المتحىىىى  هديىىىة إلىىىم معاىىىد الدراسىىىىات  و ارم شىىىئوا السىىىوداا تعميمىىىاز 
 .السودانية

شكلت لجنة ما بعض أعضا  هيئة التدريس بالمعاد وجميىع أعضىا   26/12/1971وفي 
ة بتوصىي  وقامىت اللجنى. قسم األنثروبولوجيا، لجرد محتويات المتح  تمايىداز لعىرض الصىالم مناىا

المحتويات الصالحة للعرض، وتصىنيفاا وعرضىاا فىي دواليى  وفترينىات خاصىة وتىم هى ا العمىم فىي 
ثىىم نقىىم المتحىى  إلىىم صىىالة المعاىىد، فضىىالز عىىا قاعىىة عىىرض خاصىىة، بحيىىث أصىىبم . م1995عىىام 

  .المتح  مكوا ما قسم متحفي، وقسم مفتوح
م عبارم عا بعىض الخنىاجر ويضم المعاد مجموعة ما أدوات خاصة بالحر  والصيد وه 

واألدوات المستخدمة في القتام والىدفاع إلىم جانى  مجموعىة أدوات التىدخيا، ومجموعىة مىا السىالم 
عىىا ركىىا آخىىر  فضىىالز  ،المختلفىىة األشىىكام واألحجىىام لالسىىتخدام المن لىىي مىىا منىىاطق متفرقىىة بأفريقيىىا

الدروع والدرفات ما جلود  يضم عمالت معدنية ما مناطق متعددم في أفريقيا، بجان  مجموعة ما
وكىىى ل  بعىىض الرمىىىاح مختلفىىىة األشىىىكام . الحيوانىىات مثىىىم الترسىىىة والتمسىىىاح والوعىىوم والجلىىىد العىىىادى

 .واألحجام وبعض الساام والبلط ما مناطق متفرقة ما أفريقيا
ويوجىىىد ركىىىا ثالىىىث يضىىىم بعىىىض أدوات ال ينىىىة مىىىا أربطىىىة للوسىىىط والعنىىىق والىىىرأس واليىىىديا 

كما توجد مجموعة مىا الطيىور واألفىاعي . الخر  الملوا والجلد ولحا  الشجر والجسم، معظماا ما
األفريقية مختلفىة األشىكام واألحجىام أيضىا وهنىا  مجموعىة مىا العصىم لالسىتخدامات المختلفىة مىا 

 .مناطق متفرقة
وهنا  مساند عديدم للرأس ما فروع األشجار، ومنضدم صغيرم علم شكم تمثىام مىا جى ع 

المتحىىى  بعىىىض األدوات الموسىىىيقية مىىا خامىىىات طبيعيىىىة ويتوسىىىط الغرفىىىة نمىىىو ج  كمىىىا يضىىىم. شىىجرم
 . خشبم لجاموس وحشي لحفظ األسلحة
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. كما توجد قطعة ما ج ع شىجرم علىم شىكم قىار  وحصىير مىا البىوص الملىوا أو العىادى
كمىىا يسىىتخدم بىىيض النعىىام فىىي بعىىض المنىىاطق الجافىىة لحفىىظ المىىا  وبىىالمتح  أيضىىا بعىىض األوانىىي 

  وتوجد أيضاز  ،ور الفخارية وبعض التماثيم المصنوعة ما الخش  ألنواع مختلفة ما الحيواناتوالقد
قطعىىة فنيىىة نىىادرم عبىىارم عىىا كسىىارم للبنىىدق مىىا األبنىىوس علىىم شىىكم رأس كلىى ، ويوجىىد تمسىىاح كبيىىر 
نسىىىبيا مىىىا خشىىى  األبنىىىوس وبعىىىض التماثيىىىم الخشىىىبية بعضىىىاا مىىىا األبنىىىوس وااخىىىر مىىىا الخشىىى  

 .العادي
  هى ا هنىا  مىا األعمىىام الفنيىة الجميلىة تمثىام لىىرجليا يتصىارعاا وتمثىام لرجىم معىىه بجانى

 .طبلة وآخر المرأم معاا إنا  لحفظ السوائم، وأوجه خشبية تمثم بعض المشايخ
 .وأخيراز يوجد بالقاعة هاوا كبير الحجم مصنوع ما الخش 

 ال اندى، الباريا" السوداا"وجميع ه ه القطع ما 
 "جور ، بونجوتنج "  :وأوغندا
 .، والصومام" كوفا  " :وكينيا

ويىىىىوالي السىىىىادم أعضىىىىا  هيئىىىىة التىىىىدريس ت ويىىىىد المتحىىىى  بقطىىىىع جديىىىىدم عقىىىى  جىىىىوالتام    
 .الميدانية، أو مشاركتام البحثية في المؤتمرات التي تعقد بالدوم األفريقية الشقيقة

 
 معامل قسم املوارد الطبيعية

 
ة معامىىىىم تقىىىىوم علىىىىم خدمىىىىة السىىىىادم أعضىىىىا  هيئىىىىة التىىىىدريس يضىىىىم قسىىىىم المىىىىوارد الطبيعيىىىىة ثالثىىىى

ومعىىىاونيام والطىىىال  و لىىى  إلجىىىرا  البحىىىوث العلميىىىة المختلفىىىة وتنفيىىى  األجىىى ا  العلميىىىة مىىىا رسىىىائم 
 :الماجستير والدكتوراه وتشمم 

 معمم الموارد الحيوانية -1
 معمم الموارد النباتية -2

 معمم الموارد األرضية -3

 : ة التنقية من األجهزة العلمية والمعملية حيث تضموالمعامل مجهزة بمجموعة عالي

 جاا  الطي  ال رى -
 فوتميترو جاا  االسبكتر  -

  IRجاا   -

  MUPPeمجموعة افراا لتجفي  العينات  -

 نبات الب ور تحت ظرو  الحرارم المرتفعة والمنخفضة حضانة إل -

 مجموعة ميكروسكوبات للعينات -
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 مية لتصوير العيناتجاا  ميكروسكو  ملحق عليه شاشة وكاميرا رق -

 جاا  حلة الضغط  -

 جاا  قياس الل وجة -

 جاا  لتقطير وتنقية المياه -
 جاا  كلداهم المطور -

 جاا  تقطيع الصخور -

 سخانات -

 وحدات سوكسلت ال جاجية -

 ثالجتيا ودي  فري ر لحفظ العينات -

 مجموعة ما ال جاجيات والفالسكات والماصات المختلفة -

 مجموعة موا يا رقمية مختلفة -

ا  قسىم مر بدأت ه ه المعامىم كنىواه ثىم تطىورت بشىكم كبيىر كنتىاج علمىم ألعضىحقيقة األ وفي
 .وخدمىىة للعمليىىة التعليميىىة والبحثيىىة التىىم يقىىوم باىىا المعاىىد كثىىر تطىىوراز المىىوارد الطبيعيىىة وأصىىبحت أ

 .ويجري ااا إعادم تأهيم وتطوير ه ه المعامم علي أحدث المواصفات المعملية والعلمية
 

 ذات الطابع اخلاص مبعهد البحوث والدراسات األفريقية املراكز
 

منى  منتصىى  التسىعينيات، وبعىىد أا انتقىم المعاىىد لمقىره الجديىىد بىالحرم الجىىامعي بىدأ التفكيىىر فىىم     
إنشا  عدد مىا المراكى  البحثيىة  ات الطىابع الخىاص وفىم هى ه الفتىرم الىوجي م تأسسىت أربعىة مراكى ، 

 :وهم علم النحو التالي
 مركز املعلومات واالستشارات األفريقية: أواًل

        تأسيس ونشأة المركز 
بقرار من السيد رئيس  7991تم إنشاء مركز المعلومات واالستشارات األفريقية في عام      

 .الجامعة ليصبح أول مركز ذو طابع خاص بمعهد البحوث والدراسات األفريقية

 الرؤية 
مجال أن يصبح مركز المعلومات واالستشارات األفريقية أحد أفضل بيوت الخبرة في 

مجال المعلومات واالستشارات األفريقية على المستويين التدريب وبناء القدرات وفي 
 .الدولي واإلقليمي

 الرسالة 
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نشر الوعي بالقضايا األفريقية، والعمل على دعم التواصل وبناء جسور التعاون والثقة 
 .بين مصر وباقي الدول األفريقية

 أهداف المركز 
 . تقديم الدراسات واالستشارات المتعلقة بالشئون األفريقية -
صدار الكتب والتقارير والدوريات المتعلقة بالشئون ألفريقية -  .إجراء البحوث والدراسات وا 
 :المساهمة في خدمة المجتمع على المستوى المحلي واإلقليمي والقاري وذلك عن طريق -
فيما يحتاجونة من دورات في التنمية المتميزين المصريين لباحثين تأهيل المتدربين وا -

 .البشرية واللغات والحاسب اآللي والشئون األفريقية
التعاون مع المراكز البحثية المصرية واألفريقية داخل مصر وخارجها ومع االتحادات  -

ألفريقية والروابط الطاليية األفريقية في مجال التنمية البشرية والحاسب اآللي والشئون ا
 .وذلك لتأهيل الدراسين والمتدربين األفارقة المقيمين في مصر أو القادمون من الخارج

 .وفير قاعدة معلومات بشأن البيانات األساسية عن الدول األفريقيةت -
الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية المتخصصة توفير قاعدة معلومات وبيانات عن  -

 .المستوى اإلقليمي والقاري والدوليفي الشئون األفريقية على 
رسائل علمية )إصدارات المعهد في الشئون األفريقية توفير قاعدة معلومات وبيانات عن  -

 ....(نشرات علمية  –أعمال مؤتمرات  –دوريات   –

 أنشطة المركز 
قام المركز بالعديد من األنشطة التي تهدف لخدمة المجتمع، وخاصة الطالب والباحثين من 

 :لمصريين واألفارقة الوافدين لمصر، ومن أهم هذه األنشطةا

 مجال التدريب وبناء القدرات 

عدد من الدورات في مجال الحاسب اآللي ونظم المعلومات الجغرافية نظيم قام المركز بت
ويوضح الجدول  .متدرب( 4208) استفاد منها نحوواألوتوكاد ودورات التحليل اإلحصائي 

 :منذ إنشاء المركز وحتى اآلن وعدد المستفيدين منهاالتالي أهم هذه الدورات 

 عدد المتدربيا اسم الدورم
Windows 3780 

Microsoft Word 1958

Microsoft Excel760 
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Microsoft Power Point245

Microsoft Access211 

ICDL Preparation 128

Photoshop89

Typing 262 

Computer Maintenance 199 

Auto cad59

Google Adsense 33

Spss 68

G.I.S 174

M.N 35

V.B31

 4208 العدد اإلجمالي
 مجال المعلومات واالستشارات 

نشاء الموقع اإللكتروني للمعهد -  .تصميم وا 
 الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش 
مركـز والتـي عقـدها  "مستقبل مالي في ضوء التـدخل الغربـي: "بعنوان حلقة نقاش تنظيم  -

 المعلومــات واالستشــارات األفريقيــة بالتعــاون مــع مجلــة قــراءات أفريقيــة وذلــك يــوم األحــد
 .معهد البحوث والدراسات األفريقيةب 0273فبراير  3الموافق 

والتــي  "لــةأنجــوال دراســة حا: الحريــات الدينيــة فــي أفريقيــا ": بعنــوان حلقــة نقــاش تنظــيم  -
ديســمبر  77ربعــاء الموافــق يــوم األ  فــيالمعلومــات واالستشــارات األفريقيــة  مركــزعقــدها 
 .قر المركزبم 0273

والتــي  "اللغــة الفوالنيــة وشــقيقاتها األفريقيــة : اليــوم الثقــافي األول": تنظــيم نــدوة بعنــوان  -
اللغة والثقافة الفوالنية بالتعاون مع رابطة المعلومات واالستشارات األفريقية  مركزعقدها 

بقاعـة  0272فبرايـر  08ثالثـاء الموافـق يوم ال وقسم اللغات األفريقية بالمعهد وذلك في
 .المؤتمرات بالمعهد

مركـز والتي عقـدها  " دور المرأة في بناء السالم االجتماعي : "علمية بعنوان  تنظيم ندوة -
بدولة جنوب  مبادرة شباب من أجل السالمبالتعاون مع المعلومات واالستشارات األفريقية 



 دليل الطالب            ث والدراسات األفريقية   معهد البحو –جامعة القاهرة  

http://www.african.cu.edu.eg -37 -

بمقــر معهــد البحــوث والدراســات  0272مـارس  32وذلــك يــوم اإلثنــين الموافــق السـودان 
 . جامعة القاهرة –األفريقية 

 –المشاركة في رعاية المؤتمر الدولي الذي نظمه معهد البحوث والدراسات األفريقية -
مايو  04 – 02 عقد فيوالذى  "ي أفريقيااألمن اإلنساني ف: "تحت عنوان جامعة القاهرة

0272. 
 –الــذي نظمــه معهــد البحــوث والدراســات األفريقيــةالمشــاركة فــي رعايــة المــؤتمر الــدولي  -

"  Africa: New Perspectivesآفـاق جديـدة : أفريقيـا" :تحـت عنـوان جامعـة القـاهرة
 .0272ي مايو ف الذي نظم

التـي يقـدمها قسـم  GISنظم المعلومـات الجغرافيـة  استضافة المحاضرات العملية لدبلومة -
 .0272/0271، 0272-0272الجغرافيا بالمعهد للعام الدراسي 

 الدورات التدريبية وورش العمل 
تنظيم دورة اللغة العربية لألفارقة الملتحقين بالمعهد بالتعاون مع مركز جامعة القاهرة  -

، وحصل المتدربون على  0270/  0277للغة والثقافة العربية بداية من العام الدراسي 
 .شهادات معتمدة من ذات المركز في مستويين لغويين

بالتعـاون مـع  "Google Adsense التسـويق االلكترونـي: "بعنـوانتدريبيـة  تنظـيم دورة -
فـي الفتـرة مـن وذلـك متـدرب ( 73)المنتدى العربي األفريقـي لالستشـارات والتـدريب لعـدد 

 .0273مارس  78 -77
بالتعـاون مـع  "Google Adsense التسـويق االلكترونـي : "بعنـوانتدريبيـة  دورة تنظيم -

فـي الفتـرة مـن وذلـك متـدرب ( 07)المنتدى العربي األفريقـي لالستشـارات والتـدريب لعـدد 
 .0273أبريل  4 -2

خـالل وذلـك  "العالقـات الدوليـة والدبلوماسـية المعاصـرة": تحت عنـوان تدريبية تنظيم دورة -
 برنامج التدريب وبناء القدرات األفريقيةبالتعاون مع  0272أبريل  02 – 74الفترة من 

 اتحـاد طـالب النيجـر وبمشـاركة مـنجامعة القـاهرة  –بمعهد البحوث والدراسات األفريقية 
دولــة  74متــدرب يتوزعــون علــى ( 20)شــارك فــي أعمــال الــدورة التدريبيــة وقــد  بمصــر
 .أفريقية

مهــــارات إدارة الوقــــت ومهــــارات وأســــرار التفــــوق  ": تحــــت عنــــوان تدريبيــــة تنظــــيم دورة -
برنـامج التـدريب وبنـاء القـدرات بالتعـاون مـع  0272ديسـمبر  32يوم  وذلك ،"األكاديمي
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وبمشــاركة اتحــاد طــالب جامعــة القــاهرة  –بمعهــد البحــوث والدراســات األفريقيــة  األفريقيــة
 .متدرب( 80)أعمال الدورة التدريبية لعدد شارك في وقد غينيا كوناكري بالقاهرة 

 77 – 72الفتــرة مــن فــي  "دورة مهــارات إدارة المشــروعات": عنــوانب تدريبيــة تنظــيم دورة -
بمعهــد البحــوث  برنــامج التــدريب وبنــاء القــدرات األفريقيــةبالتعــاون مــع  0272فبرايــر 

شارك فـي وقد رابطة طالب الصومال  وبمشاركة منجامعة القاهرة  –والدراسات األفريقية 
 .متدرب( 82)أعمال الدورة التدريبية لعدد 

خـالل وذلـك  " العالقات الدولية والدبلوماسـية المعاصـرة": تحت عنوان تدريبية تنظيم دورة -
 برنامج التدريب وبناء القدرات األفريقيةبالتعاون مع  0272أبريل  70 – 72الفترة من 

وبمشـــاركة اتحـــاد طـــالب غينيـــا جامعـــة القـــاهرة  –بمعهـــد البحـــوث والدراســـات األفريقيـــة 
 .متدرب( 82)شارك في أعمال الدورة التدريبية لعدد وقد كوناكري بالقاهرة 

ــة تنظــيم دورة - ــوان تدريبي ــة مهــارات الباحــث العلمــي ": تحــت عن  0272نــوفمبر  9 "تنمي
بمعهد البحـوث والدراسـات األفريقيـة  القدرات األفريقيةبرنامج التدريب وبناء بالتعاون مع 

 .متدرب( 02)لعدد جامعة القاهرة  –
 

 .مركز البحوث األفريقية:  ثانيًا
 

النشىىاط البحثىىي داخىىم المعاىىد، وقىىد صىىدر  يعىىد أوم وحىىدم  ات طىىابع خىىاص تتخصىىص فىىي      
، وتايأت عدم عوامم مختلفىة 2881، وبدأ نشاطه مع أوائم عام 2888/ 31/18قرار تأسيسه فم 

 .ساهمت فم نجاح ه ا المرك 

ال ى يعد أوم إصدار ما نوعه  ،"التقرير اإلستراتيجي األفريقي"ة لصدر المرك  سلسأ : أوالً 
إصدار ه ه السلسلة المامة مع بداية تأسيس أ وقد بد ،لغة العربية عا القارم األفريقيةبال

ملية ويستاد  التقرير تقديم وجاة نظر ع .ومع بداية األلفية الثالثة ،االتحاد األفريقي
أو التفاعالت األفريقية  ،وا  فم إطار التفاعالت األفريقيةس ،مستقلة لما يحدث فم أفريقيا

شأا بعض التقارير  -م تناوله مع القوى المختلفة فم العالم وال يقتصر التقرير ف
بم يوسع ما تقديم . علم الجوان  السياسية واألمنية واالقتصادية فحس  -االستراتيجية

كالجوان   ،بالطابع اإلستراتيجي وثيقاز  تباطاز التناوم ليشمم جوان  أخرى نرى أناا ترتبط ار 
 ائم واألما اإلنساني المتصلة بالثقافة والموارد الطبيعية والبشرية والبيئية واألما الغ

والتقرير فم رؤيته الشاملة تل ، يأخ  فم االعتبار األوم مصالم القارم . والصحة وخالفة
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وأمناا ودعم استقاللاا فم مواجاة القوى والكتم الخارجية وتع ي  تفاعالت القارم البيئية 
يقي علم نطاق وسالماا اإلقليمي ووحدتاا وتوحيد الرؤى وتحقيق الفام الدقيق للشأا األفر 

 .واسع داخم العالم العربي

 
 :إصدار سلسلة التقرير االستراتيجي األفريقي( أ)

، وقىد واألفريقىي ال ى يمثىم هديىة المركى ، والمعاىد والجامعىة للمجتمىع المصىري ه ا التقرير 
 :ر منه اإلصدارات التاليةصد

 .محمود أبو العينيا .د.، تحرير أ(صفحة 671) ، 2882-2881  :األوم 
 .السيد فليفم. د.، تحرير أ(صفحة 565)  ، 2883-2882  :الثاني
 .محمود أبو العينيا. د.، تحرير أ(صفحة 588)،  2885-2884 : الثالث
 .محمود أبو العينيا. د.، تحرير أ(صفحة 588)،  2887-2886   :الرابع

 .محمود أبو العينيا. د.، تحرير أ(صفحة 588)،  2888-2887 : الخامس
 .محمود أبو العينيا. د.، تحرير أ(صفحة 588)،  2889-2888 : السادس
 .محمود أبو العينيا. د.، تحرير أ(صفحة 588)،  2811-2818 :  السابع
 .نادية عبد الفتاح. د -صبحي قنصوم . ، تحرير د(صفحة 588)،  2812-2811 : الثاما

 
من  ية للتقرير لكى تضم عدداً فى توسيع قاعدة الكتاب والهيئة االستشار  ويفكر المركز حالياً  

 .تخصصاتهم ورؤيتهم االستراتيجية الكتاب األفارقة المرموقين في
كما تقرر وضع ملخص للتقرير االستراتيجي األفريقي في إصداراته التى صدرت علي صفحة  

وذلك باللغة : من موقع جامعة القاهرة( Internet)المركز بالشبكة الدولية للمعلومات 
 .   لغة اإلنجليزيةالعربية وال

يجري اآلن بالتعاون مع الهيئة العامة لالستعالمات ترجمة التقرير االستراتيجي األفريقي  
 .باللغات اإلنجليزية والفرنسية ليتم توزيعه في أنحاء القارة األفريقية

 
 :و حلقات النقاش التى يعقدها املركز املؤمترات والندوات: نيًاثا

 
ات حلقات النقاش فى موضوعكذلك الندوات و لمؤتمرات الدولية والمحلية و من ا اً عدد المركز عقد 

 : ذات طابع إستراتيجي، وأهمها
ماله فم وصدرت أع 11/6/2881عقد المؤتمر ،فريقم ومستقبم القارم األفريقيةاالتحاد اال -0

 . موضوع علم مستوى أفريقيا والعالم، يعد األوم ما نوعه فم ه ا الكتا 
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 .أفريقيا بيا االستمرارية والتغيرعا السياسة المصرية تجاه  9/11/2881   ندوم فيالمرك عقد -2
مارس  27 و ل  في" مستقبم الديمقراطية فم أفريقيا"تحت عنواا  دولياز  عقد المرك  مؤتمراز  -3

، الجماهيرية ألبحاث ودراسات الكتا  األخضر يمو ل  باالشترا  مع المرك  العال ،2882
 . الليبية

مارس  27 في" الطريق إلم مجلس األما.... يقيا مصر وأفر "عقد المرك  حلقة نقاش حوم  -4
 . و ل  باالشترا  مع المجلس المصرى للشئوا الخارجية ،2885

و ل   ،"اإليجابيات والسلبيات :واألفريقية األ مات العربية تدويم" عقد المرك  ندوم حوم -5
 28/4/2885فم ية،باالشترا  مع جماعة الباجواش األفريق

فم الفترم " الواقع والتحديات :التكامم اإلقليمي والتنمية فم أفريقيا"عا  دولياز  عقد المرك  مؤتمراز  -6
 . ، وقد صدرت أعمام المؤتمر في كتا 2885مايو  38-29ما 

مستقبم التكامم المصرى السودانم فم ظم "حوم  2887في مايو  دولياز  عقد المرك  مؤتمراز   -7
  بالتعاوا مع ح   المؤتمر الوطني السوداني، ونشرت و ل ،"التحديات الراهنةوضاع و األ

 . كتا  أعمام المؤتمر في
، وما "والعشريا السياسة المصرية في أفريقيا وتحديات القرا الواحد"يعد المرك  لندوم حوم  -8

 .2888المقرر عقدها خالم شار مايو 
العربية واألفريقية في مواجاة أ مة الغ ا  العالمية  حوم دور المرأمأعمام ورشة العمم  -9

 .2889هويدا عبد العظيم . د: تحرير( التحديات والحلوم)
ما أعمام المؤتمر الدولي الخامس للبحوث  –تحقيق األما الغ ائي في أفريقيا إمكانيات  -18

 .2889محمود أبو العينيا ديسمبر . د.أ: وتطبيقاتاا تحريرالعلمية 
 تحرير " الفقر والتكي  الايكلي في أفريقيا"بعنواا : لة البحوث األفريقية العدد األومسلس -11

 .(2811أبريم ) هويدا عبد العظيم. د
 تحرير " التغوير في اللغة األمارية"بعنواا : سلسلة البحوث األفريقية العدد الثاني -12

 (.2811يونيو )عمر عبد الفتاح . د
الشاعر التن اني شعباا روبرت بيا الكالسيكية : ة العدد الثالثسلسلة البحوث األفريقي -13

 (.2811 سبتمبر)علي أميا اللبودي . تحرير د" والحداثة
 النفط والسياسة في دلتا النيجر تحرير : سلسلة البحوث األفريقية العدد الرابع -14

 (.2811أكتوبر ) هصبحي قنصو . د
 .التدريبية و ل  بالتعاوا مع الغر  التجارية ينظم المرك  حالياز عدداز ما الدورات -15
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 : اخرىمشروعات :  ثالثًا
االستراتيجية تعنم بشئوا القارم،  سلسلة خاصة ما البحوث والدراسات صدارإ المرك  في بدأ -1

التدخم االقليمم في "ولاا عا ، كاا أ"سلسلة الدراسات االستراتيجية األفريقية : "تحت عنواا
، محمود أبو العينيا. د.تقديم أ ".نمو جا الكنغو الديمقراطية: فريقيةألاعات الداخلية االصر 
 .ايما شبانه. أ: اعداد

 .محمود أبو العينيا. د.أ .إدارم وحم الصراعات األفريقية: عنوااتقرر إصدار الدراسة الثانية ب -2

 

 مشروعات مستقبلية :رابعًا
اللغات الرسمية لالتحاد فريقي إلم نأمم فم إنجا  مشروع ترجمة التقرير اإلستراتيجي األ -1

 . األفريقي
حم الصراعات  :راعات األفريقية والعربية بعنوااإصدار دورية فصلية تعنم بحم األ مات والص -2

 .األفريقية والعربية
 . ارم األفريقية إلم اللغة العربيةترجمة األعمام العلمية والثقافية المتمي م عا الق -3
  
 :مركز البحوث األفريقية األخرىومن أهم أنشطة ( ب)
 :عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش ، ومن أهمها  

  11/6/2881االتحاد األفريقي ومستقبم القارم األفريقية، فم 

 19/11/2881السياسة المصرية تجاه أفريقيا بيا االستمرارية والتغير فم  -1

 27/3/2882، و ل  فم "امستقبم الديمقراطية فم أفريقي"مؤتمر دولم تحت عنواا  -2

، 27/3/2885فىىىم "  الطريىىىق إلىىىم مجلىىىس األمىىىا.... مصىىىر وأفريقيىىىا" حلقىىىة نقىىىاش حىىىوم  -3
 .و ل  باالشترا  مع المجلس المصري للشئوا الخارجية

، باالشىىترا  مىىع "االيجابيىىات والسىىلبيات... تىىدويم األ مىىات العربيىىة واألفريقيىىة  "نىىدوم حىىوم  -4
 .28/4/2885 جماعة بجواش األفريقية، و ل  فم

-29، فىىم " التكامىىم اإلقليمىىي والتنميىىة فىىم أفريقيىىا  الواقىىع والتحىىديات"مىىؤتمر دولىىم ،عىىا  -5
 .2885/مايو /38

مسىىىتقبم التكامىىىم المصىىىري السىىىوداني فىىىم ظىىىم األوضىىىاع والتحىىىديات "مىىىؤتمر دولىىىي حىىىوم  -6
طبىع  2886/أكتىوبر/ 38-29بالتعاوا مع ح   المؤتمر الىوطني السىوداني ، فىم" الراهنة

 .2886يو ما
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 .مركز البحوث والدراسات السودانية: ثالثًا
، ورغىم حداثىة النشىأم وكونىه مىا ام فىم دور 2885تأسس مرك  الدراسات السودانية فم ابريىم      

التجاي  والتأسيس، فقد قام بعدد ما األنشطة الاامة، وينتظر قيامه بىدور كبيىر فىم ظىم األوضىاع 
 .الراهنة

 ام بها ومن أهم األنشطة التى ق: 
سىىيناريوهات المسىىتقبم فىىم السىىوداا فىىم ظىىم "حىىوم ، 2885عقىىد حلقىىة نقىىاش فىىم نىىوفمبر  (1)

 ".اتفاقيات السالم 
باإلحالىىة " 1593تىىداعيات قىىرار مجلىىس األمىىا رقىىم "عقىد حلقىىة نقىىاش فىىم نفىىس الشىىار حىىوم  (2)

 .إلم المحكمة الجنائية الدولية
 .كبيرم وشار  فم الحلقتيا شخصيات مصرية وسودانية            

أقىىام المركىى  ورشىىة عمىىم مشىىتركة مىىع كىىم مىىا جامعىىة السىىوداا للعلىىوم والتكنولوجيىىا وجامعىىة  (3)
تطىوير وتحىوير سىبم كسى  العىيش "األحفاد بأم درماا، وجامعة يور  بكندا ، حوم مشروع 

 .2885، و ل  فم نوفمبر "كمناج لبقا  السالم فم دارفور

 .2886فاق المستقبم فم مايوندوم حوم التطورات الراهنة  فم السوداا وأ  (4)

علىم أبىو .د.كلمنىدو نمو جىاز للمتحىدث أ – رمحاضرم وعرض فيديو حوم إعىادم أعمىار دار فىو   (5)
 . 16/9/2887األحد  –الطوعية  ر يد علم األميا العام لشبكة منظمات دار فو 

 . 2887وطابعة وماسم ضوئي وانترنت فم شار نوفمبر  تجاي  المرك  بجاا  حاس  (6)

 .لمرك  تجدد سنوياز مقترحة لوضع خطة   (7)

التدريبيىىىة، ودراسىىىات، دورات الىىىعمىىىم، و النىىىدوات، وورش المىىىؤتمرات، و نظىىىم المركىىى  عىىىدداز مىىىا ال     
والعالقىىىىىات المصىىىىىرية  واللقىىىىىا ات الخاصىىىىىة بالشىىىىىأا السىىىىىودانيهىىىىى ا بخىىىىىال  المحاضىىىىىرات . وتقىىىىىارير

 .السودانية

 مركز البحوث والدراسات السودانية مؤتمرات          : 
   بىىيا مخىىاطر النىىدرم والصىىراع "مىىوارد الميىىاه وتحىىديات التنميىىة فىىم السىىوداا  :مــؤتمر دولــى حــول

بالتعىىىاوا مىىىع هيئىىىات معنيىىىة بىىى ل  مثىىىم و ارات المىىىوارد  ". وكىىىوارث الفيضىىىانات والسىىىيوم والنىىى وح
والمنظمىىات  -إدارم السىىوداا-بمصىىر والسىىوداا والجامعىىة العربيىىة -المائيىىة والىىرى وو ارم والخارجيىىة

 . والمراك  الدولية  ات الصلة

  أفىاق االسىتثمارات ومشىروعات التنميىة المصىرية والعربيىة  :مؤتمر دولـى أو ورشـة عمـل حـول
 . برعاية ومشاركة رجام األعمام والمستثمريا والمؤسسات المعنية. ومعوقاتاا فم السوداا
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  ترا  مىع البرنىامج باالشى -مشىروعات الىرى فىم شىمالم السىوداا وتأثيراتاىا  :حول مؤتمر دولـى
 .جامعة القاهرم-المصرى اإلفريقي بكلية االقتصاد والعلوم السياسية

 :ورش عمل 

 عىادم اإلعمىار فىم دار فىو   :ورشة عمـل حـول بالتعىاوا مراكى   .ربرنىامج عمىم لبنىا  السىلم واى
 . ومنظمات المجتمع المدنم، والمنظمات الدولية فم مصر والسوداا وغيرهما

 أوضىاع المىرأم العربيىة فىم منىاطق الن اعىات المسىلحة وحالىة المىرأم  :ول ورشة عمل أو نـدوة حـ
بالتعىاوا مىع منظمىات وحركىات دوليىة معنيىة بىالمرأم  .السودانية ودورها فم الصراع وبعىد الصىراع

 . والصراعات والسالم والتنمية

  دورات تدريبية: 
 الشئوا السودانية وحوض النيم  :دورة تدريبية تثقيفية فى. 

والدبلوماسىىييا ومنظمىىات المجتمىىع المىىدنم ورجىىام األعمىىام والىىراغبيا  اواإلعالميىىي الألكىىاديميي     
بالتعىىاوا مىىع جاىىات  .فىىم االسىىتثمار فىىم السىىوداا، مىىا الماتمىىيا بشىىؤوا السىىوداا وحىىوض النيىىم

 .دورم متكررم. أكاديمية وبحثية  ات صلة

 دارم األ مىىىىات فىىىىم حىىىىاالت فىىىىم النىىىى وح القسىىىىرى وحقىىىىوق النىىىىا حيا والالجئىىىى :دورة تدريبيــــة يا واى
 .دورم متكررم. ا الالجئيائو بالتعاوا مع مفوضية األمم المتحدم لش  .الطوارئ اإلنسانية

  التدريب من خارج جامعة القاهرةينظم عدد من الدورات التدريبية مع بعض مراكز. 

   دراسات: 

 لىىة السىىوداا والعالقىىات التقريىىر السىىنوى عىىا حا: البىىد  فىىم اإلعىىداد والبحىىث عىىا التمويىىم لتحريىىر
 .المصرية السودانية

 العمم علم وضع خطة مشروع بحثم كبير لتمويله ما جاات مانحة ومشاركة عا: 

حجماىىىم تىىىىو يعام خصائصىىىىام اإلثنيىىىة والديموجرافيىىىىة واالجتماعيىىىىة   -السىىىودانيوا فىىىىم مصىىىىر      
لىة الالجئىيا والنىا حيا فىم مىع دراسىة حا. واالقتصادية ودوافع توافدهم ومىدم إقىامتام ومشىكالتام الىخ

 .مصر
  للمتحدث(  كلمندو نمو جاز  –إعادم أعمار دار فور ) محاضرم وعرض فيديو حوم / 

 والمنسىىىىىىىىق           –علىىىىىىىم أبىىىىىىىىو  يىىىىىىىىد علىىىىىىىىم األمىىىىىىىىيا العىىىىىىىام لشىىىىىىىىبكة منظمىىىىىىىىات دار فىىىىىىىىور الطوعيىىىىىىىىة .د.أ
 .  16/9/2887األحد  -ع ي م محمد علم بدر. د.أ

   2887وطابعة وماسم ضوئي وانترنت فم شار نوفمبرتم تجاي  المرك  بجاا  حاس. 
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 التوترات فم  غ و أم درماا -التطورات السياسية الراهنة فم السوداا:  ) حلقة نقاشية عا 

ملىى  األهىىرام هىىانم رسىىالا رئىىيس  تحريىىر .د.للمتحىىدث أ( اتفىىاق التراضىىم الىىوطنم –منطقىىة إبىيىىم 
بمركىىىى  الدراسىىىىات السياسىىىىية  لنيىىىىمورئىىىىيس وحىىىىدم دراسىىىىات السىىىىوداا وحىىىىوض  ا االسىىىىتراتيجي

 . 5/2888/ 28ع ي م محمد علم بدر األربعا  . د.والمنسق أ – واإلستراتيجية باألهرام
 عبد اهلل  كريا رئيس المرك  .د.للمتحدث أ(( رالتطورات الراهنة فم أ مة دار فو ))  محاضرم عا

بىىىىىىدر االثنىىىىىىيا  علىىىىىىمع يىىىىىى م محمىىىىىىد . د.والمنسىىىىىىق أ -ومبىىىىىىالخرط ةاألفريقيىىىىىى تالعىىىىىىالمي للدراسىىىىىىا
23/6/2888. 

  ممثىىم  د فارمينىىا مكويىىت منىىار.للمتحىىدث أ( التطىىورات السياسىىية فىىم السىىوداا)حلقىىة نقىىاش عىىا
األحىىىىىىد  .ع يىىىىىى م محمىىىىىىد علىىىىىىم بىىىىىىدر. د.المقىىىىىىرر أ - حكومىىىىىىة جنىىىىىىو  السىىىىىىوداا فىىىىىىم القىىىىىىاهرم

23/11/2888. 

 ر االشىىترا  فىىم كتىىا  حىىوم رأى النخبىىة المصىىرية فىىم موضىىوع توقيىى  الىىرئيس البشىىي
جمىىىىام عنقىىىىرم /السىىىىيد يىىىىة، مىىىىا قبىىىىم مىىىىديرم المركىىىى ، تحريىىىىروالمحكمىىىىة الجنائيىىىىة الدول

 .صحفم سودانم والسيدم ست البنات بمكت  المؤتمر الوطنم بالقاهرم

 ورشة عمل وحلقة دراسية وتدريبية حول: 

لقىيا المتع 1969واتفاقية منظمة الوحدم اإلفريقية لعام  1976وبرتوكوم عام  1951اتفاقية يوليو ))
 ((            بوضع الالجئيا وعالقتام بحقوق اإلنساا

 .12/3/2889حتي  18/3/2889بالتعاوا مع المكت  اإلقليمي للمفوضية بالقاهرم 
الشىىىىىراكة المصىىىىىرية السىىىىىودانية الليبيىىىىىة مىىىىىا أجىىىىىم التنميىىىىىة ) :عقـــــد المـــــؤتمر الـــــدولى حـــــول

 05 -01ريـل  يـومى باإلشـتراك مـع جامعـة سـبها وجامعـة السـابع مـن اب (واالستثمار
 .6119ديسمبر 

 عقد مؤتمر حول: 

 (العالقات المصرية السودانية، في ضو  الظرو  الراهنة في السوداا)

 6101ديسمبر  01-06وذلك يومى 
  العالقات المصرية السودانية عبر العصور" القيام بطباعة ندوم." 

 استقبام بعض السفرا  األفارقة فم ورشة عمم. 
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 عقد مؤتمر حول: 

مكانات التكامم والتنمية)  (المثلث ال هبم واى

 6106ديسمبر  2-5وذلك يومى 

  فىىىىىىىىىم شىىىىىىىىىار  2813تىىىىىىىىىم عقىىىىىىىىىد دورم المفوضىىىىىىىىىية العليىىىىىىىىىا لشىىىىىىىىىئوا الالجئىىىىىىىىىيا لعىىىىىىىىىام 
 :وعنواناا 2813/ أبريم 

 (حماية الالجئيا فم إطار القانوا الدولم)                     
 29/9/2813فىىىىىم  2813عىىىىىام تىىىىىم عقىىىىىد دورم المفوضىىىىىية العليىىىىىا لشىىىىىئوا الالجئىىىىىيا ل 

 :وعنواناا
 (الالجئياالقوانيا المنظمة لشئوا )                     

   تىىىىم عقىىىىد دورم التحكىىىىيم الىىىىدولم  ودورم العالقىىىىات الدبلوماسىىىىية والقنصىىىىلية  التىىىىابعتيا
لبرنامج  التحكيم التجارى الىدولم والعالقىات الدبلوماسىية والقنصىلية خىالم الفتىرم مىا 

 . اإلسكندريةب 3-6/11/2813

 الميىىىىام والطاقىىىىة فىىىىم دوم حىىىىوض النيىىىىم إمكانىىىىات التكامىىىىم "" لمىىىىؤتمر الىىىىدولم حىىىىوم ا
 .2814فبراير  -27-26يومم األربعا  والخميس الموافق " والتنمية 

 
 

 .مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية األفريقية: رابعا  

 

لبحىىوث التطبيقيىىة لتنميىىة مىىوارد القىىارم ، ويقىىوم بىى جرا  الدراسىىات وا2884نشىىأ هىى ا المركىى  عىىام     
نشا  قاعدم بيانات ، وتنظيم دورات تدريبية فم ه ا المجام المام   .الطبيعية والبشرية ، واى

 
 :ويقوم المركز باألنشطة التالية

 
الفني في صوا البيئة والموارد الطبيعية في أفريقيا بمستوياتاا المختلفة  الدعم  تقديم .1

 .وم األفريقيةللد (إقليمية ومحلية)
إعداد الدراسات والبحوث وقواعد المعلومات ونظم االتصام المرتبطة بقضايا تنمية موارد  .2

 .خاصة في دوم حوض النيم القارم الطبيعية والبشرية
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 .إصدار الكت  والنشرات العلمية  ات االختصاص .3
 .تنظيم وعقد الدورات التدريبية فم مجاالت تنمية الموارد الطبيعية والبشرية .4
تدعيم الروابط العلمية والبحثية مع مراك  البحوث والايئات والجامعات بالدوم المختلفة  .5

 .مجام تنسيق وتنظيم الجاود لتنمية الموارد الطبيعية والبشرية يوخاصة األفريقية ف
 .القيام بتنفي  مشروعات بحثية وتطبيقية لتنمية الموارد الطبيعية والبشرية في أفريقيا .6
 .نساا األفريقيرفع كفا م اال .7
 .اإلساام في تدري  الطال  والعامليا بالمعاد .8
عقد ورش العمم والندوات والمؤتمرات العلمية في مجاالت تنمية الموارد الطبيعية البشرية  .9

 .في أفريقيا
 .وضع البرامج والمقترحات حوم سبم االرتقا  بالبيئة األفريقية .18

 
 :ةــرؤيال
 

 .لبرامج التنموية بالتعاوا مع مؤسسات المجتمىىىع األفريقييسعم المرك  لتقديم أحدث ا      
 

 :ةـرسالال
 

 .المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية في أفريقيا .1

 .خدمة أفراد ومؤسسات المجتمع األفريقي بالتدري  في مختل  مجاالت التنمية .2

 .المساهمة في رفع كفا م العامليا بالمعاد والجامعة .3
 .التوعية البيئية لدي المواطا األفريقينشر  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دليل الطالب            ث والدراسات األفريقية   معهد البحو –جامعة القاهرة  

http://www.african.cu.edu.eg -47 -

 
 

 :يف أفريقيا مركز تنمية املوارد الطبيعية والبشريةنشاط 

  
 

 التاريخ النشاط

 المشاركة في تنظيم مؤتمر دولي
مع معاد البحوث والدراسات األفريقية ومرك  الدراسات السودانية بالمعاد 

 :بعنواا
-21ضو  الظرو  الراهنة في السوداا  العالقات المصرية السودانية، في

 "1222ديسمبر  21
 وقد قد صدر كتا  بأعمام المؤتمر

ديسمبر  21-21
1222 

 مارس -ديسمبر  (متدر  11)دورم في التنمية البشرية مستوي أوم 
 ابريم -مارس  (متدر  21)دورم في التنمية البشرية مستوي ثاني 

 المشاركة في تنظيم مؤتمر دولي
 :جامعة القاهرم بعنواا –البحوث والدراسات األفريقية  مع معاد

 "ومستقبم عالقات مصر بدوم حوض النيم 1222يناير  12ثورم "
 وجاري طبع كتا  بأعمام المؤتمر

مايو  12-12
1222 

مساعدم أعضا  هيئة التدريس ومعاونيام والطال  والعامليا في الحصوم 
 .عة القاهرمعلي موقع بريد الكتروني ما يحمم اسم جام

أكتوبر  -سبتمبر
1222  

المشاركة في تنظيم مؤتمر دولي مع مرك  الدراسات السودانية بالمعاد 
 :هندسة القاهرم بعنواا –ومرك  بحوث الطاقة 

 "المياه والطاقة في إفريقيا"
 1221فبراير 

 علي اھوتأثير المناخية التغيرات :بعنواا الدولي المؤتمر تنظيم في المشاركة

 1221مايو  ٣١٠٢ مايو يقياأفر 
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 :والثقافية العلمية املنتديات فى املشاركة

 

 ٣١٠٣ أكتوبر باألقصر للشبا  العربي االتحاد ملتقم 

  2813مايو  31-18المنتدي الثقافي التحاد الصحفييا األفارقة 

  (2813يونيو )جمعية مصر المحروسة 

  (2813يونيو )الجمعية المصرية للتغير 

  ٣١٠3 يونيو ٣٢ (بالنيم الكونغو رھا ربط مشروع) تعدياو  ضةھا جمعية. 

 ٣١٠٢ أكتوبر ٢١(القومية المشروعات) وتعديا ضةھا جمعية. 

 ٣١٠٢ نوفمبر 6 (السويس قنام ومشروع أفريقيا في التعديا مشروع) وتعديا ضةھا جمعية. 

  ٣١٠٢ يونيو ٧( االثيوبم ضةھالا سد) العلمية اھالم نقابة. 

  ٣١٠٢ يونيو ٠٠ (االثيوبم ضةھالا سد تداعيات) ندسياھالم نقابة. 

 2813سبتمبر  19 -٠١ الشرطة ألكاديمية الثالث الثقافم الملتقم. 

 ٣١٠٢ نوفمبر ٠٣ رمھالقا جامعة – ال راعة كلية – عشر الثاما الثقافم المنتدي. 
 :والثقافية العلمية املنتديات فى مشاركات

 ٣١٠٢ ديسمبر – ٠١ - نوفمبر ٢١ رقةاألفا الصحفييا التحاد الثقافم المنتدي  

 2013ديسمبر  22 – ٠٧ أسواا  -األقصر للشبا  العربي االتحاد ملتقم. 

 
 :دهباملع علمية مؤمترات فى املالية ماتهاملسا
 بعنواا  رمھالقا جامعة – األفريقية والدراسات البحوث دالمع الدولي المؤتمر في مةھالمسا: 

عشرم ) 18888بميلغ " 2813مايو  23 – ٣٣ "األفريقي ويالوحد العمم علي عاماز  خمسوا"
 .(آال  جنيه
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 وحدة ضمان اجلودة واإلعتماد 
 
  هيىىىىام علىىىىي  يىىىىا الىىىىديا / وتولىىىىت رئاسىىىىتاا د 12/2/1222نشىىىىأت وحىىىىدم ضىىىىماا الجىىىىودم بتىىىىاريخ

 البىىىىىىىبالوي االسىىىىىىىتا  المسىىىىىىىاعد بقسىىىىىىىم السياسىىىىىىىة واالقتصىىىىىىىاد بالمعاىىىىىىىد منىىىىىىى  هىىىىىىى ا التىىىىىىىاريخ وحتىىىىىىىم 
12/4 /1222. 

 أشىىر  محمىىد الاىىادي السىىعيد العىى ا ي االسىىتا  بقسىىم اللغىىات / د.ثىىم تىىولم بعىىد  لىى  رئاسىىة الوحىىدم أ
 .12/21/1221وحتم  2/2/1222االفريقية بالمعاد و ل  في الفترم ما 

 مىا  ع يى م بىدر. د.، ثىم أ1224حتىم  محمىد صىبحي حسىا/ د.ثم تىولم بعىد  لى  رئاسىة الوحىدم أ
 :عضوية كم ماو وحتم ااا،  1224

 
 والمشر  علم قسم التاريخ عميد المعاد ومدير المشروع  حسا محمد صبحي    / د.أ
 وكيم المعاد للدراسات العليا ونائ  مدير المشروع  سلطاا فولي حسا/ د.أ
 وكيم المعاد لخدمة المجتمع ونائ  مدير المشروع  حسيا عبداهلل مراد/ د.أ
 يا ونائ  مدير الوحدمرئيس قسم الجغراف  ماجدم إبراهيم عامر / د.أ
 رئيس وحدم نظم المعلومات بمرك  ضماا الجودم  جمام صابر عيسوي/ د.أ
 مدير وحدم الجودم سابقزا واستا  مساعد بقسم السياسة  هيام  يا الديا الببالوي/ د.أ
 رئيس قسم االنثروبولوجيا   سعد عبد المنعم بركة / د.أ
 لتاريخقسم ا كرم كمام الديا الصاوي       / د.أ
 رئيس قسم السياسة واالقتصاد  جمام السيد ضلع/ د.أ
 رئيس قسم اللغات االفريقية  محمد علي نوفم / د.أ

 ومن إدارة المعهد 
 أميا عام المعاد    منم علي / أ
 سكرتارية الوحدم  دينا مصطفم محمد/ أ
 سكرتارية الوحدم  ساا نبيم عبد الغني/ أ
 

 م علي مشروع التأهيم لالعتماد حصم المعاد ما خالم وحدم الجودCIQAP. 
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 برنامـج التدريـب وبنـاء القـدرات األفريقيـة

 

Program for African Training Capacity-Building 
(PATCAB) 

  ،أنشىىم برنىىامج التىىدري  وبنىىا  القىىدرات األفريقيىىة بمعاىىد البحىىوث والدراسىىات األفريقيىىة
وقىد كىاا . تدري  وتأهيم الطال  األفارقةتحت اسم برنامج  2882جامعة القاهرم، عام 

الاىىىد  الرئيسىىىم للبرنىىىامج هىىىو إعىىىداد وتنفيىىى  بىىىرامج لتىىىدري  الطىىىال  األفارقىىىة الدارسىىىيا 
بجماوريىىىىة مصىىىىر العربيىىىىة علىىىىم كافىىىىة الماىىىىارات البحثيىىىىة والعمليىىىىة التىىىىم تلىىىى مام خىىىىالم 

أهيىىىم دراسىىىتام األكاديميىىىة وبعىىىد تخىىىرجام، و لىىى  مىىىا أجىىىم تأهيىىىم هىىىؤال  الطىىىال  خيىىىر ت
ليكونوا مىواطنيا صىالحيا فىم خدمىة بلىدانام األفريقيىة  لتنمية ادائام العلمم والعملم معاز 

 .الشقيقة
  وفىىىم سىىىبيم تحقيىىىق  لىىى  الاىىىد  األساسىىىم، فقىىىد نظىىىم البرنىىىامج العديىىىد مىىىا الىىىدورات

التدريبيىىىة المتميىىى م فىىىم مجىىىاالت متعىىىددم، وبصىىىفة خاصىىىة فىىىم مجىىىاالت تنميىىىة ماىىىارات 
ة الماىىارات القياديىىة واإلداريىىة، وأبعىىاد ثقافىىة السىىالم والديموقراطيىىة، البحىىث العلمىىم، وتنميىى

دارم  وتنميىىىىىىة ماىىىىىىارات العىىىىىىامليا فىىىىىىم المنظمىىىىىىات غيىىىىىىر الحكوميىىىىىىة، وماىىىىىىارات إقامىىىىىىة واى
المشىىىىىروعات الصىىىىىغيرم وغيرهىىىىىا مىىىىىا المجىىىىىاالت التىىىىىم تبنىىىىىم شخصىىىىىية الطالىىىىى  العلميىىىىىة 

 .والمانية
 حيىىث أصىىبم يىىوفر مجىىاالت أخىىرى إال أا البرنىىامج توسىىع فىىم نشىىاطه وفىىم برامجىىه ب

لرعايىىىة الطىىىال  األفارقىىىة، مثىىىم إقامىىىة المسىىىابقات الثقافيىىىة التىىىم تنمىىىم مىىىداركام وتعىىى   
لعىدم أيىام فىم شىار  كمىا أصىبحت مائىدم رمضىاا الثقافيىة التىم تقىام سىنوياز . الترابط بيىنام

يحىىىىىرص أبناؤنىىىىا الطىىىىىال  علىىىىىم حضىىىىىورها  واجتماعيىىىىىاز  رمضىىىىاا المبىىىىىار  منتىىىىىدى ثقافيىىىىاز 
عىا تعىاوا البرنىامج  هى ا فضىالز . يضىاز م مسىابقاتاا الثقافيىة والرياضىية أمنافسة فم شتوال

مىىىىع االتحىىىىادات الطالبيىىىىة فىىىىم إقامىىىىة المارجانىىىىات الثقافيىىىىة واالجتماعيىىىىة الخاصىىىىة باىىىىم 
فىم األعيىاد القوميىة لبلىدانام والتىم يحرصىوا علىم إحيائاىا فىم مبنىم المعاىد  وخصوصاز 

 .ما بلدانام األفريقية المختلفة بحضور شخصيات دبلوماسية بار م
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  حيىىىث . فىىىم خىىىالم وقىىىت قصىىىير نسىىىبيا وقىىىد ا دادت رسىىىالة البرنىىىامج وأنشىىىطته عمقىىىاز
توسعت دوراته التدريبية لكم تضم مجموعات عديدم مىا كبىار الدارسىيا وخصوصىا مىا 
السوداا الشىقيق، وتنوعىت موضىوعات هى ه الىدورات لتشىمم مجىاالت أوسىع، وخصوصىا 

دارم المشىروعات االسىتثمارية، والجىودم  فم مجاالت تنميىة الماىارات القياديىة واإلداريىة، واى
دارم الحمىىالت االنتخابيىىة وقىىد . الىىخ.... الشىىاملة، واإلعىىالم والعالقىىات العامىىة، وتنظىىيم واى

قىىىام بالتىىىدري  فىىىم هىىى ه الىىىدورات نخبىىىة مىىىا كبىىىار أسىىىات م التخصصىىىات فىىىم الجامعىىىات 
 . دولة والمنظمات غير الحكوميةالمصرية وما كبار الخبرا  فم مؤسسات ال

  كمىىا حصىىم البرنىىامج علىىم مشىىروع بحثىىم مشىىتر  مىىا مؤسسىىة فىىورد األمريكيىىة هىىو
وقىد . مشروع دعم التكامم األفريقم ال ى اسىتمر لمىدم ثالثىة أعىوام بتمويىم مىا المؤسسىة

أصىىدر المشىىروع العديىىد مىىا المؤلفىىات فىىم هىى ا المجىىام، كمىىا أقىىام عىىددا مىىا ورش العمىىم 
 .ت العلميةوالمؤتمرا

  ومىىع هىى ا التوسىىع فىىم أنشىىطة البرنىىامج والتعمىىق فىىم أهدافىىه ورسىىالته تغيىىر اسىىمه إلىىم
، ليصىىبم االسىىم الجديىىد 2887أغسىىطس  دري  وبنىىا  القىىدرات األفريقيىىة، فىىيبرنىىامج التىى

عنوانا علم مرحلة جديدم أكثر نضجا ورحابة فم أدا  البرنامج، واا كاا تأهيىم ورعايىة 
 .ألفارقة ما  ام يحظم بمكانته السامية ضما أنشطة البرنامجأبنائنا ما الطال  ا

  فى عدة مجاالت، أهمها البرنامجومنذ ذلك التاريخ توسعت أنشطة: 
 الدورات التدريبية 

حقىىىق البرنىىىامج انجىىىا ات طيبىىىة فىىىم مجىىىام التىىىدري ، حيىىىث نظىىىم خىىىالم الفتىىىرم 
اوا و لىى  بالتعىى. دورم تدريبيىىة فىىم مختلىى  المجىىاالت 68نحىىو  2887-2812

مع العديد مىا المراكى  البحثيىة والتدريبيىة فىم السىوداا الشىقيق ومركى  البحىوث 
األفريقية بالمعاد، ووحدم ضماا الجودم بالمعاىد، وبرنىامج الدراسىات المصىرية 
األفريقيىىىىىة بكليىىىىىة االقتصىىىىىاد والعلىىىىىوم السياسىىىىىية، والمنظمىىىىىة المصىىىىىرية لإلغاثىىىىىة 

عادم التأهيم  متدر ،  888ه الدورات أكثر ما وقد استفاد ما ه . اإلنسانية واى
مىىىىىىا القيىىىىىىادات اإلداريىىىىىىة والنقابيىىىىىىة والعىىىىىىامليا فىىىىىىم المؤسسىىىىىىات االقتصىىىىىىادية، 

 . ومنظمات المجتمع المدنم، وأعضا  هيئة التدريس والباحثيا بالمعاد
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 تأهيل الطالب األفارقة 
، شىملت أنشىطة 2812-2887نظم البرنامج العديد ما الفعاليات خالم الفترم 

دورم تثقيفيىىىىة للطىىىىال   16وأهماىىىىا تنظىىىىيم . قافيىىىىة وعلميىىىىة واجتماعيىىىىةعديىىىىدم ث
طالبىىىا، وكىىى ل  مسىىىابقات بحثيىىىة وثقافيىىىة،  1288األفارقىىىة، اسىىىتفاد مناىىىا نحىىىو 

ومسىىابقات حفىىظ القىىرآا الكىىريم خىىالم شىىار رمضىىاا المبىىار ، شىىار  فياىىا نحىىو 
خىىالم  (إفطىىار الصىىائم)كمىىا أقىىام البرنىىامج مائىىدم رمضىىاا الثقافيىىة . طالبىىا 858

، شار  فياا واستفاد مناا (هى1433-1428)شار رمضاا لستة اعوام متتالية 
هى ا باإلضىافة إلىم االحتفىام باألعيىاد . طالى  مىا الىدوم األفريقيىة 3588نحو 

واأليىىىىام الوطنيىىىىة والمناسىىىىبات الثقافيىىىىة للىىىىدوم األفريقيىىىىة عىىىىالوم علىىىىم االحتفىىىىام 
 .از أفريقياز طالب 1888ما  بأعياد الخريجيا وصم عدد المشاركيا فياا أكثر

 أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة 
آخر ما الفعاليات الثقافية واالجتماعيىة المتنوعىة  ضمت أنشطة البرنامج عدداز 

مناىا علىم سىبيم المثىام، تنظىيم . مثم الندوات الثقافية واالحتفاالت االجتماعيىة
بالتعىاوا مىع رابطىة  -"العالقات العربية األفريقية فم ظم الثورات العربية"ندوم 

، كمىا تتصىدر تلى  مشىاركاز  88أفريقيا المتحىدم والتىم بلىغ عىدد المشىاركيا فياىا 
الفعاليات االحتفاليىة الثقافيىة التىم نظماىا البرنىامج فىم  كىرى الىرئيس السىنغالم 

بالتعىىاوا مىع سىىفارم السىىنغام والرابطىىة  -"ليبىىوم سىدار سىىينجور"الراحىم الشىىاعر 
 .مشاركاز  98لييا بالقاهرم وبلغ عدد المشاركيا باا الوطنية للطال  السنغا

 إنشاء موقع الكرتونى للربنامج

 لكتروني علم شبكة المعلومات الدولية فم عام قام البرنامج بتدشيا موقع إ
بالبرنىىامج وأنشىىطته المختلفىىة، إضىىافة إلىىم عىىرض  ، يتضىىما تعريفىىاز 2811

 .www.patcab.cu.edu.eg: و ل  علم العنواا. منتظم ألبر  أخباره
 النشر العلمى 

دخىم البرنىامج مجىام النشىىر العلمىم ب صىدار نشىرم علميىىة غيىر دوريىة محكمىىة، 
تفىتم البىا  أمىام البىاحثيا . بعنواا دراسىات معاصىرم فىم التنميىة وبنىا  القىدرات
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المتمي يا لنشر أبحاثام فىم شىتم مجىاالت التنميىة وبنىا  القىدرات، والتىم تخىدم 
المعرفىىة العلميىىة بالقىىارم األفريقيىىة واخضىىاع قضىىاياها  رسىىالة المعاىىد فىىم تطىىوير

 .للنقاش العلمم والدراسة المناجية

، بعنىىىىواا 2888تمبر سىىىىب اإلصىىىىدار األوم مىىىىا هىىىى ه السلسىىىىلة فىىىىي وقىىىىد صىىىىدر
وصىىىدر . فريقيىىىا جنىىىو  الصىىىحرا المجتمىىع المىىىدني والتحىىىوم الىىىديموقراطي فىىم أ

. فىم الروايىة السىواحيلية ، بعنىواا ثىورم  ن بىار2889اإلصدار الثانم فم يوليىو 
، بعنىىىىواا األ مىىىىة السياسىىىىية فىىىىم 2818كمىىىىا صىىىىدر العىىىىدد الثالىىىىث فىىىىم فبرايىىىىر 

الوضع اللغوى ": بعنوان ،6100 وصدر اإلصدار الرابع فم ديسمبر .السوداا
 ."فم إثيوبيا وسياسات إدارم التعددية اللغوية

 

 مشروع شبكة الطاقة املستدامة

تحقيىىق التكامىىم المعرفىىم بىىيا منظمىىات : "ثىىمشىىار  البرنىىامج فىىم المشىىروع البح
" نحو سياسة مسىتدامة للطاقىة فىم أفريقيىا: المجتمع المدنم والمؤسسات العلمية

، وهىىو أحىىد مشىىروعات برنىىىامج (SustainergyNet -شىىبكة الطاقىىة المسىىتدامة)
.  " Coordination and Support Action (CSA)"الدعم والتنسيق األوروبىم 

 (.FP7)م برنامج اإلطار السابع للمفوضية األوروبية وتم تمويله ما خال
، كونسىىىىورتيوم ضىىىىم خمىىىىس شىىىىركا  أوروبيىىىىيا المشىىىىروعوقىىىىد شىىىىار  فىىىىم تنفيىىىى  

دارم الصراعات بالنمسا : وأفارقة، وهم  جماعة و  ،(IDC)منظمة الحوار العالمم واى
، والمعاىىىىد النمسىىىىاوى للشىىىىئوا (GRET) البحىىىىث والتطىىىىوير التكنولىىىىوجم بفرنسىىىىا

، (TUD)بألمانيىىىىىىىا  وجامعىىىىىىىة درسىىىىىىىدا للتكنولوجيىىىىىىىا، (OIIP)بالنمسىىىىىىىا  الدوليىىىىىىىة
  (.AFREPREN/FWD)الشبكة األفريقية لبحوث سياسات الطاقة بكينيا و 

علم الحاجة إلىم تحسىيا عمليىة ربىط  مشروع شبكة الطاقة المستدامةوقد رك  
منظمىىات المجتمىىع المىىدنم فىىم أفريقيىىا بأنشىىطة البحىىث العلمىىم ورسىىم السياسىىة، 

والبحىث . د  العمم المشتر  علم تطوير إنتاج واستخدام الطاقة المسىتدامةبا
عىىا أفضىىم السىىبم لتحقيىىق التكامىىم بىىيا الخبىىرات، وتوجيىىه المعرفىىة الفنيىىة لكىىم 

لى ا . ترك  علىم احتياجىات وظىرو  الطاقىات المتجىددم علىم المسىتوى المحلىم
مىىىىىات تطىىىىىوير وتنظىىىىىيم مشىىىىىاركة منظ: " فىىىىىم للمشىىىىىروعتمثىىىىىم الاىىىىىد  الرئيسىىىىىم 
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المجتمع المدنم األفريقم فم عملية صياغة السياسىة البحثيىة المتعلقىة بالتنميىة 
 ".المستدامة، وقضايا البيئة، واإلدارم الرشيدم للطاقة

ضـمن المشـروع الرئيسـى  ماىام بحثيىة وأنشىطة، بح مىة، البرنىامجوقد اخـتص 
 : وأهم بنودها

م الىىراها ألنشىىطة المشىىاركة فىىي البحىىوث المتعلقىىة بتحليىىم اإلطىىار التنظيمىى -
منظمىىات المجتمىىع المىىدنم فىىم مجىىاالت التنميىىة المسىىتدامة وترشىىيد الطاقىىة 

 (. وخصوصا منطقة شمام أفريقيا)فم أفريقيا 

المسىىىىاهمة فىىىىي نشىىىىر البيانىىىىات والمعلومىىىىات ونتىىىىائج البحىىىىوث التىىىىم تعىىىىدها  -
 .وتبادلاا بيا ه ه الجاات المشروعالجاات المشاركة فم 

 .فم أوروبا وأفريقيا المشروعالتم ينظماا المساهمة فم ورش العمم  -
 .إقامة إحدى ورش العمم اإلقليمية للمشروع بالقاهرم  -

 .2818فم آخر يوليو  المشروعوقد اختتمت أعمام 

  وهك ا يحاوم البرنامج أا ي اوج فم أهدافه وأنشطته بيا الجانى  األكىاديمم والبحثىم
بحوث والدراسات األفريقيىة، وبىيا باد  تطوير ه ا الجان  األصيم ما أنشطة معاد ال

 جان  خدمة المجتمع بأنشطته التدريبية المتنوعة وخصوصا فم مجام تأهيم ورعاية 

الدارسىىىيا األفارقىىىة فىىىم مصىىىر وتعميىىىق ارتبىىىاطام بىىىالمجتمع األكىىىاديمم المصىىىرى و يىىىادم 
م وما ه ه الناحية ف ا البرنىامج يمضىم الحىتال. وعيام بالدور المصرى الرائد فم القارم

 .فريقمسسات المصرية المشتغلة بالشأا األمكانة متمي م ومتفردم بيا المؤ 
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 -:حتت الطبع 

 
 ا  أفريقيا فم القرا العشريا عم -

 يوليو وأفريقيا 23ثورم  -

 المجتمعات األفريقية تطورها التاريخم ودورها الحضارى -

 افريقيا والفرنكفونية -

 العالقات األوربية األفريقية -

 فريقيا التنمية الريفية في أ -

 مصر ومسيرم اإلسالم فم أفريقيا -

 التواصم العربم األفريقم عبر الصحرا  الكبرى -

 فريقياات مصر بشرقي أعالق -
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- :فريقي املنتدى األ
 

بانتظام وانضباط شديديا، حيث يقدم  ، ويستكمم1994تأسس المنتدى األفريقي في عام  
إسااماته الثقافية والعلمية طوام العام الجامعي، في أمسيات اإلثنيا ما كم أسبوع، مستضيفاز 

ربية والثقافية والوطنية في الشئوا األفريقية والعطائفة ما ألمع رجام الفكر والثقافة والعلم، السيما 
 .العامة

 أمسيات اإلثنيا ما كم أسبوع، حتم صىار واحىداز " المنتدى األفريقم"علم جان  أخر أحيا  
ونعتقد أا السبيم مفتوح لم يد ما اإلنجا  مع الكىوادر  .الفكر والثقافة بالعاصمة الخالدمما منارات 

 .ا بمشيئة اهلللصاعدم ما الباحثيالشابة ا
 

 :األمسيات الثقافية للمنتدى اإلفريقي بعض ويبين الجدول التالي وقائع
 

 
 6101/6100املنتدي األفريقي الفصل الدراسي األول  

 
 المحاضر التاريخ

 
 الموضوع

 العالقات المصرية األفريقية محمود أبو العينيا. د.أ 14/9/2818

25/18/2818 
 مدحت عسكر.م

 
قاولوا العر  في دور شركة الم

 أفريقيا

8/11/2818 
 األميا دفع اهلل. د

 
تطورات األوضاع الراهنة في 

 السوداا

 عبد الستار عشره. د 29/11/2818
منظمات المجتمع المدني المصرية 

 وعالقات مصر بالقارم األفريقية
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 6101/6100 الثاني الفصل الدراسي املنتدي األفريقي 

 
 6106/6101 الفصل الدراسي األول  املنتدي األفريقي

 

 الموضوع المحاضر التاريخ

 الحقيقة والمصالحة كآلية لتحقيق العدالة في جنو  أفريقيا Prof. Shamel Jippieشامم جبي  14/3/2811
 2811يناير  25النظام السياسي األمثم لمصر بعد ثورم  إبراهيم عبد المنعم نصر الديا. د.أ 28/3/2811

 محمد أسامه محمد أنور. م.د 11/4/2811
اا وأثرها علي إيراد مصر ما السدود األثيوبية المقترح إنشائ

 مياه النيم
 يناير والمطال  االقتصادية للشع  المصري 25ثورم  فرج عبد الفتاح فرج. د.أ 18/4/2811
 الكبير وتأثيره علي مصر والسوداا( األلفية)سد الناضة  عباس شراقي. د 9/5/2811

 الموضوع محاضرال التاريخ

 لقىىىا  أسىىرم المعاىىد 5/11/2812

12/11/2812 
 محمد فايق / أ

 و ير الشئوا الخارجية األسبق
 إعادم بنا  دور مصر األفريقي

19/11/2812 
 كمام حسا علي / أ

 سفير السوداا بالقاهرم
 أ ال وأبداز  –مصر والسوداا 

26/11/2812 
 مدحت عسكر/ الماندس

 المقاولوا العر 
 تجار  مصرية في التنمية األفريقية

 "المقاولوا العر "

3/12/2812 
 محمد شوقي عبد العام. د.أ

أستا  القانوا الدولي ووكيم كلية االقتصاد 
 ومدير مرك  القانوا الدولي

 االتفاقيات والمفاوضات: مصر ومياه النيم

 عباس شراقي. د 9/5/2811
مصر الكبير وتأثيره علي ( األلفية)سد الناضة 

 والسوداا
 مؤتمىىىىىىر الجامعىىىىة 18/12/2812
 االقتصاد األفريقي وفرص مصر المتاحة عراقي عبد الع ي  الشربيني. د 17/12/2812

24/12/2812 
 أسعد الغراري

 الشاعر العراقي
لي أيا؟ لقا  شعري  العراق ما ا واى
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 6106/6101 الثانياملنتدي األفريقي الفصل الدراسي 
 

 

 الموضوع المحاضر التاريخ

 أسامة سيد األ هري. الشيخ د 8/2/2813
 رسالة األ هر في أفريقيا 
 بيا الواقع والقيم اإلسالمية

 سالمهأيما . د 25/2/2813
القانوا الوطني والقانوا حقوق اإلنساا بيا 

 حاالت أفريقية –اإلنساني الدولي 

 فاروق شقوير. د.أ 4/3/2813
: قارم األمعودم الدور المصري إلي ال
 التحديات وااليات

 السياسة الخارجية لجماورية جنو  السوداا السفير أنتوني لويس كوا 11/3/2813
 فرص التعاوا المائي في حوض النيم أحمد باا  الديا محمد. ماندس 18/3/2813

 جابر نصار. د.أ 25/3/2813
قرا م في الوضع الدستوري والسياسي 

 يناير 25المصري بعد ثورم 
 مصر أرض الكنانة السعيد البدوي. د.أ 1/4/2813

 محمود أبو العينيا. د.أ 8/4/2813
االتحاد األفريقي ومسألة التدخم الدولي في 

 القارم
 اإلقصا  والتدخم العسكري: مالي والطوارق أيما شبانىه. د 15/4/2813
 يناير 25د السياسة الخارجية المصرية بع السيد أميا شلبي. السفير د 22/4/2813

 عبد الاادي مر وق.د.أ 29/4/2813
التعدد الثقافي والسياسات اللغوية في أفريقيا 

 دراسة حالة
 مشروع مقترح: سد جديد علي نار النيم عبد الفتاح مطاوع. م.د.أ 13/5/2813

وما ا حر  أكتوبر في اإلستراتيجية العالمية  محمد نبيم فؤاد. لوا  د 28/5/2813
 مستقبمتبقي مناا لل
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6101/6101املنتدي األفريقي الفصل الدراسي األول  

 

 
 

 الموضوع المحاضر التاريخ

21/18/2813 

 يسىىىرى خفاجىم. د 
رئيس بعثة الرى المصرى 

 بأوغندا

مصر ومياه النيم فم منطقة البحيرات االستوائية  
 الفرص والتحديات

 حمىدى بخيىت /لوا  28/18/2813
عاما علم حر   48أما مصر القومم بعد 

 أكتوبر

 االتحاد األفريقم والربيع العربم جمىام نكرومىىا/ د 4/11/2813

 العالقات بيا مصر وجماورية جنو  أفريقيا محمود أبو العينيىا. د.أ 11/11/2813

18/11/2813 
 عثماا محمد عمر /السفير

 سفير ارتيريا بالقاهرم
 عشروا عاما ما االستقالم: اريتريا 

25/11/2813 

 مصطفىم علىىوى. د.أ
األستا  بكلية االقتصاد 

 والعلوم السياسية

 مسيرم المفاوضات الفلسطسنية األسرائلية

 مصر القديمة وحوار الحضارات عبد الحليم نور الديا. د.أ 2/12/2813

 الجماعات اإلسالمية فم أفريقيا أيما السيد شبانىة. د 9/12/2813

16/12/2813 

 االسفير انتونم كو 
سفير جماورية جنو  

 السوداا

 السياسة الخارجية جماورية جنىو  السوداا
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 ملعهد البحوث والدراسات األفريقية  الالئحة الداخلية
 (6106)طبقًا لنظام الساعات املعتمدة 

 

 رؤية المعهد ورسالته وأهدافه

 :رؤية المعهد(:   0)ة ماد

عالميىىة فىىم أا يكىىوا معاىىد البحىىوث والدراسىىات األفريقيىىة مىىا أفضىىم المؤسسىىات العلميىىة وال) 
 (الدراسات األفريقية

 رسالة المعهد (:   6)مادة 

التميىى  فىىم تقىىديم خىىدمات تعليميىىة وبىىرامج وأنشىىطة متنوعىىة لتخىىريج كىىوادر متخصصىىة فىىم  
م والماجسىىىتير والىىىدكتوراه للوفىىىا  باحتياجىىىات المجتمىىىع المحلىىىم الدراسىىىات األفريقيىىىة مىىىا حملىىىة الىىىدبلو 

واإلقليمي واإلساام بشكم فعىام ودائىم لتحقيىق التواصىم بىيا مصىر وأفريقيىا وفىم القلى  مناىا حىوض 
 .يم ودعم سياسات مصر تجاه أفريقياالن
لدراسىات وتتحقق رسالتنا ما خالم االلت ام بالمعايير العالمية للتمي  فم مجاالت البحىوث وا 

 .األفريقية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة
 :أهداف المعهد( 1)ماده 

 :تتلخص أهداف المعهد فى اآلتى

عىىىداد أفضىىىم البىىىرامج العلميىىىة والتدريبيىىىة والبحثيىىىة فىىىي  -8 تعميىىىق المعرفىىىة بالشىىىئوا األفريقيىىىة واى
دم العلمي التقمجام البحوث والدراسات األفريقية، وتطويرها بشكم دائم، بما يجعلاا تواك  

 .علم مستوي العالم

االلتىىى ام بالمعىىىايير الدوليىىىة للتميىىى  فىىىم األنشىىىطة والبىىىرامج والخىىىدمات التىىىم يقىىىدماا المعاىىىد،  -9
 .وصوال باا إلم الجودم واالعتماد

عىىدادهم فىىم التخصصىىات األكاديميىىة  -18 تكىىويا خىىريجيا متخصصىىيا فىىم الشىىئوا األفريقيىىة واى
كبيىر مىا التنافسىية العالميىة، والقىدرم علىم التم يقدماا المعاد، بحيىث يصىبحوا علىم قىدر 

 .رار فم البحث والتعلم مدى الحياماالستم

إجىرا  الدراسىات والمشىروعات البحثيىة فىم المجىاالت التىم تاىم المجتمىع وتسىام فىم تحقيىىق  -11
 .يا مصر والدوم األفريقية الشقيقةعالقات أوثق ب

التم يتوافر علياا الطل  ما جان   تقديم الخدمات البحثية واالستشارية والعلمية والتدريبية -12
ات المجتمىع المىدنم والقطىاع المستفيديا ما أنشطة المعاد، وخاصة ما جان  مصر وفئى

 .الخاص
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إلساام المستمر فىم متابعة شئوا الخريجيا، لضماا استمرار ارتباطام بأنشطة المعاد، وا -13
 .تطوير قدراتام

تحسىىيا الصىىورم المتبادلىىة بىىيا تعميىىق الىىوعم المصىىرى بأهميىىة االنتمىىا  األفريقىىي، و  -14
 .المصرييا وأشقائام األفارقة، وتدعيم العالقات المصرية والعربية بالقارم األفريقية

   :بالوسائل التالية ةاألساسي فهاهدأالمعهد  يحقق

جرا  البحوث  الدروس تنظيم -1 والدراسات والمحاضرات وحلقات النقاش والمؤتمرات واى
 .شرا  عليااواإل وتوجيااااألفريقية، 

 .البحوث والدراسات المتعلقة بالقارم األفريقية نشر -2
 .فم الشئوا األفريقيةوأدواته وسائم البحث العلمي  توفير -3
الحكومية  والمصالمالايئات والمؤسسات يتم إيفادهم ما ِقبم الفنييا ال يا  تدري  -4

 .لم الدوم األفريقيةوتوجياام إ
 .األفريقيةالدوم انية ببعثات علمية للدراسات الميد تنظيم -5

استقدام أكبر عدد ما الطال  األفارقة للدراسة فم المعاد للحصوم علم الدرجات  -6
العلمية، وتدري  أكبر عدد ما الدارسيا أو المتدربيا األفارقة فم دورات تدريبية لمدد 

 . محددم
 :أقسام المعهد والدرجات التى يمنحها

 (:  1)مادة 

 :ات األكاديميةاألقسام العلمية والتخصص

 : يضم المعاد ستة أقسام علمية تضم عدداز ما التخصصات األكاديمية هي
 ( جغرافية بشرية  –جغرافيا طبيعية ) :       قسم الجغرافيا -0
 (تاريخ حديث ومعاصر –تاريخ إسالمى  –تاريخ قديم )  :        قسم التاريخ  -6
 ( اد اقتص -سياسة :             )قسم السياسة واالقتصاد -1

  -أنثروبولوجيـــــــــا اجتماعيــــــــــة -أنثروبولوجيـــــــــا طبيعيــــــــــة): قســـــــــم األنثروبولوجيــــــــــا -1
 (أنثروبولوجيا ثقافية

 (دراسات أدبية -دراسات لغوية:  )قسم اللغات األفريقية -5

– مــــــوارد أرضــــــية  –مــــــوارد حيوانيــــــة  –مــــــوارد نباتيــــــة : )قســــــم المــــــوارد الطبيعيــــــة -2
 (وارد جويةم -موارد مائية                             

صــوص عليهــا بقــانون تنظــيم ويجــوز تأســيس أقســام علميــة جديــدة، وذلــك وفقــًا للقواعــد المن
 .الجامعات
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 (:  5)مادة 

 :هي التي يمنحها المعهدالدرجات العلمية 

ـــدبلوم  درجـــة -0 ـــامال ومدتىىىه عىىىام واحىىىد علىىىي فصىىىليا  فىىىم الدراسىىىات األفريقيىىىة الع
 . جيم لدرجتي الماجستير والدكتوراهدراسييا، وهو دبلوم تطبيقي غير مؤهم للتس

ــدبلوم درجــة -6 المؤهــل ومدتىىه عىىام واحىىد وهىىو  فىىم الدراسىىات األفريقيىىة الخــاص ال
  .لدرجة الماجستير

فىي أحىد التخصصىات باألقسىام العلميىة  فىم الدراسىات األفريقيىة الماجستير درجة -1
  .للمعاد 

ت باألقسىىىام فىىىي أحىىىد التخصصىىىاالفلسىىىفة فىىىم الدراسىىىات األفريقيىىىة  دكتـــوراه درجـــة -1
  .العلمية للمعاد

 (:  2)مادة 

 :نظـام الدراسة

تتم الدراسة بالمعهد وفقًا لنظام الساعات المعتمدة، وبالنسبة للمقررات  -0
الدراسية يتراوح ما يدرسه الطالب أسبوعيًا في الفصل الدراسي الواحد بين 

 .ساعة معتمدة كحد أقصي 05ساعات معتمدة كحد أدني،  9

تطلبات الدراسية لكل درجة علمية علي النحو المبين في ويتم تحديد الم -6
 .والماجستير والدكتوراه مشروط منح درجات الدبلو 

 (:  7)مادة  

 :شروط القبول ونظام القيد

يحدد مجلس المعهد سياسة القبول سنويًا، ويقبل المعهد خريجي الجامعات الخاضعة   -0
لتى يحددها المجلس بناًء على وما يعادلها فى التخصصات ا 0976لسنة  19للقانون 

 :اقتراحات مجالس األقسام وهي

 
 :قسم الجغرافيا

 .يقبم خريجي أقسام الجغرافيا ما كليات اادا  والتربية -
 .جامعة األ هر –خريجي قسم الجغرافيا كلية الدراسات اإلنسانية  -

 .خريجي كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني -

 .بكليات الاندسة أقسام التخطيط اإلقليمي والعمراني -
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 :قسم التاريخ

 .يقبم أقسام التاريخ والحضارم ما الجامعات المصرية وما يعادلاا -

 .خريجي كليات ااثار وشعبة ااثار بكلية اادا  -
شعبة دراسات  –شعبة تاريخ وآثار )خريجي أقسام الدراسات اليونانية والالتينية  -

 (أوربية قديمة

 .عة األ هر الشري  قسم التاريخخريجي كلية اللغة العربية بجام -

 .خريجي أقسام التاريخ بكليات التربية  -

 

 :قسم السياسة واالقتصاد

 :يقبم خريجم الكليات ااتية، وما يعادلاا -

أقسام االقتصاد والعلوم السياسية في  –يقبم خريجي كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -
 .الجامعات المصرية

 . خريجم كليات التجارم -

 . كليات الحقوقخريجم  -

 .خريجم كليات اإلعالم وأقسام اإلعالم بالكليات األخري -

 ( اقتصاد  راعي)خريجم كليات ال راعة  -

 (التخصصات المناظرم)خريجم الجامعة األمريكية  -

 .خريجم كلية الشرطة -

 .خريجم الكليات العسكرية المعادلة نظام األربع سنوات -

 .خريجم أقسام الفلسفة بكليات اادا  -

 

 :األنثروبولوجيا قسم

 –علم االجتماع  –علم النفس –أنثروبولوجيا : ويقبم خريجي كليات اادا  أقسام -
 .الفلسفة

 .كليات ااثار وأقسام ااثار بكليات اادا  -

 . ، والعالج الطبيعيكليات الط  وط  األسناا والصيدلة -

 .الحيواا والجيولوجيا: كليات العلوم أقسام -

 .لفنوا التطبيقيةكليات الفنوا الجميلة وا -

 .كليات ال راعة، قسم اجتماع ريفي -
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 ماعدا اللغات األفريقية واللغة العربية كليات الخدمة االجتماعية وأقسام اللغات -
 .وكليات اإلعالم

 .كليات التخطيط العمراني -

 (علم النفس –الفلسفة  –االجتماع )كليات التربية أقسام  -

 (التخصصات المناظرم)الجامعة األمريكية  -

 (قسم العمارم)كلية الاندسة  -

 

 :قسم اللغات األفريقية

 

اللغة العربية، وما  –اللغات والترجمة  –دار العلوم –ويقبم خريجي كليات األلسا -
 .يعادلاا

 خريجي أقسام اللغات بكليات اادا  وك ل  ااثار والدراسات اإلنسانية  -
 .وما يعادلاا

 .أقسام اللغات بكليات التربية -

 . مكليات اإلعال -

 
 :قسم الموارد الطبيعية

 

 –ط  بيطري  –صيدلة  –ط  أسناا  –ط  : ويقبم خريجي الكليات العملية -
 (عدا أقسام االقتصاد ال راعي واالجتماع الريفي واإلرشاد ال راعي) راعة  -علوم

 .خريجي كليات الاندسة والتكنولوجيا والبتروم والتعديا والفنية العسكرية -

 (قسم العمارم)جميلة خريجي كلية الفنوا ال -

 .خريجي كلية التخطيط العمراني -

 (القسم العلمي)خريجي كلية التربية  -

 .خريجي كليات االقتصاد المن لي -

 

 .يجوز لمجلس المعهد قبول تخصصات أخري بعد أخذ رأي مجالس األقسام المختصة -6
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المعلنة  عليه الشروط وتنطبقم الطالب الذي يرغب في االلتحاق بالدراسات العليا و يق  -1
 :وهيإلدارة الدراسات العليا في الموعد المحدد بتقديم األوراق المطلوبة 

 المعتمدة الشهادات  

 لموقف من التجنيدا 

 جهة العمل  موافقة 

 االلتحاق بعد استيفاء كافة بياناتها استمارة 

 ست صور شخصية حديثة عدد 
، قبل بداية كل فصل دراسي، فى ويبدأ تقديم أوراق االلتحاق للدبلوم الخاص مرتين في العام -

 .األوقات المعلن عنها
للفحص  العلمية األقسامالخاصة بالطال  إلم  البياناتإدارم الدراسات العليا ب رسام  تقوم  -1

عداد قائمة بالمقبوليا   . المعاد مجلساعتمادها ما  يتمواى

ستعداده يجتا  الطال  ما يجريه القسم المختص ما مقابالت شخصية للتحقق ما حسا ا -5
 .للدراسة والبحث العلمي وفقاز لسياسة القبوم بالمعاد

حتم  أسبوعااالطال  عليه سداد الرسوم الدراسية المقررم في موعد غايته  قبومي حالة ف  -2
 . الطال  مقيداز إال بعد سداد الرسوم الدراسية المستحقة عليه ويقيد، وال يعد ناائياز قبوله  ديع

أا يسمم للطال  المقيديا  ،علم اقتراح مجلس القسم المختصبنا   المعاد،لمجلس  جو ي -7
فم برنامج مماثم فم كلية أخرى بدراسة أى عدد ما المقررات ودخوم امتحاناا والحصوم 

 .ما المعاد علي ما يفيد اجتيا  ه ه المقررات بنجاح وعدد الساعات المعتمدم بكم مقرر

سبوعاا األوم والثانم مناا لتسجيم مدم الفصم الدراسي سبعة عشر أسبوعاز يخصص األ  -8
 .المقررات وثالثة عشر أسبوعاز للدراسة الفعلية، وأسبوعاا ألدا  االمتحانات

بنا  علم اقتراح مجلس القسم المختص ولجنة  المعاد،لمجلس  يجو  :القيــد وقــف -9
 بالدراسات العليا قيد الطال  المقيد أا يوق   الدراسات العليا

شاراز وبشرط أا يكوا  24لمدد ال ت يد في مجموعاا عا ( دكتوراه –ماجستير  –دبلوم )
 :إيقا  القيد خالم مدم التسجيم المقررم وليس في فترات مد القيد و ل  في الحاالت ااتية

  التجنيد -1
 ال وجة أومرافقة ال وج  أجا م -2
 طبية معتمدم ما اإلدارم الطبية بالجامعة شاادمبشرط تقديم  المرض، -3
 فقط  للطالباتم بالنسبة الطف رعاية -4
 بالخارج للعالجالوالديا  مرافقة -5

 حاالت أخرى يقبلاا مجلس المعاد -6
 .الطالب أن يقدم المستندات الدالة على ذلك علىوفي جميع األحوال 
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 مايخص قيد الطالب

 

 : القيــد لغــاءإ

 :إلغاء قيد الطالب فى الحاالت اآلتية  يتم

  .بقاز لالئحةتجاو  عدد فرص االمتحاا المقررم ط -1
 .لمدم عام دراسي انقطاعه عا الدراسة دوا ع ر مقبوم -2

  .والقرارات اللوائمعدم قيامه بسداد الرسوم الدراسية التم تحددها  -3

ما السادم وموقعة دورية مقدمة  تقاريرفي ثالثة  هأو تعثر الطال   ا ثبت عدم جدية إ -4
 .المشرفيا

 .علياا المنصوص لم يحصم علي الدرجة العلمية خالم المدم إ ا -5

 .تقدمه بطل  إللغا  قيده -6

 

 :القيــد إعـــادة

فلىه أا يتقىىدم مىا جديىد بطلى  إعىىادم  ،انسىح  الطالى  مىا الدراسىىة وشىط  قيىده  إ ا -1
 . قيده وفقا للشروط المعلنة في حينه

خىر غيىر الموضىوع آالطال ، يجو  إعادم قيىده مىا جديىد فىي موضىوع  قيدإ ا شط   -2
 . سجيله ووفقا للشروط المعلنة في حينهت أثنا  ال ي شط  قيده

العلميىىة أا يسىىمم لىىه  تهرسىىال فياىىاللطالىى  فىىي بعىىض الحىىاالت التىىي ال يناىىي  يجىىو  -3
 و لىى القسىىم ومجلىىس المعاىىد،  مجلىىسفىىي موضىىوع آخىىر بعىىد موافقىىة   عىىادم التسىىجيمب

 .القيداألكثر ما شط   مخالم عام عل

 

 :تحــويل القيــد

مراعىام مىا  معداخم نفس القسم  صص إلم تخصص مغايرقبوم تحويم القيد ما تخ يجو 
 : يلي

 .وط القبوم الخاصة بالتخصص الجديدشر  عليهأا تنطبق  -1

 . مة للتخصص المراد التحويم إليهالتكميلية الال المتطلباتاجتيا   -2
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 :الخاص والماجستير والدكتوراهالدبلوم نظم الدراسة ببرامج 

  :الدبلوم الخاصنظام الدراسة ببرنامج  :أواًل

 (:8)مــادة 

 يكواالدراسات األفريقية  أا  فيقيد الطال  للحصوم علم الدبلوم الخاص  في يشترط -1
  الجامعات المصريةعلم درجة الليسانس أو البكالوريوس ما إحدى  حاصالز 

شروط  يحدد مجلس المعادو علم درجة معادلة لاا ما معاد علمي آخر معتر  به،  أو
 .مجالس األقسام في التخصصات المطلوبةبعد أخ  رأى  الحتياجاته كم عامالقبوم وفقاز 

المؤهل للتسجيل  وهو ، علم الدبلوم الخاص عام جامعي واحد للحصومالدراسة  مدم  -2
، للدبلوم الخاص تو يع مقررات الدراسة ةالتاليول االجد ما بيات، ويلدرجة الماجستير

  بواقعتكون والتي  مقرر كم فيوعدد الساعات األسبوعية المعتمدم 
ساعات  9مقررات إجبارية ، ساعة  60مناا  معتمدم علم فصليا دراسييا ساعة 11

  .و ل  ألقسام المعاد المختلفة مقررات اختيارية

ما الدرجة لالختبار التحريري في % 78بواقع لالمتحانات تو ع الدرجات التي تخصص  -3
ة ما بحوث واختبارات شفاية وغير  ل  لألعمام الفصلي% 38نااية الفصم الدراسي و 

ما األنشطة التعليمية، و ل  فيما عدا مقررات قاعة البحث والتدريبات المعملية والميدانية، 
 .للشفوي وأعمام السنة% 58لالختبار التحريري و% 58يكوا تقويم تحصيم الطال  فياا 

 حضور فيه ُيحرم الطال  ما التقدم المتحاا أي مقرر دراسي لم يحقق نسبة  -4
ويكوا حرماا الطال  ما . ويسري  ل  علي مقررات جميع البرامج الدراسية ،%71قدرها 

حاطة مجلس القسم المختص وبموافقة  دخوم االمتحاا بنا ز علي تقرير ما أستا  المادم واى
وفي ه ه الحالة يعتبر الطال  راسباز في ه ا المقرر مجلس المعاد لجنة الدراسات العليا، ف

 .عليه فرصة ما فرص دخوم االمتحاا وتحس 

ألدا  االمتحاا فم الدبلوم الخاص، ويعتبر كم ما دور يناير ودور  فرصتياالطال   منمي -5
الفرصة  فم الطال  رس   اواى ، فرصة أولم، ويعتبر امتحاا سبتمبر فرصة ثانية هيوني

 ،صة الثانيةفم الفر  فيه االمتحاا فيما رس  أدا ، يحق له مقررياأو  مقرر األولم فم
ويجو  السماح للطال  ال ي يتقدم إلدارم المعاد بع ر . الدرجات الفعليةعلم  ويحصم
أا يؤدى االمتحاا فم جميع المواد فم األولي دخوم امتحاا الفرصة  عدم عامقبوم 

وفي حالة . واحد دراسيله درجاته الفعلية، ويقبم الع ر عا فصم  وترصد، الثانيةفرصة ال
بدوا ع ر أو بع ر غير مقبوم ما مجلس المعاد يعامم معاملة الطال  تغي  الطال  

 .الراس 
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الطال  الراس  في أكثر ما مقرريا دراسييا في الدبلوم الخاص ُيعيد العام الدراسي فيما  -6
 لدبلوماقيد الطال  بعد عاميا دراسييا إ ا لم يحصم علم  يشط و  فيه فقطرس  
 .الخاص

متحاا في مقرر أو أكثر لعدم استيفا  نسبة          الطال  المحروم ما دخوم اال -7
استيفا  نسبة الحضور المقررم، في  دالحضور المقررم، ال يجو  له دخوم االمتحاا إال بع

 .بشأا إلغا  القيد( 18)العام التالي مع مراعام ما ورد بالبند 

 

علي % 68 يشترط لنجاح الطال  في الدبلوم الخاص أا يكوا حاصالز في كم مادم علي -8
 :األقم ويكوا نجاح الطال  بأحد التقديرات ااتية

 

 فأكثر% 91 ممتاز    

 %91إلي أقل من  %81 جدا جيد    

 %81إلي أقل من % 71 جيد   

 %71إلي أقل من % 21 مقبول  

ما مجموع الدرجات % 68ويعتبر الطال  راسباز في أي مقرر إ ا حصم علي أقم ما  
 :يابأحد التقدير ويقدر 

 %.68إلي أقم ما % 48ضعي  ما  -
 %.48ضعي  جداز أقم ما  -

 (:9)مــادة 

 :التراكمي المعدل

 .درسها الطالب حتى تاريخ حساب المعدل  متوسط درجات جميع المقررات التى هو

 التراكمي المعدل حساب

 :التاليعلى النحو  التراكمي المعدل يحسب
ســاعات هــذا  عــدد Xفــى المقــرر  ضــرب الدرجــة التــى حصــل عليهـا الطالــب نــاتج حسـاب - أ

 .المقرر
 .درسها الطالب التيبالنسبة لجميع المقررات ( أ)المشار إليها فى  الضربنواتج  جمع  - ب
 درسـهاالمقـررات التـى  سـاعاتعلى مجموع ( ب)قسمة مجموع النواتج المشار إليها فى  -ج

 .الطالب
 (.ج)الفقرة  فىهو ناتج عملية القسمة الموضحة  التراكمييكون المعدل  -د
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 :التاليما هو مبين بالجدول لطبقًا  التراكميالمقرر وفى المعدل  فيتقديرات الطالب  تكون
 التقدير الرمز من نقاط يقابلها ما المقرر في الدرجة

91 –  011  5 A ممتاز 

 جداً  جيد B 1 91إلى أقل من  81

 جيد C 1 81إلى أقل من  71

 مقبول D 6 71إلى أقل من  21

 راسب F 0 21من  أقل

 (011)مائة درجة  هي دراسيمقرر  لكلالمخصصة  الدرجة
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 املقررات الدراسية لربنامج الدبلوم اخلاص
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 املقررات الدراسية لدرجة الدبلوم اخلاص
 قسم اجلغرافيا  -0

 نوع المقرر المقررات الدراسية الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 

 لمعتمدةا

    (ساعة 60)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري الجغرافيا الطبيعية ألفريقيا 510جغر 

 3 3 إجباري الجغرافيا االقتصادية ألفريقيا 516جغر 

 3 3 إجباري جغرافية السكاا في أفريقيا 511جغر 

 3 3 إجباري جغرافية العمراا في أفريقيا 511جغر 

 2 2 إجباري اسية إلفريقياالجغرافيا السي 515جغر 

 3 3 إجباري قاعة بحث وتقنيات حديثة 512جغر 

 2 2 إجباري تاريخ أفريقيا العام 501تــــــــــار 

 2 2 إجباري أفريقيا في االقتصاد والسياسية الدولية 510سقصد 

    (ساعات 9)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 اختياري إقليم خاص في أفريقيا 517جغر 

 2 2 اختياري جغرافية المناطق الجافة في أفريقيا 518غر ج

 2 2 اختياري الكشو  الجغرافية للقارم األفريقية 519جغر 

 2 2 اختياري جغرافية التنمية في أفريقيا 501جغر 

 2 2 اختياري جغرافية النقم والمواصالت في أفريقيا 500جغر 

 2 2 اختياري الجغرافية الطبية في أفريقيا 506جغر 

 2 2 اختياري جغرافية الشعو  والسالالت األفريقية 501جغر 

 2 2 اختياري الجغرافيا العامة ألفريقيا 501جغر 

 2 2 اختياري جغرافية الموارد االقتصادية في افريقيا 505جغر 

مدخم إلي نظم المعلومات الجغرافيىة واالستشىعار  502جغر 
 ما بعد

 2 2 اختياري

 2 2 اختياري غرافية نار النيم وضبطهج 507جغر 

 

تكـــود المقـــررات بوضـــع الرمـــز الكـــودي للقســـم القـــائم بالتـــدريس يليـــه الرمـــز الـــدال علـــي شـــعبة 
لمقررات الماجسـتير،  211لمقررات الدبلوم،  511)التخصص ثم الرقم الدال علي مستوي المقرر 

 .د والعشراتويوضع رقم المقرر في خانتي اآلحا( لمقررات الدكتوراه 711
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 املقررات الدراسية لدرجة الدبلوم اخلاص
 قسم التاريخ -6

 

 نوع المقرر المقررات الدراسية الكود

عدد 
/ الساعات
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 60)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري (ممتدم)مناج البحث التاريخي  510تار   

 3 3 إجباري م وأثارهاتاريخ أفريقيا القدي 516تار   

 3 3 إجباري تاريخ العر  واإلسالم في أفريقيا 511تار   

 3 3 إجبارى الج ور التاريخية للمشكالت األفريقية 511تار 

 2 2 إجباري األنثروبولوجيا االجتماعية ألفريقيا 511أنثرو

 3 3 إجباري أفريقيا في االقتصاد والسياسة الدولية 510سقصد 

 2 2 إجباري افيا أفريقيا العامةجغر  501جغر

 2 2 إجباري مصادر ووثائق تاريخية بلغة أوروبية حديثة 515تار 

    (ساعات 9)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 إختيارى تطور الفكر التاريخي 512تار

 3 3 إختيارى العالقات المصرية األفريقية في العصر القديم 517تار 

 3 3 إختيارى األفريقية في العصر االسالميالعالقات المصرية  518تار 

العالقىىىات المصىىىرية األفريقيىىىة فىىىي العصىىىر الحىىىديث  519تار 
 والمعاصر

 3 3 إختيارى

 3 3 إختيارى المجموعات اللغوية في أفريقيا 511لغة 

 3 3 إختيارى الموارد الطبيعية في أفريقيا 500مورد 
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 ملقررات الدراسية لدرجـة الدبلـوم اخلـاصا
 (سياسة)قسم السياسة واالقتصاد  -1

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 60)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري مدخم إلم السياسة األفريقية 510ساس 

 3 3 إجباري (1)قاعة بحث سياسة  516ساس 

 3 3 إجباري أفريقيا في السياسة الدولية 511ساس 

 3 3 إجباري (2)قاعة بحث سياسة  511ساس 

 3 3 إجباري العالقات المصرية األفريقية 515ساس 

 3 3 إجباري اإلفريقي االقتصادمدخم إلي  510قصد 

 3 3 إجباري تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 500تار 

 3 3 إجباري مصر وحركات التحرير الوطني األفريقي 518ساس 
 3 3 إجباري مشكالت سياسية أفريقية معاصرم 519ساس 

    (ساعات 9)مقررات اختيارية( 6) 

 3 3 إختياري التنمية السياسية في أفريقيا 512ساس 

 3 3 إختياري (سياسة)موضوع خاص  517ساس 

 3 3 إختياري التنمية االقتصادية في أفريقيا 516قصد 

 3 3 إختياري (اقتصاد)موضوع خاص  511قصد 
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 املقررات الدراسية لدرجـة الدبلـوم اخلـاص
 (إقتصاد)قسم السياسة واالقتصاد  -1

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 60)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري مدخم إلم االقتصاد األفريقي 510قصد 

 3 3 إجباري فريقياالتنمية االقتصادية في أ 516قصد 

 3 3 إجباري (1)قاعة بحث اقتصاد  511قصد 

 3 3 إجباري (2)قاعة بحث اقتصاد  515قصد 

 3 3 إجباري مدخم إلي السياسة األفريقية 510ساس 

 3 3 إجباري العالقات المصرية األفريقية 515ساس 

 3 3 إجباري جغرافية الموارد االقتصادية فم أفريقيا 505جغر

 (ساعات 9)قررات اختيارية م( 6) 
 

   

 3 3 إختياري (اقتصاد)موضوع خاص  511قصد 

 3 3 إختياري العالقات االقتصادية الدولية ألفريقيا 512قصد 

 3 3 إختياري أفريقيا في السياسة الدولية 511ساس 

 3 3 إختياري موضوع خاص سياسة 517ساس 
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 املقررات الدراسية لدرجة الدبلوم اخلاص
 قسم األنثروبولوجيا -1

 

 نوع المقرر المقررات الدراسية الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 60)مقررات إجبارية (0) 

 3 3 إجباري األنثروبولوجيا الطبيعية ألفريقيا 510أنثرو 

 3 3 إجبارى األنثروبولوجيا الثقافية ألفريقيا 516أنثرو 

 3 3 إجباري وبولوجيا االجتماعية ألفريقيااألنثر  511أنثرو 

 3 3 إجباري بلغة أجنبية نصوص أنثروبولوجيه 517 أنثرو 

 3 3 إجباري تاريخ الفكر األنثروبولوجي 515أنثرو 

 3 3 إجبارى طرق البحث األنثروبولوجي 512أنثرو 

 3 3 إجباري تاريخ العر  واإلسالم في إفريقيا 511تار   

    (ساعات 9) تيارية مقررات اخ( 6) 

 3 3 إختياري نصوص أنثروبولوجيا بلغة أجنبية 517أنثرو  

 3 3 إختياري أنثروبولوجيا لغوية 518أنثرو  

 3 3 إختياري األنثروبولوجيا األثرية 519أنثرو  

 3 3 إختياري األنثروبولوجيا النفسية 501أنثرو  

 3 3 إختياري الشعو  والقبائم األفريقية 500أنثرو 
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 املقررات الدراسية لدرجة الدبلوم اخلاص
 قسم اللغات -5

 نوع المقرر المقررات الدراسية الكود

عدد 
/  الساعات
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 60)مقررات إجبارية ( 0) 

ماندينكو  –فوالني  –أماري  –سواحيلي  –هوسا ( "1)قواعد  510لغة 
 "لوجاندا –

 3 6 إجبارى

 3 3 إجبارى علم اللغة العام 516لغة 

 3 3 إجبارى المجموعات اللغوية في أفريقيا 511لغة 

 3 3 إجبارى لغة أفريقية ثانية 511لغة 

ماندينكو  –فوالني  –أماري -سواحيلي –هوسا"لغة ( 2)قواعد 515لغة  
 "لوجاندا –

 3 6 إجبارى

 –فوالني  –أماري -سواحيلي -هوسا ("1)ماارات  لغوية  512لغة 
 "لوجاندا –ماندينكو 

 3 6 إجبارى

 3 3 إجبارى أد  أفريقي 517لغة 

 (ساعات 9) مقررات اختيارية (6) 
   

 3 3 اختياري جغرافية أفريقيا العامة 501جغر 

 3 3 اختياري دراسة صوتية للغات أفريقية 518لغة  

 519لغة 
 

 -فىىىىىوالني -أماىىىىىري -سىىىىىواحيلي -هوسىىىىىا( )2)ماىىىىىارات لغويىىىىىة 
 (لوجاندا -ماندينكو

 اختياري
 

6 3 

 501لغة 
 

 -مانىىدينكو -فىىوالني -أماىىري -سىىواحيلي -هوسىىا()1)محادثىىة 
 (لوجاندا

 اختياري
 

6 3 

  500لغة 
 

 -مانىىىىدينكو -فىىىىوالني -أماىىىىري -سىىىىواحيلي -هوسىىىىا)نصىىىىوص 
 (لوجاندا

 اختياري
 

6 3 

 506لغة 
 

 -مانىىدينكو -فىىوالني -أماىىري -سىىواحيلي -هوسىىا( )2)محادثىىة 
 (لوجاندا

 اختياري
 

6 3 

 3 3 اختياري األنثروبولوجيا الثقافية ألفريقيا 516أنثرو 

 3 3 اختياري المجموعات اللغوية في أفريقيا 501لغة 

 -مانىىىىىىدينكو -فىىىىىىوالني -أماىىىىىىري -سىىىىىىواحيلي -هوسىىىىىىا)ترجمىىىىىىة  501لغة
 (لوجاندا

 اختياري
 

6 3 

 محادثـة  –مهـارات لغويـة  –قواعـد )لغـة تنفذ كل سـاعة معتمـدة فـي سـاعتين فـي مقـررات تعلـيم ال– 
 (نصوص –ترجمة 

  األمهــــري -الفــــوالني  –الســــواحيلي -الهوســــا"يقــــوم القســــم بتــــدريس اللغــــات األفريقيــــة اآلتيــــة- 
 .وأي لغات أخرى يقترحها القسم ويوافق عليها مجلس المعهد -اللوجندا –الماندينكو

 لقســم ويســتمر فيهــا فــي مراحــل الدراســة يتخصــص الطالــب فــي لغــة واحــدة مــن اللغــات الموجــودة با
 ".الدكتوراه –الماجستير  –الدبلوم الخاص "المختلفة 
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 املقررات الدراسية لدرجــة الدبلـــوم اخلــاص
 قسم املوارد الطبيعيــة -2

 

 نوع المقرر المقررات الدراسية الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 60)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري الموارد النباتية في أفريقيا 510مورد 

 3 3 إجباري الموارد الجوية في أفريقيا 516مورد 

 3 3 إجباري الموارد الحيوانية في أفريقيا 511مورد 

 3 3 إجباري التربة األفريقية 511مورد 

 3 3 إجباري الجيولوجيا والموارد المائية في أفريقيا 515مورد 

 3 3 إجباري جغرافية أفريقيا العامة 501غر  ج

 3 3 إجبارى ال راعة المطرية فم أفريقيا 512مورد 

    (ساعات  9) مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 إختياري تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر   500تار 

 3 3 إختياري مدخم إلم االقتصاد األفريقي 510قصد  

 3 3 إختياري في أفريقيا المحميات الطبيعية 517مورد 

 3 3 إختياري خصوبة التربة األفريقية 518مورد 

 3 3 إختياري الجيولوجيا البيئية ألفريقيا 519مورد 

 3 3 إختياري األرصاد الجوية ال راعية في أفريقيا 501مورد 

 3 3 إختياري الموارد الطبيعية في أفريقيا 500مورد 

 3 3 إختياري بطههيدرولوجية النيم وض  506مورد 
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 :نظام الدراسة بربنامج املاجستري: ثانيًا
 

 (:18)مــادة 

 :تشمم الدراسة ببرنامج الماجستير -1
ساعة أسبوعياز لمدم عام علم فصليا  24مقررات دراسية بواقع  - أ

 دراسييا
 ساعة 18رسالة علمية مكملة بواقع   - ب

ا سىىىنة اعتبىىىاراز مىىىا ال يجىىىو  أا تقىىىم المىىىدم الال مىىىة إلعىىىداد رسىىىالة الماجسىىىتير عىىى -2
 .موافقة الجامعة علي تسجيم الرسالة

 .ال تسجم الرسالة إال بعد اجتيا  مقررات برنامج الماجستير -3
 (:11)مادة 

 :يشترط لقيد الطالب في برنامج الماجستير

أا يكوا حاصالز علم درجة البكالوريوس أو الليسانس ما إحدى الجامعات المصرية أو ما  -1
لمناظر للتخصص العلمي ال ي يريد أا يدرسه، وحاصالز علم يعادلاا في التخصص ا

 .الدبلوم الخاص فم الدراسات األفريقية بتقدير عام جيد علم األقم
 .ساعة معتمدم 24أا يجتا  الطال  بنجاح مقررات الماجستير بواقع  -2

يتم قيد الطال  الحاصليا علي برنامج الدبلوم الخاص بتقدير جيد علي األقم في برنامج  -3
الماجستير في نفس األقسام التي حصلوا مناا علي درجة الدبلوم الخاص ودرسوا باا 

 .مقررات الماجستير

يشترط لتسجيم رسالة الماجستير أا يجتا  الطال ، بمساعدم المشر  األكاديمي، سميناراز  -4
يعرض فيه الموضوع المقترح للرسالة و ل  بحضور أعضا  هيئة التدريس والايئة المعاونة 

 .لطال  بالقسم المختصوا

 (:12)مادة 

 :نظـــام الدراسة

تىىىىتم الدراسىىىىة وفقىىىىا لنظىىىىام السىىىىاعات المعتمىىىىدم و ال يقىىىىم عىىىىدد السىىىىاعات المعتمىىىىدم  -0
 :ساعة معتمدم تو ع كالتالم 42اإلجمالية لبرنامج الماجستير عا 

 18سىاعة معتمىدم مناىا  24مقررات دراسية لمدم عىام علىي فصىليا دراسىييا بواقىع   - أ
 .ساعات لالختيارية 6لمقررات اإلجبارية وساعة ل

سىاعة معتمىدم علىي أا يكىوا الحىد األدنىم إلعىداد الرسىالة  18إعداد الرسالة بواقع   - ب
عامىىاز ميالديىىاز مىىا تىىاريخ موافقىىة الجامعىىة بعىىد اجتيىىا  المقىىررات وبحىىد أقصىىي ثىىالث 

 .سنوات
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اجستير، فى  ا اسىتنفد ببرنامج الدبلوم الخاص علي طال  برنامج الم 8، 7، 6تطبق البنود  -6
مرات الرسىو  أو تخلى  بىدوا عى ر مقبىوم ألغىي قيىده لبرنىامج الماجسىتير وال يجىو  إعىادم 

 .قيده إال بعد مرور عام دراسي

تتىولي األقسىام تو يىع المقىررات اإلجباريىة واالختياريىىة فىي كىم فصىم دراسىي طبقىاز للسىىاعات  -1
 .المعتمدم

 . ا خارج التخصص ال ي يدرسه الطال يجو  أا يكوا أحد المقررات االختيارية م -1

 يتعىىىيا علىىىي الطالىىى  أا يرقىىىي إلىىىي مسىىىتوي متقىىىدم فىىىي الحاسىىى  االىىىي واللغىىىة اإلنجلي يىىىة  -5
ويحدد مجلس المعاد المستوي المطلو  علىي أا يكىوا  لى  قبىم مناقشىة الرسىالة، ( تويفم)

مىىا اللغىىة  بحيىىث ال ينىىاقش الطالىى  الرسىىالة اال بعىىد اجتيىىا  المسىىتوى المطلىىو  فىىم فىىم كىىم
 .االنجلي ية، أو الحاس  االم

يشىىترط لتسىىجيم رسىىالة الماجسىىتير نجىىاح الطالىى  فىىي المقىىررات الدراسىىية للماجسىىتير والتىىي  -2
 .تعتبر مكملة للرسالة

 

 (:13)مادة 

 :اإلشـراف 

يعىىيا مجلىىس المعاىىد بنىىا ز علىىي اقتىىراح مجلىىس القسىىم المخىىتص أسىىتا از يشىىر  علىىي الرسىىالة  -0
عاد باإلشرا  علي الرسىالة إلىي أحىد األسىات م المسىاعديا، ويجىو  أا ولمجلس المعاد أا ي

يتعدد المشرفوا علي الرسالة ما بيا أعضا  هيئة التدريس أو ما غيرهم وفم هى ه الحالىة 
يجو  للمدرسيا االشترا  في اإلشرا  وفي جميع األحوام ال يجو  أا ي يد عىدد المشىرفيا 

التىىي يتعىىيا خاللاىىا علىىي الطالىى  تسىىجيم الرسىىالة مىىا  عىىا ثالثىىة، وال ينبغىىي أا ت يىىد الفتىىرم
بىىيا موضىىوعات الخطىىة البحثيىىة ألقسىىام المعاىىد وبمسىىاعدم المشىىر  األكىىاديمي عىىا عىىاميا 

 .ما تاريخ اجتيا  مقررات الماجستير
في حالة  إعارم المشر  علي الرسالة إلي خىارج الىبالد يقىدم إلىي مجلىس المعاىد تقريىراز عىا  -6

ه الطال  في إعداد الرسالة وفي ضو   ل  يعيا مجلس المعاىد، بعىد المدي ال ي وصم إلي
 .أخ  رأي القسم المختص، ما يحم محله أو ما ينضم إليه في اإلشرا 

يجىىىو  تعىىىديم اإلشىىىرا  ألسىىىبا  قاريىىىة بنىىىا  علىىىي اقتىىىراح مىىىا المشىىىر  الرئيسىىىم وموافقىىىة  -1
 . المجالس المختصة 

 قريىراز عىا سىير الطالى  وتقدمىه فىي دراسىتهتقدم لجنة اإلشىرا  فىي ناايىة كىم عىام جىامعي ت -1
حيىىث تىىتم متابعىىة اإلشىىرا  والتقىىدم البحثىىي للطىىال  بمعرفىىة األقسىىام العلميىىة تحىىت إشىىىرا  

 .وكيم المعاد للدراسات العليا والبحوث
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 (:14)مادة 

 :الرســــالة

 ت يىد عىا ال تقم مدم إعداد الرسالة عا عام ميالدي ما تاريخ موافقة الجامعة علي تسىجيلاا وال
ثىىالث سىىنوات، ويجىىو  لايئىىة اإلشىىرا  اقتىىراح المىىد وموافقىىة مجلىىس القسىىم ومجلىىس المعاىىد علىىي 

 8 ل ، ويكوا المد لعام جامعي واحد قابم لل يادم مرم واحدم
 

 (:15)مادة 

 :لجنة الحكم على الرسالة 

 علي الرسالة بعد االنتاا  ما إعدادها وعرضاا علي( أو المشرفوا) يقدم المشر   -1
السمنار العلمي للقسم تقريراز إلي مجلس القسم المختص عا مدي صالحيتاا للعرض علي 

 . لجنة الحكم مشفوعاز باقتراح تشكيم لجنة الحكم ونسخة ما الرسالة
يشكم مجلس المعاد بنا ز علي اقتراح مجلس القسم المختص لجنة الحكم علي الرسالة ما  -2

والعضواا ااخراا ما بيا األسات م واألسات م ثالثة أعضا  أحدهم المشر  علي الرسالة 
المساعديا بالجامعات بشرط أا يكوا أحدهما علي األقم ما خارج المعاد بالنسبة لرسائم 
الماجستير وما خارج الجامعة بالنسبة لرسائم الدكتوراه ويكوا رئيس اللجنة أقدم األسات م، 

 .علي أا يكوا لام صوت واحد وفي حالة تعدد المشرفيا يجو  أا يشتركوا في اللجنة

 .مدم سرياا تشكيم لجنة الحكم ال ت يد عا ستة أشار  -3

بنا  علم المناقشة العلنية للرسالة تقدم لجنة المناقشة والحكم تقريراز جماعيا موقعا ما   -4
جميع أعضائاا باإلضافة إلم التقارير الفردية ألعضا  اللجنة والتي تعرض جميعاا علي 

نة الدراسات العليا والبحوث بالمعاد فمجلس المعاد تمايداز لعرضاا مجلس القسم ثم لج
 :       علي مجلس الجامعة، ويتضما التقرير الجماعي أحدي التوصيات ااتية

 .قبوم الرسالة والتوصية بمنم الدرجة  - أ
قبىىىىوم الرسىىىىالة مىىىىع إجىىىىرا  بعىىىىض التعىىىىديالت دوا مناقشىىىىتاا مىىىىرم   -  

ناقشىىة والحكىىم مىىا إجىىرا  أخىىرى، علىىم أا يتأكىىد أعضىىا  لجنىىة الم
التعديالت المطلوبة خالم ستة أشار علم األكثر والتوصية بمىنم 

 .الدرجة
عىىىادم  - ت اسىىىتكمام المالحظىىىات الجوهريىىىة التىىىي أوصىىىت باىىىا اللجنىىىة واى

  .المناقشة خالم مدم سنة علم األكثر 

  . رفض الرسالة وعدم منم الدرجة - ث
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 (:16)مادة 

 :منـح الدرجـة

 :الماجستير بعد التأكد مما يلي يمنح الطالب درجة   
 نسخة مصوبة ما الرسالة مصدق علياا ما لجنة المناقشة والحكم -0
 إكمام المتطلبات العلمية لدرجة الماجستير  -6

 .استيفا  كافة اإلجرا ات اإلدارية المطلوبة والمعلا عناا  -1

رجىىىىة سىىىىداد كافىىىىة الرسىىىىوم والمصىىىىروفات الدراسىىىىية المقىىىىررم عىىىىا المىىىىدم التىىىىي نىىىىام خاللاىىىىا د -1
 .الماجستير 

%( 48)تمىىىنم درجىىىة الماجسىىىتير بعىىىد حسىىىا  مجمىىىوع المعىىىدم التراكمىىىي للمقىىىررات الدراسىىىية  -5
 :بأحد التقديرات التالية%( 68)والرسالة 

 

 011 – 91 ممتاز

 91إلي أقل من  81 جيد جدا

 81إلي أقل من  71 جيد

 71إلي أقل من  21 مقبول

 
نىىات الكافيىىة التىىي توضىىم القسىىم العلمىىي المخىىتص تتضىىما الشىىاادم الممنوحىىة للطالىى  البيا  -2

والتخصىىىص األكىىىاديمي الىىى ي حصىىىم منىىىه الطالىىى  علىىىي الدرجىىىة وعنىىىواا الرسىىىالة والتقىىىدير 
 .والمجموع التراكمي

 

 (:17)مادة 

 :مقررات برنامج الماجستير

تو يىع مقىررات الماجسىتير فىي كىم تخصىص وكىود كىم مقىرر واسىمه  الجداول التاليـةوتبىيا 
 . وعدد ساعات التدريس وعدد الساعات المعتمدم( اختياري/ اري إجب)ونوعه 
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستيـــر
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم اجلغرافيا 
 (جغرافيا طبيعية)

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)ررات إجبارية مق( 0) 

 3 3 إجباري قاعة بحث ونظم المعلومات الجغرافية 210جغر 

 3 3 إجباري البنية والتضاريس وجيموروفولوجية القارم األفريقية 216جغر 

 3 3 إجباري جغرافية المناخ والنبات في أفريقيا 211جغر 

 3 3 باريإج األناار اإلفريقية مع التركي  علي نار النيم 211جغر 

 2 2 إجبارى جغرافية التربة ومشكالتاا في إفريقيا 215جغر 

 2 2 إجباري موضوع خاص في الجغرافيا البشرية 212جغر 

 2 2 إجباري  نصوص جغرافية بلغة أجنبية 217جغر 

 (ساعات 2)مقررات اختيارية ( 6) 
   

 2 2 اختياري جغرافية السوداا 218جغر 

 2 2 إختياري رافية السكاا في أفريقياتطبيقات في جغ 219جغر 

 2 2 اختياري تطبيقات في جغرافية العمراا في أفريقيا 201جغر 

 2 2 اختياري موضوع خاص في الجغرافيا الطبيعية  200جغر 

 2 2 اختياري جغرافية السواحم األفريقية 206جغر 

 2 2 اختياري جغرافية المياه واستخدام األرض في إفريقيا 201جغر 

 2 2 اختياري الجغرافيا التاريخية ألفريقيا 201جغر 

 2 2 اختياري نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار ما بعد 205جغر 

 2 2 اختياري مشكالت البيئة والتنمية المستديمة في أفريقيا 202جغر 

 2 2 اختياري موضوع خاص في مناخ القارم اإلفريقية 207جغر 

 2 2 اختياري ي جيموروفولوجية القارم األفريقيةموضوع خاص ف 208جغر 

 2 2 اختياري الجغرافيا الكمية 209جغر 

 2 2 اختياري الجغرافيا الطبية في أفريقيا 261جغر 

 2 2 اختياري الجغرافيا الحيوية في أفريقيا 260جغر 

 2 2 اختياري إقليم خاص وتخطيط إقليمي في أفريقيا 266جغر 

 2 2 اختياري بي أفريقياإقليم جنو  261جغر 

 2 2 اختياري األرصاد الجوية ال راعية في أفريقيا 501مورد 
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم اجلغرافيا 
  (جغرافيا بشرية)

 

 المقرر الكود
نوع 
 المقرر

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري قاعة بحث ونظم المعلومات الجغرافية 210جغر

 3 3 إجباري جغرافية األناار األفريقية مع التركي  علي نار النيم 211جغر

 2 2 إجباري نصوص جغرافية بلغة أجنبية 217جغر 

 3 3 إجباري تطبيقات في جغرافية السكاا في أفريقيا 219جغر 

 3 3 إجباري  ألفريقيتطبيقات في جغرافية العمراا ا 201جغر 

 2 2 إجباري الجغرافيا الطبية ألفريقيا 261جغر 

 2 2 إجباري تطبيقات في الجغرافية االقتصادية ألفريقيا 261جغر 

 (ساعات 2)مقررات اختيارية ( 6) 
   

 2 2 اختياري موضوع خاص في الجغرافية البشرية  212جغر

 2 2 ارياختي جغرافية السوداا وجنو  السوداا 218جغر

 2 2 اختياري النظم البيئية ومشكالتاا فم أفريقيا 719جغر 

 2 2 اختياري موضوع خاص في الجغرافية الطبيعية  200جغر

 2 2 اختياري جغرافية السواحم األفريقية 206جغر

 2 2 اختياري جغرافية المياه واستخدام األرض فم أفريقيا 201جغر

 2 2 اختياري ريقياالجغرافيا التاريخية ألف 201جغر 

 2 2 اختياري نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار ما بعد 205جغر 

 2 2 اختياري مشكالت البيئة والتنمية المستديمة فم أفريقيا 202جغر 

 2 2 اختياري الجغرافيا الكمية 209جغر 

 2 2 اختياري إقليم خاص وتخطيط إقليمي في أفريقيا 266جغر 

 2 2 اختياري نوبي أفريقياإقليم ج 261جغر 

 2 2 اختياري جغرافية الصناعة في أفريقيا 265جغر 

 2 2 اختياري التخطيط العمراني ومشكالت المدا فم القارم األفريقية 262جغر 

 2 2 اختياري جغرافية السياحة فم القارم األفريقية 267جغر 

 2 2 اختياري جغرافية الري  األفريقي 268جغر 

 2 2 اختياري وضوع خاص في الجغرافية السياسية في أفريقيام 269جغر 

 2 2 اختياري الجغرافيا الحضارية والثقافية ألفريقيا  211جغر 

 2 2 اختيارى األرصاد الجوية ال راعية في أفريقيا 501مورد 
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم التاريخ    
 ( تاريخ قديم) 

 

 وع المقررن المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري تاريخ سوداا وادي النيم القديم 210تار 

 3 3 إجباري تاريخ المغر  القديم 216تار

 3 3 إجباري قاعة بحث في التاريخ األفريقي القديم 211تار

 3 3 إجباري يقيا القديم تاريخ شرق و جنو  أفر  211تار

 3 3 إجباري ااثار األفريقية في العصر القديم 215تار

 3 3 إجباري الرسوم الصخرية في أفريقيا 212تار

    (ساعات2)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 اختياري لغة مصرية قديمة 217تار 

 3 3 اختياري العالقات العربية األفريقية القديمة 218تار

 3 3 اختياري غات أوربية قديمةل 219تار

 3 3 اختياري تاريخ الكشو  الجغرافية القديمة في أفريقيا 201تار

 3 3 اختياري تاريخ وسط و غر  أفريقيا القديم 200تار

     

 



 دليل الطالب            ث والدراسات األفريقية   معهد البحو –جامعة القاهرة  

http://www.african.cu.edu.eg -88 -

 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم التاريخ 
 ( تاريخ إسالمي)

 

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري تاريخ المغر  في العصر اإلسالمي 206تار 

 3 3 إجباري تاريخ سوداا وادي النيم في العصر  اإلسالمي  201تار

 3 3 إجباري (ممتدم)قاعة بحث في التاريخ اإلسالمي  201تار

 3 3 إجباري قية في العصر اإلسالميتاريخ أفريقيا الشر  205تار 

تىىىىاريخ أفريقيىىىىا االقتصىىىىادي واالجتمىىىىاعي فىىىىي العصىىىىر  202تار 
 اإلسالمي

 3 3 إجباري

 3 3 إجباري تاريخ السوداا الغربي في العصر اإلسالمي 207تار

    (ساعات2)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 اختياري تاريخ السوداا األوسط في العصر اإلسالمي  208تار 

تىىىىىىىاريخ العالقىىىىىىىات العربيىىىىىىىة األفريقيىىىىىىىة فىىىىىىىي العصىىىىىىىر  209تار
 اإلسالمي

 3 3 اختياري

 3 3 اختياري تاريخ دولة إسالمية أفريقية  261تار

تىىىىىاريخ العمىىىىىارم والفنىىىىىوا اإلسىىىىىالمية فىىىىىي أفريقيىىىىىا فىىىىىي  260تار
 .العصر اإلسالمي

 3 3 اختياري

 3 3 اختياري تاريخ الحضارم اإلسالمية في أفريقيا 266تار 
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم التاريخ 
  (تاريخ حديث ومعاصر)

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري تاريخ جنو  أفريقيا الحديث والمعاصر 623تار 

 3 3 إجباري م أفريقيا الحديث والمعاصرتاريخ شما 624تار 

قاعىىىىىىىىة بحىىىىىىىىث فىىىىىىىىي التىىىىىىىىاريخ األفريقىىىىىىىىي الحىىىىىىىىديث و  625تار
 (ممتدم)المعاصر 

 3 3 إجباري

 3 3 إجباري تاريخ غر  أفريقيا الحديث والمعاصر  626تار 

 3 3 إجباري تاريخ شرق أفريقيا الحديث والمعاصر  627تار 

 3 3 إجباري يث والمعاصرتاريخ سوداا وادي النيم الحد 628تار 

    (ساعات2)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 اختياري تاريخ أفريقيا االقتصادي في العصر الحديث  629تار 

 3 3 اختياري تاريخ أفريقيا الثقافي في العصر الحديث 638تار 

 3 3 اختياري تاريخ العالقات المائية في حوض النيم  631تار 

 3 3 اختياري قيا االجتماعي في العصر الحديثتاريخ  أفري 632تار 

تىىىىىىاريخ العالقىىىىىىات العربيىىىىىىة األفريقيىىىىىىة فىىىىىىي العصىىىىىىر   633تار 
 الحديث 

 3 3 اختياري

 3 3 اختياري تاريخ حركة التحرر الوطني األفريقي 634تار 
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 (سياسة)املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم السياسة واالقتصاد  
 

 وع المقررن المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري مناهج التحليم السياسي 681ساس 

 3 3 إجباري العالقات الدولية األفريقية 682ساس 

 3 3 إجباري النظم السياسية األفريقية المقارنة  683ساس 

 3 3 إجباري يقيالفكر السياسي األفر  684ساس 

 3 3 إجباري المنظمات الدولية في أفريقيا 685ساس 

 3 3 إجباري (السوداا)دراسات مناطق فرعية أفريقية  686ساس 

 3 3 إجباري األيديولوجيات السياسية في أفريقيا 687ساس 
 3 3 إجباري العالقات العربية األفريقية 688ساس 

    (ساعات 2)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 اختياري اقتصاديات السكاا والعمالة في أفريقيا 681قصد 

حىوض النيىم والقىرا )دراسة اقتصىادية إقليميىة  682قصد 
 (األفريقي

 3 3 اختياري

أسىىىىىىىىالي  التحليىىىىىىىىىم الرياضىىىىىىىىي والكمىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىي  683قصد 
 االقتصاد األفريقي

 3 3 اختياري

النظم والسياسات النقديىة واألسىواق الماليىة فىي  684قصد 
 فريقياأ

 3 3 اختياري

العالقىىىات االقتصىىىادية والتكامىىىم اإلقليمىىىي فىىىي  685قصد 
 أفريقيا

 3 3 اختياري

 3 3 اختياري المالية العامة والسياسات المالية في أفريقيا 686قصد 
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 (اقتصاد)املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم السياسة واالقتصاد 

 
 

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري اقتصاديات السكاا والعمالة في أفريقيا 681قصد 

حىىىوض النيىىىم والقىىىرا )دراسىىىة اقتصىىىادية إقليميىىىة  682قصد 
 (األفريقي

 3 3 إجباري

أسىىالي  التحليىىم الرياضىىي والكمىىي فىىي االقتصىىاد  683قصد 
 ياألفريق

 3 3 إجباري

الىىىنظم والسياسىىىات النقديىىىة واألسىىىواق الماليىىىة فىىىي  684قصد 
 أفريقيا

 3 3 إجباري

العالقىىىىىات االقتصىىىىىادية والتكامىىىىىم اإلقليمىىىىىي فىىىىىىي  685قصد 
 أفريقيا

 3 3 إجباري

 3 3 إجباري المالية العامة والسياسات المالية في أفريقيا 686قصد 

    (ساعات 2)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 اختياري مناهج التحليم السياسي 681س سا

 3 3 اختياري العالقات الدولية األفريقية 682ساس 

 3 3 اختياري النظم السياسية األفريقية المقارنة 683ساس 

 3 3 اختياري الفكر السياسي األفريقي  684ساس 

 3 3 اختياري المنظمات الدولية في أفريقيا 685ساس 

 (السوداا)طق فرعية أفريقية دراسات منا 686ساس 
 

 3 3 اختياري
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم األنثروبولوجيا 
 ( أنثروبولوجيا طبيعية)

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري األنثروبولوجيا الطبية 681انثرو 

 3 3 إجباري أو المعملية الميدانيةالدراسة  682انثرو 

 3 3 إجباري القياسات األنثروبومترية 683انثرو 

 3 3 إجباري األنثروبولوجيا الديموغرافية 684انثرو 

 3 3 إجباري األنثروبولوجيا البيولوجية 685انثرو 

 3 3 إجباري أنثروبولوجيا األسناا  686انثرو 

    (ساعات2)مقررات اختيارية  (6) 

 3 3 اختياري أنثروبولوجيا ما قبم التاريخ 687انثرو 

 3 3 اختياري التالؤم البيولوجي البشري  688انثرو 

 3 3 اختياري األنثروبولوجيا التطبيقية  689انثرو 

 3 3 اختياري الوراثة البشرية  618انثرو 

 3 3 اختياري ألفريقيا األنثروبولوجيا اإليكولوجية  611انثرو 
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم األنثروبولوجيا 
 ( أنثروبولوجيا اجتماعية) 

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري الدراسة الميدانية 682انثرو 

 3 3 إجباري األنثروبولوجيا اإليكولوجية ألفريقيا  611انثرو 

 3 3 إجباري أنثروبولوجيا سياسية ألفريقيا 612انثرو 

 3 3 إجباري أنثروبولوجيا التنمية  613انثرو

 3 3 إجباري أنثروبولوجيا القرابة  614انثرو

 3 3 إجباري األنثروبولوجيا االقتصادية  615انثرو 

    (ساعات2)ية مقررات اختيار ( 6) 

 3 3 اختياري أنثروبولوجيا العولمة 616انثرو 

 3 3 اختياري األنثروبولوجيا الحضرية  617انثرو 

 3 3 اختياري والثقافي االجتماعيأنثروبولوجيا التغير  618انثرو 

 3 3 اختياري األنثروبولوجيا الدينية  619انثرو 
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 ستري بقسم األنثروبولوجيا املقررات الدراسية لربنامج املاج
 ( أنثروبولوجيا ثقافيــة) 

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري الدراسة الميدانية 682انثرو 

 3 3 إجباري أنثروبولوجيا ما قبم التاريخ 683انثرو 

 3 3 إجباري ثروبولوجيا االيكولوجية ألفريقيا األن 611انثرو 

 3 3 إجباري الفولكلور األفريقي  628انثرو 

 3 3 إجباري األنثروبولوجيا اللغوية 621انثرو 

 3 3 إجباري والثقافي االجتماعيأنثروبولوجيا التغير  622أنثرو 

    
    (ساعات2)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 اختياري ا الحضريةاألنثروبولوجي 617انثرو 

 3 3 اختياري األنثروبولوجيا الدينية 619انثرو 

 3 3 اختياري األنثروبولوجيا التطبيقية الثقافية 623انثرو 

 3 3 اختياري أنثروبولوجيا الفنوا األفريقية  624انثرو

 3 3 اختياري األنثروبولوجيا النفسية 625انثرو 

 3 3 اختياري أنثروبولوجيا السياحة 626انثرو 

 3 3 اختياري انثروبولوجيا اإلعالم 627انثرو 

 



 دليل الطالب            ث والدراسات األفريقية   معهد البحو –جامعة القاهرة  

http://www.african.cu.edu.eg -95 -

 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم اللغات 
 (دراسات لغويــة)ماجستري الدراسات األفريقية 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 60)مقررات إجبارية (0) 

 -فىىىىىىوالني-أماىىىىىري –سىىىىىىواحيلي –هوسىىىىىا( )1)قواعىىىىىد  210ة لغ
 (لوجاندا -ماندينكو

 3 6 إجباري

    

 -فىىىىىوالني-أماىىىىىري –سىىىىىواحيلي –هوسىىىىىا( )1)ترجمىىىىىة  216لغة 
 (لوجاندا -ماندينكو

 3 6 إجباري

 3 3 إجبارى (1)لغة أفريقية ثانية  211لغة 

 -فىىىوالني-أماىىىري –سىىىواحيلي –هوسىىىا)ماىىىارات لغويىىىة 211لغة 
 (لوجاندا -نكوماندي

 3 6 إجباري

  
 

  

 3 3 إجباري مناهج البحث اللغوي 215لغة 

 
 212لغة 

 -فىىىىىىوالني-أماىىىىىري –سىىىىىىواحيلي –هوسىىىىىا( )2)قواعىىىىىد 
 (لوجاندا -ماندينكو

 إجباري
 

6 
 

3 
 

    (ساعات 2) مقررات اختيارية (6) 

 2 2 اختياري فونولوجي      217لغة 

 218لغة 
 

 -فىىىىىىىىوالني-أماىىىىىىىىري –سىىىىىىىىواحيلي –هوسىىىىىىىىا)محادثىىىىىىىىة 
 (لوجاندا -ماندينكو

 4 اختياري
 

2 
 

 2 2 اختياري الوضع اللغوي في إفريقيا 219لغة 

 2 2 اختياري نظريات التحليم اللغوي 201لغة 

 200لغة 
 

 -فىىىىىىوالني -أماىىىىىىري –سىىىىىىواحيلي –هوسىىىىىىا)نصىىىىىىوص 
 (لوجاندا -ماندينكو

 اختياري
 

4 
 

2 
 

 2 2 اختياري علم الداللة 206لغة 

 2 2 اختياري علم اللغة التطبيقي 201لغة 

 2 2 اختياري (2)لغة إفريقية ثانية  201لغة 

 -فىىىىىوالني-أماىىىىىري –سىىىىىواحيلي –هوسىىىىىا( )2)ترجمىىىىىة  205لغة 
 (لوجاندا -ماندينكو

 اختياري
 

4 2 

  مهـارات  –ترجمـة  –قواعـد )تنفذ كل ساعة معتمدة في سـاعتين فـي مقـررات تعلـيم اللغـة– 
 (نصوص –محادثة 

  المقررات تتضمن تحلياًل للنصوص باللغة األفريقية التي تخصص فيها الطالبجميع. 
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 (دراسات أدبية)ماجستري الدراسات األفريقية 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 08)مقررات إجبارية (0) 

 3 3 إجباري م اه  أدبية 616لغة 

 681لغة 
 

 إجباري (لوجاندا -ماندينكو -فوالني-أماري –سواحيلي –هوسا( )1)عد قوا
 

6 
 

3 
 

 3 3 إجباري لغة أفريقية ثانية 613لغة 

 3 3 إجباري نقد أدبي 617لغة 

 3 3 إجباري مناهج  بحث أدبي لغة 

618 
 619لغة 

 3 3 إجباري (لوجاندا -ماندينكو -فوالني-أماري –سواحيلي –هوسا)رواية 

    (ساعات 2) قررات اختيارية م( 6) 

 628لغة 
 

 اختياري (لوجاندا -ماندينكو -فوالني -أماري –سواحيلي –هوسا)نصوص أدبية 
 

4 
 

2 
 

 621لغة 
 

 اختياري (لوجاندا -ماندينكو -فوالني-أماري –سواحيلي –هوسا)أد  
 

2 
 

2 
 

 622لغة 
 

 اختياري (اندالوج -ماندينكو -فوالني-أماري –سواحيلي –هوسا)فا المقام 
 

2 
 

2 
 

 2 2 اختياري الثقافة العربية في أفريقيا 623لغة 

 2 4 اختياري (لوجاندا -ماندينكو -فوالني -أماري –سواحيلي –هوسا)ترجمة  615لغة 

 2 2 اختيارى أد  مقارا 624لغة 

 2 4 اختياري (لوجاندا -ماندينكو -فوالني-أماري –سواحيلي –هوسا( )2)قواعد  686لغة 

 625لغة 
 

 2 2 اختياري (لوجاندا -ماندينكو -فوالني-أماري –سواحيلي –هوسا)أد  شعبي 

 اختياري (لوجاندا -ماندينكو -فوالني-أماري –سواحيلي –هوسا)مسرح  626لغة 
 
 

2 2 

    (نصوص –محادثة  –مهارات  –ترجمة  –قواعد )تنفذ كل ساعة معتمدة في ساعتين في مقررات تعليم اللغة 
 يع المقررات تتضمن تحلياًل للنصوص باللغة األفريقية التي تخصص فيها الطالبجم. 
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم املوارد الطبيعية 
 (موارد نباتية)

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري األرصاد الجوية التطبيقية في أفريقيا  681 جمورد  

 3 3 إجباري الغطا  النباتي في أفريقيا  682مورد ا 

 3 3 إجباري المحاصيم األفريقية   683مورد  ا 

 3 3 إجباري  راعة الخاليا واألنسجة النباتية  684مورد  ا 

 3 3 إجبارى تطبيقيإحصا   686 مورد  

 3 3 إجبارى اتات الصحراوية فم أفريقياالنب 613مورد ا 

 (ساعات 2)مقررات اختيارية ( 6) 
   

 3 3 اختيارى تدريبات معملية وحقلية 685مورد  ا 

 3 3 اختيارى قاعة بحث   687 مورد  

 3 3 اختيارى تغ ية النبات 688مورد  ا 

 3 3 اختيارى األرصاد الجوية ال راعية 689 جمورد  

 3 3 اختيارى الالفقاريةع الحيوانات تنو  618مورد  ح

 3 3 اختيارى صيانة التربة فم أفريقيا 611مورد  أ

 3 3 اختيارى المكافحة المتكاملة لآلفات فم أفريقيا 684مورد ح 

 3 3 اختيارى العالقات الحيوانية النباتية 614 امورد  

 3 3 اختيارى خصوبة التربة األفريقية  681 أمورد 

 3 3 اختيارى تصني  النباتات األفريقية  616مورد ا 

 3 3 اختيارى النباتات المائية 617مورد ا 

 3 3 اختيارى أمراض نبات 618مورد ا 
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم املوارد الطبيعية
 (موارد جوية)

  

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري األرصاد الجوية التطبيقية في أفريقيا 681مورد  ج 

 3 3 إجباري مناخ أفريقيا 613مورد ج 
 3 3 إجباري الغطا  النباتم فم أفريقيا  682مورد  ا 

 3 3 إجباري مناخ أفريقيا 681مورد  ج 

 3 3 إجباري ظواهر الجو الطبيعية 682مورد ج 

 3 3 إجباري تطبيقيإحصا   686مورد 

 3 3 اختياري األرصاد الجوية المائية في أفريقيا 689مورد ج 

    (ساعات 2)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 اختياري اافات والطفيليات الحيوانية فم أفريقيا 687مورد ح 

 3 3 اختياري قاعة بحث  687 مورد  

 3 3 اختياري الفقاريةالتنوع الحيوانات  618مورد  ح

 3 3 اختياري هيدرولوجية األناار األفريقية    688 ممورد  

 3 3 اختياري الموارد المعدنية فم أفريقيا 618مورد أ 

 3 3 اختياري تلوث الاوا  فم أفريقيا 686مورد ج 

 3 3 اختياري األرصاد الجوية اإلحيائية في أفريقيا 687مورد ج 

 3 3 اختياري رياح في أفريقياطاقة ال 688مورد ج 

 3 3 اختياري تغ ية النبات  688مورد  ا 

 3 3 اختياري تركي  نظم الغال  الجوى 618مورد ج 

 3 3 اختياري في يا  السح  والاطوم 611مورد ج 

 3 3 اختياري صيانة التربة فم أفريقيا 611 أمورد  

 3 3 اختياري البحيرات األفريقية 612 ممورد 

 3 3 اختياري المحاصيم األفريقية 683ا   مورد

 3 3 اختيارى المكافحة المتكاملة لآلفات فم أفريقيا  684 حمورد  
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم املوارد الطبيعية 
 (موارد حيوانية)

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)ت إجبارية مقررا( 0) 

 3 3 إجباري تنوع الحيوانات الفقارية 681مورد ح 

 3 3 إجباري الثروم السمكية في أفريقيا 682مورد ح 

 3 3 إجباري العالقات الحيوانية النباتية 614 حمورد 

 3 3 إجباري األرصاد الجوية اإلحيائية في أفريقيا 687مورد ج 

 3 3 إجباري ضوع أفريقيإحصا  بيئي في مو  686مورد ا 

 3 3 إجباري تنوع الحيوانات الالفقارية 618مورد ح

    (ساعات 2)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 اختياري قاعة بحث 687مورد  

 3 3 اختياري تدريبات معملية وحقلية 685 حمورد 

 3 3 اختياري هيدرولوجية األناار األفريقية  688 ممورد  

 3 3 اختياري التربة األفريقيةصيانة  611مورد أ 

 3 3 اختياري الدالئم الحيوية للبيئة في أفريقيا 683مورد ح 

 3 3 اختياري المكافحة الحيوية لآلفات في أفريقيا 684مورد ح 

 3 3 اختياري السميات البيئية في أفريقيا  686مورد ح 

 3 3 اختياري اافات والطفيليات الحيوانية في أفريقيا 687مورد ح

 3 3 اختياري البحيرات األفريقية 612 ممورد 

 3 3 اختياري بيولوجية المياه الع بة 688مورد ح

 3 3 اختياري النظم البيئية األفريقية 689مورد ح

 3 3 اختياري الحيوانات الصحراوية 611مورد ح 
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم املوارد الطبيعية
 (يةموارد أرض) 

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري صيانة التربة فم أفريقيا  200 أمورد 

 3 3 إجباري الموارد المعدنية في أفريقيا 201 أمورد 

 3 3 يإجبار  األرصاد الجوية التطبيقية في أفريقيا 210 جمورد 

 3 3 إجباري  األفريقيةخصوبة التربة  210مورد أ 

 3 3 اختياري تطبيقيإحصا   212مورد 

 3 3 اختياري طبيعة األراضي والعالقات المائية 216مورد أ 

    (ساعات 2)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 اختياري تدريبات معملية وحقلية 215 أمورد 

 3 3 اختياري قاعة بحث 217مورد 

 3 3 اختياري هيدرولوجية األناار األفريقية 218 ممورد 

 3 3 اختياري الفقاريةتنوع الحيوانات ال 201مورد ح 

 3 3 اختياري الغطا  النباتي في أفريقيا 216مورد ن 

 3 3 اختياري جيو كيميا  الصخور األفريقية 211مورد أ

 3 3 اختياري كيميا  التربة األفريقية 211مورد أ 

 3 3 اختياري جيولوجية األناار األفريقية 215د أ مور 

 3 3 اختياري طاقة الرياح في أفريقيا 218مورد ج 

 3 3 اختياري تغ ية النبات 206 أمورد 

 3 3 اختياري أساسيات ال راعة العضوية 212مورد أ 

 3 3 اختياري تكويا ومورفولوجيا األراضي  217مورد أ 

 3 3 اختياري صر  ال راعي إدارم الري وال 218مورد أ 

 3 3 اختياري إصالح وتحسيا األراضي  219مورد أ 
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 املقررات الدراسية لربنامج املاجستري بقسم املوارد الطبيعية 
 (موارد مائية)

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة08)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري هيدرولوجية األناار األفريقية 218 ممورد 

 3 3 إجباري تلوث المياه السطحية  210مورد م 

 3 3 إجباري إدارم منظومات الموارد المائية في أفريقيا 216مورد م 

 3 3 إجباري األرصاد الجوية المائية في أفريقيا 219مورد ج 

 3 3 إجباري التنمية المتكاملة لحوض النيم 212مورد م 

 3 3 إجباري تطبيقيإحصا   212مورد 

    (ساعات  2)مقررات اختيارية ( 6) 

 3 3 اختياري حركة المواد الرسوبية  211مورد م 

 3 3 اختياري تصميمات وتشغيم نظم الري والصر   211مورد م 

 3 3 اختياري إصالح وتحسيا األرض 219مورد أ 

 3 3 اختياري هيدروليكا 215مورد م 

 3 3 اختياري الثروم السمكية في أفريقيا  216ح  مورد

 3 3 اختياري قاعة بحث 217مورد 

 3 3 اختياري البيئة المائية في أفريقيا   217مورد م 

 3 3 اختياري عالقة التربة والمياه والنبات 201 ممورد 

 3 3 اختياري البحيرات األفريقية 206 ممورد 
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 :ج الدكتوراهنظام الدراسة بربنام: ثالثًا
يقىىىوم برنىىىامج الىىىدكتوراه أساسىىىاز علىىىم البحىىىث المبتكىىىر واإلبىىىداع واإلضىىىافة فىىىي مجىىىام 
التخصىىىص وتشىىىمم الدراسىىىة بىىىه اجتيىىىا  مقىىىررات دراسىىىية لمىىىدم ال تقىىىم عىىىا عىىىام ثىىىم تسىىىجيم 

 .الرسالة، وال يجو  أا تقم مدم إعداد الرسالة عا عاميا ما تاريخ تسجيلاا
 

 (:18)مادة 

ل  لنيم درجة دكتوراه الفلسفة فم الدراسات األفريقية بالتخصصات المختلفة يشترط لقيد الطا
 : بالمعاد ما يلم 

الحصوم علم درجة الماجستير فم أحد التخصصات الواردم بأقسام المعاد بتقدير جيد  - أ
 .علم األقم أو ما يعادلاا ما إحدى الجامعات المصرية

كتوراه والتي ال تقم عا عشريا أا يجتا  الطال  بنجاح المقررات الدراسية للد - ب
 ساعة معتمدم

يجو  لمجلس المعاد، بنا ز علم اقتراح مجلس القسم أا يقبم فم برنامج الدكتوراه الطال    - ت
الحاصليا علم درجة الماجستير ما إحدى الجامعات العربية أو األجنبية في أحد 

ا يجتا  بنجاح التخصصات الدقيقة في القسم بشرط أا تكوا الدرجة معادلة وبشرط أ
بعض المقررات التكميلية والتم يحددها مجلس المعاد بنا ز علم اقتراح مجلس القسم 

 .المختص

يشترط لتسجيم موضوع رسالة الدكتوراه أا يجتا  الطال  بمساعدم المشر  األكاديمي  - ث
وتحت إدارته سميناراز للموضوع المقترح للرسالة و ل  في حضور أعضا  هيئة التدريس 

 .ئة المعاونة والطال  بالقسم العلمي المختصوالاي

 

 (:19)مادة 

 نظــام الدراســــة

ساعة معتمدم  58تتم الدراسة وفقاز لنظام الساعات المعتمدم حيث يدرس طال  الدكتوراه  -1
 :مو عة بيا

ساعات مقررات  8+ ساعة مقررات إجبارية  12)ساعة للمقررات الدراسية  28 - أ
 (.اختيارية

 .ساعة للرسالة 38الباقي وقدره  -  
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ويعتمد مجلس المعاد بنا ز علم اقتراح مجلس القسم المختص قائمة المقررات االختيارية   -2
التم يطرحاا القسم كم عام ويجو  أا يكوا أحد ه ه المقررات االختيارية ما خارج 

 .التخصص ال ى يدرسه الطال 
 ما مرتيا  ال يجو  للطال  أا يتقدم لالمتحاا فم أى مقرر للدكتوراه أكثر -3

ف  ا استنف  ( ببرنامج الدبلوم الخاص علي طال  الدكتوراه 8، 7، 6تطبق البنود  –فرصتيا )
مرات الرسو  أو تخل  بدوا ع ر مقبومُ ألغم قيده للدرجة وال يجو  إعادم قيده إال بعد مرور 

 .عام دراسم

أدني وبحد  يتعيا علي طال  الدكتوراه أا ينتاي ما دراسة المقررات خالم عام كحد
 أقصي عاميا طبقاز للجداوم والخطط الدراسية لألقسام

 
 (:28)مادة 

 يتعىىىيا علىىىي الطالىىى  أا يرقىىىي إلىىىي مسىىىتوي متقىىىدم فىىىي الحاسىىى  االىىىي واللغىىىة اإلنجلي يىىىة          
 .ويحدد مجلس المعاد المستوي المطلو ، علي أا يكوا  ل  قبم مناقشة رسالة الدكتوراه( تويفم)
 

 (:21)مادة 

والتي تعتبر . يشترط لتسجيم رسالة الدكتوراه نجاح الطال  في المقررات الدراسية للدكتوراه
 .مكملة للرسالة

 
 (:22)مادة 

يشترط بالنسبة للطال  األجان  غير الناطقيا بالعربية اجتيا  برنامج مكث  في اللغة 
ل  خالم فترم تسجيلام العربية داخم مرك  اللغة العربية التابع للجامعة لمدم عام دراسي، و 

 .علي أا يجتا وا ه ا البرنامج بنجاح قبم حصولام علي الدرجة العلمية
 

 (:23)مادة 

 اإلشـراف 

بعىىىد اجتيىىىا  الطالىىى  للمقىىىررات الدراسىىىية للىىىدكتوراه يعىىىيا مجلىىىس المعاىىىد بنىىىا ز علىىىي إقتىىىراح 
عاىىد باإلشىىرا  مجلىىس القسىىم المخىىتص أسىىتا از يشىىر  علىىي إعىىداد الرسىىالة، ولمجلىىس المعاىىد أا ي

علىىي الرسىىالة إلىىم أحىىد األسىىات م المسىىاعديا، ويجىىو  أا يتعىىدد المشىىرفوا علىىم الرسىىالة مىىا بىىيا 
أعضا  هيئة التىدريس أو مىا غيىرهم، وفىم هى ه الحالىة يجىو  للمدرسىيا االشىترا  فىي اإلشىرا ، 

رم التىىي وال ينبغىىي أا ت يىىد الفتىى. وفىىي جميىىع األحىىوام ال يجىىو  أا ي يىىد عىىدد المشىىرفيا عىىا أربعىىة
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يتعىىيا خاللاىىا علىىي الطالىى  تحديىىد عنىىواا الرسىىالة مىىا بىىيا موضىىوعات الخطىىة البحثيىىة ألقسىىام 
المعاد وبمساعدم المشر  األكاديمي عا عاميا ما تاريخ اجتيىا  مقىررات الىدكتوراه مىع مراعىام 

 .ببرنامج الماجستير( 13)ما المادم  4، 3، 2تطبيق البنود 
 

 (:24)مادة 

 الرســــالة

قىىىم مىىىدم إعىىىداد رسىىىالة الىىىدكتوراه عىىىا عىىىاميا مىىىا تىىىاريخ تسىىىجيلاا وال ت يىىىد عىىىا خمىىىس ال ت
معي سنوات، إال إ ا رأي المشر  غير  ل ، ووافق مجلسا القسىم والمعاىد ، ويكىوا المىد لعىام جىا

 .واحد قابم لل يادم مرم واحدم
 

 (25)مادة 

بتكىىار واإلضىىافة العلميىىة يجىى  أا تتميىى  رسىىالة الىىدكتوراه باألصىىالة والعمىىق فىىي التحليىىم واال
 .الرصينة

 
 (:26)مادة 

 :لجنة الحكم على الرسالة 

يقدم المشر  أو المشرفوا علي الرسالة بعد االنتاا  ما إعدادها وعرضاا علي السيمنار  -1
العلمي للقسم تقريراز إلي مجلس القسم المختص عا مدي صالحيتاا للعرض علي لجنة 

 .الحكم ونسخة ما الرسالةالحكم مشفوعاز باقتراح تشكيم لجنة 
يشكم مجلس المعاد بنا ز علي اقتراح مجلس القسم المختص لجنة الحكم علي الرسالة ما  -2

ثالثة أعضا  أحدهم المشر  علي الرسالة والعضواا ااخراا ما بيا األسات م واألسات م 
المساعديا بشرط أا يكوا أحدهما علي األقم ما خارج جامعة القاهرم ويكوا رئيس 

للجنة أقدم األسات م، وفي حالة تعدد المشرفيا يجو  أا يشتركوا في اللجنة علي أا يكوا ا
 . له صوت واحد

 .مدم سرياا تشكيم لجنة الحكم ال ت يد عا ستة شاور  -3

تقدم لجنة الحكم والمناقشة تقريراز جماعياز موقعاز ما جميع أعضا  اللجنة باإلضافة للتقارير  -4
اا علي مجلس القسم ثم لجنة الدراسات العليا والبحوث بالمعاد الفردية والتي تعرض جميع

 .ثم مجلس المعاد تمايداز للعرض علي مجلس الجامعة

 

 .ببرنامج ماجستير( 05)مادة  1ويتضمن التقرير الجماعي أحد التوصيات كما بالفقرة 
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 (:27)مادة 

 منـح الدرجـة 

رجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات في حالة إجا م الرسالة يمنم مجلس جامعة القاهرم د -1
، (%21)والرسالة %( 11) األفريقية بعد حسا  مجموع المعدم التراكمي للمقررات الدراسية

 :ويكوا التقدير العام للدكتوراه بأحد التقديرات التالية
 

 %(188 – 98)        تقدير مرتبة الشر  األولي(   أ ) 
 %(98 إلي أقم ما 88)   تقدير مرتبة الشر  الثانية(   ) 
 %(88 إلي أقم ما 78)    درجة الدكتوراه(  ت)

 (.16)مادم  4، 3، 2، 1استكمام متطلبات منم الدرجة كما هو موضم  بالبنود  -2
 ( 28)مادة 

 :مقررات برنامج الدكتوراه

 اآلتية توزيع المقررات فى كل تخصص وكود كل مقرر وأسمه ونوعه    الجداولوتبين 
 .وعدد الساعات المعتمدة( اختياري / إجباري )    
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 الدكتوراه املقررات الدراسية لربنامج
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 املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم اجلغرافيا 
 ( جغرافيا طبيعية)

 المقرر الكود
نوع 
 المقرر

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري جغرافية المخاطر والكوارث الطبيعية والبشرية في أفريقيا 781جغر 

 3 3 إجباري تطبيقات في جغرافية المناخ في أفريقيا 782جغر 

 3 3 إجباري تطبيقات في الجيمورفولوجيا في القارم األفريقية 783جغر 

 3 3 إجباري حوض نار النيم 784جغر 

    (ساعات 8)مقررات اختيارية ( 6) 

 2 2 اختياري قاعة بحث وتدري  ميداني 785جغر 

 2 2 اختياري موضوع خاص في الجغرافيا البشرية  786جغر 

 2 2 اختياري نصوص جغرافية بلغة أجنبية 787جغر 

دارتاا بالقارم اإلفريقية 788جغر   2 2 اختياري موارد المياه واى

 2 2 اختياري يقياالنظم البيئية ومشكالتاا في إفر  789جغر 

 2 2 اختياري جغرافية الجبام في أفريقيا 718جغر 

 2 2 اختياري موضوع خاص في الجغرافية التاريخية إلفريقيا 711جغر  

 2 2 اختياري تطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار ما بعد 712جغر 

 2 2 رياختيا جيمورفولوجية اإلقليم المداري في إفريقيا 713جغر 

 2 2 اختياري تطبيقات في الجغرافية الحيوية في إفريقيا 714جغر 

 2 2 اختياري التنمية البشرية والمستديمة في إفريقيا 715جغر 

 2 2 اختياري الجغرافيا الكمية 716جغر 

 2 2 اختياري تطبيقات في جغرافية التربة اإلفريقية 717جغر 

 2 2 اختياري في إفريقياإقليم خاص وتنمية إقليمية  718جغر 

 2 2 اختياري التصحر والجفا  في إفريقيا 719جغر 

 2 2 اختياري جيولوجية البتروم في افريقيا 747مورد 
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 املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم اجلغرافيا 
 ( جغرافيا بشريــة)

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 

 دةالمعتم

    (ساعة 06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري جغرافية الطاقة والمعادا في إفريقيا 761جغر 

 3 3 إجباري السكاا وقضايا التنمية في إفريقيا 760جغر 

 3 3 إجباري المشكالت االقتصادية وقضايا التنمية في إفريقيا 766جغر 

 3 3 إجباري المدينة اإلفريقية ومشكالتاا 761جغر 

    (ساعات 8)مقررات اختيارية ( 6) 

 2 2 اختياري قاعة بحث وتدري  ميداني 715جغر 

 2 2 اختياري موضوع خاص في الجغرافيا الطبيعية 761جغر 

 2 2 اختياري نصوص جغرافية بلغة أجنبية 717جغر 

دارتاا بالقارم اإلفريقية 718جغر   2 2 اختياري موارد المياه واى

 2 2 اختياري خاص في الجغرافية البشرية في أفريقيا موضوع 712جغر 

 2 2 اختياري النظم البيئية ومشكالتاا فم أفريقيا 719جغر 

 2 2 اختياري جغرافية ال راعة ومشكالت األما الغ ائي في إفريقيا 765جغر 

 2 2 اختياري موضوع خاص في الجغرافية التاريخية إلفريقيا 700جغر 

 2 2 اختياري ي نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار ما بعدتطبيقات ف 706جغر 

 2 2 اختياري جغرافية المخاطر والكوارث الطبيعية والبشرية في أفريقيا 710جغر 

 2 2 اختياري جغرافية الصناعة ومشكالتاا في إفريقيا 762جغر 

 2 2 اختياري التنمية البشرية والمستديمة في إفريقيا 705جغر 

 2 2 اختياري الجغرافيا الكمية 702جغر 

 2 2 اختياري جغرافية الخدمات في إفريقيا 767جغر 

 2 2 اختياري إقليم خاص وتنمية إقليمية في إفريقيا 708جغر 

 2 2 اختياري التنمية السياحية في إفريقيا 768جغر 

 2 2 اختياري تخطيط المدا والعمارم اإلفريقية 769جغر 

 2 2 اختياري الجغرافية الطبية في أفريقياتطبيقات في  711جغر 

 2 2 اختياري جغرافية حوض النيم  711جغر 

 2 2 اختياري التنمية الريفية ومشكالتاا في إفريقيا   710جغر 

 2 2 اختياري جيولوجية البتروم في أفريقيا 717موردأ

 2 2 اختيارى قتصاديات تخطيط الموارد المائية ا 717موردم
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 الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم التاريــخاملقررات 
 (تاريخ قديم) 

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري (ممتدم)قاعة بحث في التاريخ القديم  710تار 

 716تار 
 

العصر  موضوع ما تاريخ أفريقيا االقتصادي في
 القديم

 إجباري
 

3 
 

3 
 

 711تار 
 

موضوع ما تاريخ أفريقيا االجتماعي في العصىر 
 القديم

 إجباري
 

3 
 

3 
 

 3 3 إجباري تاريخ إقليم خاص في العصر القديم 711تار 

    (ساعات 8)مقررات اختيارية ( 6) 

موضىىىوع مىىىا تىىىاريخ أفريقيىىىا الثقىىىافي فىىىي العصىىىر  715تار 
 القديم

 2 2 اختياري

موضوع ما تاريخ أفريقيا االجتماعي في العصىر  712تار 
 القديم

 2 2 اختياري

 2 2 اختياري تاريخ دولة أفريقية قديمة 717تار 

 2 2 اختياري تاريخ جماعة أفريقية قديمة 718تار 

 2 2 اختياري التاريخ العسكري ألفريقيا في العصر القديم 719تار 

رية األفريقيىىىىىىة فىىىىىىي النيىىىىىىم فىىىىىىي العالقىىىىىىات المصىىىىىى 701تار 
 العصر القديم

 2 2 اختياري
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 املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم التاريخ 
 (تاريخ إسالمي)

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري (مممتد)قاعة بحث في التاريخ اإلسالمي  700تار 

 706تار 
 

موضىىىىوع مىىىىا تىىىىاريخ أفريقيىىىىا االقتصىىىىادي فىىىىي 
 العصر اإلسالمي

 إجباري
 

3 
 

3 
 

 701تار 
 

موضىىىىوع مىىىىىا تىىىىاريخ أفريقيىىىىىا االجتمىىىىاعي فىىىىىي 
 العصر اإلسالمي

 إجباري
 

3 
 

3 
 

 3 3 إجباري تاريخ إقليم خاص في العصر اإلسالمي 701تار 

    (ساعات 8)مقررات اختيارية ( 6) 

موضىوع مىا تىاريخ أفريقيىا الثقىافي فىي العصىر  705ر تا
 اإلسالمي

 2 2 اختياري

 2 2 اختياري تاريخ دولة أفريقية في العصر اإلسالمي 702تار 

 2 2 اختياري تاريخ حضارم أفريقية في العصر اإلسالمي 707تار 

 2 2 اختياري تاريخ جماعة أفريقية في العصر اإلسالمي 708تار 

الحكىىىىم واإلدارم فىىىىي أفريقيىىىىا فىىىىي العصىىىىر نظىىىىم  709تار 
 اإلسالمي

 2 2 اختياري

 761تار 
 

الوثىىىىائق والمخطوطىىىىات األفريقيىىىىة فىىىىي العصىىىىر 
 اإلسالمي

 اختياري
 

2 2 
 

النيىىىىم فىىىىي العالقىىىىات المصىىىىرية األفريقيىىىىة فىىىىي  760تار 
 العصر اإلسالمي

 2 2 اختياري
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 تاريخ املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم ال      
 (تاريخ حديث ومعاصر)

 

 المقرر الكود
نوع 
 المقرر

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري (ممتدم)قاعة بحث في التاريخ الحديث والمعاصر  766تار 

 761تار 
 

موضىىىىىوع مىىىىىا تىىىىىاريخ أفريقيىىىىىا االقتصىىىىىادي فىىىىىي العصىىىىىر 
 صرالحديث والمعا

 إجباري
 

3 
 

3 
 

 761تار 
 

موضىىىىىوع مىىىىىا تىىىىىاريخ أفريقيىىىىىا االجتمىىىىىاعي فىىىىىي العصىىىىىر 
 الحديث والمعاصر

 إجباري
 

3 
 

3 
 

 3 3 إجباري تاريخ إقليم خاص في العصر الحديث والمعاصر 765تار 

    (ساعات 8)مقررات اختيارية ( 6) 

موضىىوع مىىا تىىاريخ أفريقيىىا الثقىىافي فىىي العصىىر الحىىديث  762تار 
 اصروالمع

 2 2 اختياري

 2 2 اختياري التاريخ العسكري ألفريقيا في العصر الحديث والمعاصر 767تار 

تاريخ نظم الحكم واإلدارم في أفريقيا في العصىر الحىديث  768تار 
 والمعاصر

 2 2 اختياري

 2 2 اختياري تاريخ دولة أفريقية  في العصر الحديث والمعاصر 769تار 

 2 2 اختياري أفريقية  في العصر الحديث المعاصرتاريخ حضارم  711تار 

 2 2 اختياري تاريخ جماعة أفريقية  في العصر الحديث المعاصر 710تار 
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 (سياسة)املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم السياسة واالقتصاد  
 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 06)قررات إجبارية م( 0) 

دارم األ مات األفريقية 710ساس   2 2 إجباري تحليم الصراعات واى

 2 2 إجباري اإلدارم العامة والحكم المحلي في أفريقيا 716ساس 

 2 2 إجباري تحليم السياسات الخارجية للدوم األفريقية 711ساس 

 2 2 جباريإ (تطبيقات أفريقية)القانوا الدولي العام  711ساس 

 2 2 إجباري النظم االنتخابية والح بية في أفريقيا 718ساس 

 2 2 إجباري قضايا األما الوطني في أفريقيا 719ساس 

    (ساعات 8)مقررات اختيارية ( 6) 

 2 2 اختياري الثقافات السياسية والمجتمع المدني في أفريقيا 715ساس 

عالم أفريقي 712ساس   2 2 اختياري رأي عام واى

اقتصىىىاديات التجىىىارم الخارجيىىىة والتمويىىىم الىىىدولي فىىىي  711قصد 
 أفريقيا

 2 2 اختياري

    

 2 2 اختياري التشريعات االقتصادية في أفريقيا 715قصد

 2 2 اختياري اقتصاديات ال راعة والتنمية الريفية في أفريقيا 717قصد 

فىىىىي اقتصىىىاديات التعلىىىىيم والصىىىحة والتنميىىىىة البشىىىرية  718قصد 
 أفريقيا

 اختياري
 

2 2 

 2 2 اختياري اقتصاديات الصناعة والتكنولوجيا في أفريقيا 719قصد 

 2 2 اختياري اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية في أفريقيا 701قصد 

 2 2 اختياري السياسات المائية لألناار المشتركة في افريقيا 717ساس 
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 ( اقتصاد)كتوراه بقسم السياسة واالقتصاد املقررات الدراسية لربنامج الد
 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 06)مقررات إجبارية ( 0) 

 2 3 إجباري (المستوى المتقدم)االقتصاد القياسي التطبيقي  710قصد 

دراسىىىىىىىات وتطبيقىىىىىىىات أفريقيىىىىىىىة )االقتصىىىىىىىاد الكلىىىىىىىي  716قصد 
 (دمةمتق

 2 3 إجباري

 711قصد 
 

تحليىىم السياسىىات االقتصىىادية وتقيىىيم المشىىىروعات 
 في أفريقيا

 إجباري
 

3 
 

2 
 

 711قصد 
 

اقتصىاديات التجىارم الخارجيىة والتمويىم الىدولي فىي 
 أفريقيا

 3 إجباري
 

2 

    (ساعات 8)مقررات اختيارية ( 6) 

 2 2 يارياخت (تطبيقات أفريقية)القانوا الدولي العام  711ساس 

 2 2 اختياري الثقافات السياسية والمجتمع المدني في أفريقيا 715ساس 

عالم أفريقي 712قصد   2 2 اختياري رأي عام واى

   اختياري التشريعات االقتصادية في أفريقيا 715قصد

 2 2 اختياري اقتصاديات ال راعة والتنمية الريفية في أفريقيا 717قصد 

 718قصد 
 

لتعلىىيم والصىىحة والتنميىىة البشىىرية فىىي اقتصىىاديات ا
 أفريقيا

 اختياري
 

2 
 

2 
 

 2 2 اختياري اقتصاديات الصناعة والتكنولوجيا في أفريقيا 719قصد 

 2 2 اختياري اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية في أفريقيا 701قصد 

 2 2 اختياري السياسات المائية لألناار المشتركة في أفريقيا 717ساس 
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 املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم األنثروبولوجيا   
 (ثقـافيـة واجتماعية ) 

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد الساعات 
 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري موضوع خاص 710أنثرو 

 3 3 إجباري بولوجياالتحليم اإلحصائي في االنثرو  716أنثرو 

 3 3 إجباري أنثروبولوجيا المجتمعات األفريقية 711أنثرو 

 3 3 إجباري أنثروبولوجيا المجتمعات المتقدمة 711أنثرو 

    (ساعات8)مقررات اختيارية ( 6) 

 2 2 اختياري األنثروبولوجيا المرئية 715أنثرو 

 2 2 اختياري الفولكلور األفريقم 712أنثرو 

 2 2 اختياري التكي  البشرى 717 أنثرو

 2 2 اختياري أنثروبولوجيا المجتمعات المتقدمة 718أنثرو 

 2 2 اختياري موضوع متقدم فم األنثروبولوجيا  719أنثرو 

 2 2 اختياري األنثروبولوجيا التطبيقية 701أنثرو 

 2 2 اختياري األنثروبولوجيا الجنائية 700أنثرو 

 2 2 اختياري يا الصحة والمرضأنثروبولوج 706أنثرو 
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 املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم األنثروبولوجيا   
 (طـبيعيـة ) 

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد الساعات 
 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري األنثروبولوجيا الجنائية 700أنثرو 

 3 3 إجباري موضوع خاص 710أنثرو 

 3 3 إجباري الطبيعيةموضوع متقدم فى األنثروبولوجيا  701أنثرو 

 3 3 إجباري أنثروبولوجيا الصحة والمرض 706أنثرو 

    (ساعات8)مقررات اختيارية ( 6) 

 2 2 اختياري غ ا أنثروبولوجيا ال 701أنثرو 

 2 2 اختياري البيو آركيولوجيا 705أنثرو 

 2 2 اختياري أنثروبولوجيا المرض في المجتمعات القديمة 702و أنثر 

 2 2 اختياري األنثروبولوجيا التطبيقية 716أنثرو 

 2 2 اختياري التكي  البشرى 717أنثرو 

 2 2 اختياري التحليل اإلحصائي في االنثروبولوجيا 701أنثرو 

 2 2 اختياري سنااأنثروبولوجيا األ 707أنثرو 
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 الدراسية لربنامج الدكتوراهاملقررات 
 عام دراسي واحديف اللغات األفريقية وآدابها 

 شعبة الدراسات اللغوية -أ

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 02)مقررات إجبارية ( 0) 

 –فىوالني  –أماىري  –سىواحيلي  –هوسىا )قواعىد  781لغة 
 (لوجاندا –ماندينكو 

 3 6 إجباري

 782ة لغ
 

 –أماىىىىىىىري  –سىىىىىىواحيلي  –هوسىىىىىىا ( )1)ترجمىىىىىىة 
 (لوجاندا –ماندينكو  –فوالني 

 إجباري
 

6 
 

3 
 

 2 4 إجباري (1) لغة أفريقية ثانية  783ة لغ

  784لغة 
 

 –أماىىىىري  –سىىىىواحيلي  –هوسىىىىا ( )1)نصىىىىوص 
 (لوجاندا –ماندينكو  –فوالني 

 إجباري
 

6 
 

3 
 

  785لغة 
 

 –أماىىىري  –سىىىواحيلي  –هوسىىىا )ات لغويىىىة ماىىىار 
 (لوجاندا –ماندينكو  –فوالني 

 إجباري
 

6 
 

3 
 

 2 4 إجباري (2)لغة إفريقية ثانية   786لغة 
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 تابع 
 املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه

 عام دراسي واحديف اللغات األفريقية وآدابها 
 شعبة الدراسات اللغوية -أ

 مهـارات  –ترجمـة  –قواعـد )معتمدة في سـاعتين فـي مقـررات تعلـيم اللغـة  تنفذ كل ساعة– 
 (نصوص –محادثة 

 جميع المقررات تتضمن تحلياًل للنصوص باللغة األفريقية التي تخصص فيها الطالب. 

 الكود
 المقرر
 

 نوع المقرر

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 (ساعات 1)مقررات اختيارية ( 6) 
   

 –فوالني  –أماري  –احيلي سو  –هوسا )دراسات صرفية 717لغة 
 متقدم( لوجاندا –ماندينكو 

 2 2 اختياري

 2 2 اختياري علم الداللة 718ة لغ

 –فوالني  –أماري  –سواحيلي  –هوسا )دراسات نحوية  719ة لغ
 ( لوجاندا –ماندينكو 

 2 2 اختياري

فىىوالني  –أماىىري  –سىىواحيلي  –هوسىىا )موضىىوع خىىاص  701ة لغ
 (دالوجان –ماندينكو  –

 2 2 اختياري

 –فىىوالني  –أماىىري  –سىواحيلي  –هوسىىا ) (2)نصىوص  700ة لغ
 (لوجاندا –ماندينكو 

 2 4 اختياري

 2 2 اختياري علم اللغة المقارا 706ة لغ

 2 2 اختياري "عام "علم اللغة التقابلي  701لغة 

 701لغة 
 

 –فىىىىوالني  – أماىىىىري –سىىىىواحيلي  –هوسىىىىا ) (2)ترجمىىىىة 
 (اندالوج –ماندينكو 

 اختياري
 

4 2 

 2 2 اختياري "عام"علم األسلو   705لغة 

 2 2 اختياري دراسات نحوية 702لغة 

 2 2 اختياري علم اللغة االجتماعي 707لغة 
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 املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه
 عام دراسي واحديف اللغات األفريقية وآدابها 

 دبيةشعبة الدراسات األ -أ

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 02)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري "عام"نظريات أدبية   708لغة 

  700ة لغ
 

 –فىىوالني  –أماىىري  –سىىواحيلي  –هوسىىا )نصىىوص 
 (لوجاندا –ماندينكو 

 إجباري
 

6 
 

3 
 

  709ة لغ
 

 –فىىىىىوالني  –أماىىىىىري  –يلي سىىىىىواح –هوسىىىىىا )شىىىىىعر 
 (لوجاندا –ماندينكو 

 إجباري
 

3 
 

3 
 

 3 3 إجباري (2" )عام"نقد أدبي   761لغة 

  760لغة 
 

 –فىىىىوالني  –أماىىىىري  –سىىىىواحيلي  –هوسىىىىا )مسىىىىرح 
 (لوجاندا –ماندينكو 

 إجباري
 

3 
 

3 
 

 2 2 إجباري (2)لغة إفريقية ثانية   712لغة 

    (ساعات 1)مقررات اختيارية ( 6) 

أثىىر الثقافىىة العربيىىة واإلسىىالمية فىىي اادا  األفريقيىىة  766لغة 
 "عام"

 2 2 اختياري

 –فىوالني  –أماري  –سواحيلي  –هوسا )مقام أدبي  761ة لغ
 (لوجاندا –ماندينكو 

 2 2 اختياري

فىىوالني  –أماىىري  –سىىواحيلي  –هوسىىا )أد  شىىعبي  761لغة 
 ( لوجاندا –ماندينكو  –

 2 2 اختياري

 2 2 اختياري "عام"علم األسلو   705غة ل

 –أماىىىىىري  –سىىىىىواحيلي  –هوسىىىىىا )موضىىىىىوع خىىىىىاص  765ة لغ
 (لوجاندا –ماندينكو  –فوالني 

 

 2 2 اختياري

 
  مهـارات  –ترجمـة  –قواعـد )تنفذ كل ساعة معتمدة في سـاعتين فـي مقـررات تعلـيم اللغـة– 

 (نصوص –محادثة 

 للغة األفريقية التي تخصص فيها الطالبجميع المقررات تتضمن تحلياًل للنصوص با. 
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 املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم املوارد الطبيعية 

 ( موارد نباتية)
 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري يقياالمحاصيم غير التقليدية في أفر  781مورد ا 

 3 3 إجباري النباتات الطبية في أفريقيا 782مورد ا 

 3 3 إجباري المراعم الطبيعية في أفريقيا  783مورد ا 

 3 3 إجباري الغابات األفريقية  784مورد ا 

    (ساعات 8)مقررات اختيارية ( 6) 

 2 2 اختياري إدارم الغابات األفريقية 785مورد ا 

 2 2 اختياري الستشعار عا بعد ونظم المعلوماتا 786مورد أ 

 2 2 اختياري إحصا  بيئي متقدم 787مورد ا 

 2 2 اختياري آفات وأمراض النباتات  788مورد ا 

 2 2 اختياري تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجام النبات 789مورد ا 

 2 2 اختياري محاصيم التوابم 614مورد ا 

 2 2 اختياري تربة والمياه والنباتعالقة ال 711مورد أ 

 2 2 اختياري تقييم األثر البيئي للمشروعات 712مورد ج  

 2 2 اختياري النباتات الملحية في أفريقيا 686مورد ا 

 2 2 اختياري النباتات المائية 787مورد ا 

 2 2 اختياري والمياه فم أفريقيا إدارم التربة 741مورد أ 

 2 2 اختياري دارم جودم المياهتقييم واى  713مورد م 

 2 2 اختياري (متقدم)النباتات الصحراوية  778مورد ا 
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 ( موارد جوية)املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم املوارد الطبيعية      

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري (متقدم)األرصاد الجوية التطبيقية في أفريقيا  781مورد ج 

 782مورد ج 
التغيرات المناخية علم القارم األفريقية 

 وتطبيقات

 3 3 إجباري

 3 3 إجباري في يا  الغال  الجوى الدقيق في أفريقي 783مورد ج 

 3 3 إجباري ديناميكا الغال  الجوى  784مورد ج 

    (ساعات 8)رات اختيارية مقر ( 6) 

 2 2 اختياري الدورم العامة للرياح 785مورد ج 

 2 2 اختياري النباتات الطبية في أفريقيا 782مورد ا 

 2 2 اختياري تكي  الحيواا في أفريقيا  731مورد ح 

 2 2 اختياري كيميا  الغال  الجوى 786مورد ج 

 2 2 اختياري اد الجويةالطرق اإلحصائية لتنبؤات األرص 787مورد ج 

 2 2 اختياري الرصد الجوي الدقيق في أفريقيا 788مورد ج 

 2 2 اختياري (متقدم) األرصاد الجوية اإلحيائية في أفريقيا 789مورد ج 

 2 2 اختياري األرصاد الجوية وصيانة التربة 718مورد ج 

 2 2 اختياري (متقدم ) األرصاد الجوية المائية 711مورد ج 

 2 2 اختياري (متقدم ) األرصاد الجوية ال راعية 712رد ج مو 

 2 2 اختياري آفات وأمراض النباتات 788مورد ا 

 2 2 اختياري االستشعار عا بعد ونظم المعلومات 786مورد أ 

 2 2 اختياري إحصا  بيئي متقدم 787مورد ا 

 2 2 اختياري تقييم األثر البيئي للمشروعات 712مورد ح 

 2 2 اختياري علم المحيطات 733 مورد ح

 2 2 اختياري النباتات المائية 787مورد ا 
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 املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم املوارد الطبيعية 
 ( موارد حيوانية)

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ةساع 06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري الرصد البيئي للموارد الحيوانية في أفريقيا 769موردح 

 3 3 إجباري البيئة الحيوانية في أفريقيا  711مورد ح 

 3 3 إجباري تكي  الحيواا في أفريقيا 710مورد ح 

 3 3 إجباري تصميم إدارم المحميات الطبيعية في أفريقيا 716مورد ح 

    (ساعات 8)مقررات اختيارية ( 6) 

 2 2 اختياري االستشعار عا بعد ونظم المعلومات 712ورد أ م

 2 2 اختياري إحصا  بيئي متقدم  717مورد ن 

 2 2 اختياري تقييم األثر البيئم للمشروعات  706مورد ح 

 2 2 اختياري منتجات الموارد الحيوانية في أفريقيا 711مورد ح 

 2 2 اختياري أمراض الحيواا في أفريقيا  715مورد ح 

 2 2 اختياري البيئة المائية  712مورد ح 

 2 2 اختياري بيئة األسما  717مورد ح 

 2 2 اختياري الحفاظ واالتصام فم البيئة 718مورد ح 

 2 2 اختياري علم الثدييات 719مورد  ح 

 2 2 اختياري آفات وأمراض النباتات 718مورد ن 

 2 2 اختياري حيوانات الم رعة 711مورد ح 

 2 2 اختياري الخصائص البيولوجية للتربة األفريقية 756ورد ح  م

 2 2 اختياري البيئة البرية 770مورد ح 

 2 2 اختياري علم المحيطات 711مورد ح 

 2 2 اختياري النباتات المائية 717مورد ن 

 2 2 اختياري النباتات الملحية فم أفريقيا 712مورد  ن 

 2 2 اختياري (متقدم) ية النباتات الصحراو  771مورد ن 
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 املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم املوارد الطبيعية 
 ( موارد أرضيــة)

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري إدارم التربة والمياه فم أفريقيا 710مورد أ 

 3 3 إجباري جيوكيميا  المعادا في أفريقيا 716مورد أ 

 3 3 إجباري حصر وتصني  وتقييم األراضم 711مورد أ 

 711مورد أ 
 

 تلوث التربة والمياه األفريقية ومعالجتاا
 

 إجباري
 

3 3 

    (ساعات 8)مقررات اختيارية ( 6) 

 2 2 اختياري االستشعار عا بعد ونظم المعلومات 712مورد أ 

 2 2 اختياري إحصا  بيئي متقدم 717مورد ن 

 2 2 اختياري موارد الطاقة األرضية فم أفريقيا 715مورد أ 

 2 2 اختياري معادا التربة 712مورد أ 

 2 2 اختياري جيولوجية البتروم في أفريقيا 717مورد أ 

 2 2 اختياري التراكي  الجيولوجية والتكنونية 718مورد أ 

 2 2 اختياري لكوارث الجيولوجية في أفريقياا 719مورد أ 

 2 2 اختياري تقييم األثر البيئي للمشروعات 706مورد ح 

 2 2 اختياري جيولوجية النظائر في أفريقيا 751مورد أ 

 2 2 اختياري مورفولوجيا وتصني  التربة األفريقية 750مورد أ 

 2 2 يارياخت الخصائص البيولوجية للتربة األفريقية 756مورد ح 

 2 2 اختياري كيميا  المركبات العضوية فم األراضي 751مورد أ 
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 (موارد مائيــة)املقررات الدراسية لربنامج الدكتوراه بقسم املوارد الطبيعية 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 06)مقررات إجبارية ( 0) 

 3 3 إجباري اعتبارات خاصة في تصميم المنشآت المائية 754م مورد 

 3 3 إجباري النما ج الرياضية والرقمية في هندسة المياه 755مورد م 

 3 3 إجباري هيدروجيولوجية نار النيم 756مورد م 

 3 3 إجباري تلوث المياه الجوفية في أفريقيا 757مورد م 

      (ساعات 8)مقررات اختيارية ( 6) 

دارم جودم المياه 758مورد م   2 2 اختياري تقييم واى

 2 2 اختياري حركة المواد الرسوبية المتقدمة 759مورد م 

 2 2 اختياري تصميمات وتشغيم نظم الري والصر  768مورد م 

 2 2 اختياري اقتصاديات تخطيط الموارد المائية 761مورد م 

 2 2 رياختيا ميكانيكا مواقع متقدمة 762مورد م 

 2 2 اختياري تصميم المنشآت المائية الكبري 763مورد م 

 2 2 اختياري نظم إدارم الفيضاا 764مورد م 

 2 2 اختياري موضوعات خاصة في هندسة الشواطم 765مورد م 

 766مورد م 
 

موضىىوعات خاصىىة فىىي نظىىم تنقيىىة ميىىاه الشىىر  
 ومعالجة الصر  الصحي

 اختياري
 

2 
 

2 

 

 2 2 اختياري االستشعار عا بعد ونظم المعلومات 786مورد أ 

 2 2 اختياري التنمية المتكاملة لألناار األفريقية 767مورد م 

 2 2 اختياري هندسة السدود 768مورد م 

 2 2 اختياري البيئة  المائية 714مورد ح 

 2 2 اختياري مشروعات ضبط األناار األفريقية 769مورد م 

 2 2 اختياري األثر البيئي علي المشروعاتتقييم  712مورد ح  

 2 2 اختياري إحصا  بيئي متقدم 787مورد ا
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 :برامج الدبلومات العامة والتطبيقية: رابعًا
يقوم المعاد ما خالم أقسامه ( 14، 13 )تحيقاز ألهدا  ورسالة المعاد الموضحة بالمادم  

لتطبيقية التي تعمق المعرفة بالشئوا األفريقية العلمية المختلفة بتنظيم برامج الدبلومات العامة وا
وتحقيق المعايير الدولية والتنافسية في األنشطة والبرامج والخدمات التي يقدماا المعاد ويتوافر 
علياا الطل  ما جان  المستفيديا ما فئات المجتمع وتحقق تواصم مصر الفعام مع القارم 

 .األفريقية

 (:29)مــادة    

الطالىى  للحصىىوم علىىم الىىدبلوم العىىام التطبيقىىي أا يكىىوا حاصىىالز علىىم مؤهىىم  يشىىترط لقيىىد- 1
 .جامعي أوعلي درجة معادلة، وال يعتبر التخصص شرطا للقيد 

 :تشمم تخصصات برامج  الدبلومات العامة والتطبيقية المجاالت التالية       -2
 دبلوم دراسات حوض النيم 
  دبلوم إدارم األ مات الدولية األفريقية 

 (تطبيقات عربية وأفريقية)

  دبلوم التنمية البشرية األفريقية 
  مصر األفريقية"دبلوم" 

  الحضارات األفريقية"دبلوم " 

 دبلوم إدارم التراث العالمي 

 دبلوم المعامالت المالية والتجارية الدولية المعاصرم 

 يدبلوم التنمية والتعاوا االقتصادي الدول 

 ادبلوم اللغات األفريقية وآدابا 

  دبلوم صوا البيئة والموارد الطبيعية األفريقية 

  دبلوم التقييم البيئم للمشروعات فم أفريقيا 

 دبلوم نظم المعلومات الجغرافية  

 دبلوم اإلعالم األفريقم 

 دبلوم حقوق اإلنساا والشعو  في أفريقيا 

الىدبلوم العىام  تمنم جامعة القاهرم بنا ز علي طل  معاد  البحوث والدراسىات األفريقيىة درجىة- 3
التطبيقي في الدراسات األفريقية في أحد التخصصات سالفة ال كر بأحدي التقىديرات الىواردم 

 .9فقرم ( 8)في المادم 
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تو يىع المقىررات فىم كىم دبلىوم وكىود كىم مقىرر واسىمه ونوعىه وعىدد  الجداول المرفقةوتبيا 
 .الساعات المعتمدم

تسىىىجيم لىىىدرجتم الماجسىىىتير والىىىدكتوراه فىىىم الدراسىىىات الىىىدبلوم العىىىام التطبيقىىىي غيىىىر مؤهىىىم لل  -4
 .     األفريقية 

علم األقم فم كم مقىرر % 78يشترط لدخوم الطال  االمتحاا حضور المحاضرات بنسبة  -5
 ( .8)ما المادم  8، 7، 6، 5علم حده وتطبق البنود 

ئىىىىات نظيىىىىر يحىىىىدد مجلىىىىس المعاىىىىد الرسىىىىوم الدراسىىىىية المطلىىىىو  تسىىىىديدها مىىىىا الطىىىىال  والاي  -6
 .االلتحاق بالدراسة فم كم دبلوم علم حدم 

مىىدم الدراسىىة بالىىدبلوم العىىام عىىام دراسىىم واحىىد علىىم فصىىليا دراسىىييا وفقىىاز للجىىداوم المرفقىىة   -7
                           . ساعات لكم مقرر أسبوعياز  3ساعة معتمدم، بواقع  38وتكوا المقررات الدراسية بواقع 

 .القيد المعموم باا فم درجة الدبلوم الخاص علم درجة الدبلوم العام التطبيقيتطبق قواعد   -8
يمكىىا طلىى  اسىىتحداث دبلومىىات جديىىدم بنىىا ز علىىي اقتراحىىات مجىىالس األقسىىام وموافقىىة لجنىىة - 9

الدراسات العليا والبحوث ومجلىس المعاىد، ويجىو  تنظىيم دبلومىات جديىدم مشىتركة مىع هيئىة 
دبلىىوم فىىي مجىىام متخصىىص ودبلومىىات مانيىىة بنظىىام التعلىىيم خىىارج الجامعىىة للحصىىوم علىىي 

المفتىىوح ويقىىوم مجلىىس القسىىم المخىىتص بوضىىع القواعىىد المنظمىىة لاىى ا الىىدبلوم ويىىتم العىىرض 
علىىي لجنىىة الدراسىىات العليىىا ثىىم مجلىىس المعاىىد للموافقىىة ثىىم العىىرض علىىي مجلىىس الدراسىىات 

 .العليا والبحوث فمجلس الجامعة
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 الدراسية لربامج  املقررات
 العامة والتطبيقية الدبلومات
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 املقررات الدراسية لربنامج
 دبلوم دراسات حوض النيل

 

 نوع المقرر المقرر  الكود

عدد 
/  الساعات
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 61)مقررات إجبارية   -أ

 3 3 إجباري الجغرافيا الطبيعية لحوض النيم 1جغر 

 3 3 إجباري ولوجية حوض النيمهيدر  2جغر 

 3 3 إجباري شعو  حوض النيم  3جغر 

 3 3 إجباري تاريخ العالقات بيا مصر ودوم حوض النيم 4جغر 

 3 3 إجباري العالقات الدولية لحوض النيم 5جغر 

 3 3 إجباري الجغرافيا االقتصادية لدوم حوض النيم 6جغر 

 3 3 إجباري الجغرافيا الطبية لدوم حوض النيم 7جغر 

 3 3 إجباري (بحث التخرج)مناهج بحث  8جغر  

    (ساعات 2)مقررات اختيارية  -ب

 3 3 اختياري جغرافية حوض النيم 9جغر 

 3 3 اختياري مصر والتكتالت االقتصادية  18جغر 

 11جغر 
 

الجوانىىىى  القانونيىىىىة لتنميىىىىة التعىىىىاوا بىىىىيا دوم 
 حوض النيم

 اختياري
 

3 
 

3 
 

 3 3 اختياري رد حوض النيمموا 12جغر 

 3 3 اختياري سكاا حوض النيم 13جغر 

 اختياري التنمية البشرية لدوم حوض النيم 14جغر 
 

3 3 
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 املقررات الدراسية لربنامج
 دبلوم إدارة األزمات والصراعــات

 (تطبيقات أفريقية وعربية ) 

 نوع المقرر المقرر  الكود

عدد 
/  الساعات
 أسبوع

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

    (ساعة 60)مقررات إجبارية  -أ

 3 3 إجباري مبادئ إدارم األ مات 1د أ أ   

 3 3 إجباري إدارم الصراعات العرقية 2د أ أ   

 3 3 إجباري الدبلوماسية الوقائية ونظم اإلن ار المبكر 3د أ أ   

 3 3 إجباري المفاوضات وتسوية الصراعات واأل مات 4د أ أ   

 3 3 إجباري المفاوضات االقتصادية 5  د أ أ 

 6د أ أ   
 

دارم الصىىىىىىىىىراعات واأل مىىىىىىىىىات  األمىىىىىىىىىم المتحىىىىىىىىىدم واى
 اإلقليمية

 إجباري
 

3 
 

3 
 

 7د أ أ   
 

يتغيىىىىىىىىر طبقىىىىىىىىاز للصىىىىىىىىراعات )موضىىىىىىىىوع خىىىىىىىىاص 
 (واأل مات الجارية

 إجباري
 

3 
 

3 
 

    (ساعات 9)ارية يمقررات اخت -ب

 3 3 تيارياخ تحليم الصراعات العربية 8د أ أ   

 3 3 اختياري تحليم الصراعات األفريقية 9د أ أ   

 18د أ أ   
 

دارم الصىىراعات واأل مىىات  المنظمىىات اإلقليميىىة واى
 العربية

 اختياري
 

3 
 

3 
 

 11د أ أ   
 

دارم الصىىراعات واأل مىىات  المنظمىىات اإلقليميىىة واى
 األفريقية

 اختياري
 

3 
 

3 
 

 12د أ أ   
 

ت أو األ مىىىىىىىات دراسىىىىىىىة حالىىىىىىىة ألحىىىىىىىد الصىىىىىىىراعا
 .العربية

 اختياري
 

3 
 

3 
 

 13د أ أ   
 

 

 حم الصراعات العنيفة فم أفريقيا
 

 اختياري
 

3 3 
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 املقررات الدراسية لربنامج
 دبلوم التنمية البشرية األفريقية

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة  60) مقررات إجبارية  –أ 

 3 3 إجباري مفاهيم التنمية البشرية  4-1

 3 3 إجباري أبعاد التنمية البشرية في أفريقيا 4-2

 3 3 إجباري اتجاهات نظرية وتطبيقية: أنثروبولوجيا التنمية 4-3

 3 3 إجباري اقتصاديات التنمية 4-4

 3 3 إجباري القضايا السياسية وأثرها علي التنمية  4-5

 3 3 إجباري مية البشرية في إفريقيامعوقات التن 4-6

 3 3 إجباري مناهج البحث األنثروبولوجي 4-7

    (ساعات 9)مقررات اختيارية  –ب 

 3 3 اختياري مصر والتنمية البشرية في أفريقيا 4-8

 3 3 اختياري استراتيجيات التنمية البشرية 4-9

4-18 
 

دور الحكومىىات والمنظمىىات الدوليىىة واألهليىىة فىىي 
 تنمية البشرية ال

 اختياري
 

3 
 

3 
 

 3 3 اختياري (دولة أفريقية)دراسة حالة في التنمية البشرية  4-11

 3 3 اختياري أنثروبولوجيا المجتمعات األفريقية والعربية 4-12
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 املقررات الدراسية لربنامج

 دبلوم مصر األفريقية

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
ات الساع

 المعتمدة

    (ساعة  61) مقررات إجبارية  –أ 

 3 3 إجباري دور مصر الحضاري في أفريقيا في العصر القديم 

 3 3 إجباري مصر ومسيرم اإلسالم في أفريقيا 

 3 3 إجباري مصر وحركة التحرر الوطني األفريقي 

 3 3 إجباري الروابط الثقافية بيا مصر وأفريقيا 

 3 3 إجباري االقتصادية بيا مصر وأفريقياتاريخ العالقات  

 3 3 إجباري الخلفية التاريخية التفاقيات مياه النيم 

 3 3 إجباري (األهدا  واألدوات)سياسة مصر األفريقية  

 3 3 إجباري األبعاد الجيوسياسية لمصر األفريقية 

    (ساعات 2)مقررات اختيارية  –ب 

 3 3 اختياري مصر وأفريقيااألسس االجتماعية للرابطة بيا  

 3 3 اختياري أما حوض النيم والبحر األحمر 

 3 3 اختياري أدوار القوي الكبري في إفريقيا 

 3 3 اختياري مصر وحركة الوحدم األفريقية 

 3 3 اختياري أفاق التعاوا المائي 

 3 3 اختياري مصر والتجمعات األفريقية 
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 املقررات الدراسية لربنامج

 احلضارات األفريقيةوم دبل
 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة  60) مقررات إجبارية  –أ 

 3 3 إجباري الحضارم المصرية القديمة وتأثيراتاا في أفريقيا 

 3 3 إجباري حضارم السوداا القديمة 

 3 3 إجباري الحضارم اإلسالمية في أفريقيا 

 3 3 إجباري مناج بحث 

 3 3 إجباري الفنوا األفريقية 

 3 3 إجباري حضارم غربي أفريقيا 

 3 3 إجباري بحث الدبلوم 

     

 (ساعات 9)مقررات اختيارية  –ب 
 

 
 

 
 

 
 

 3 3 اختياري الثقافة األفريقية في مواجاة العولمة 

 3 3 اختياري حضارم شرق وجنو  أفريقيا القديمة 

 3 3 اختياري ارم أفريقيا الشمالية القديمةحض 

 3 3 اختياري عالقة الحضارم األفريقية في مواجاة العولمة 
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 املقررات الدراسية لربنامج
 دبلوم إدارة الرتاث العاملي

 نوع المقرر المقرر  الكود

عدد 
/  الساعات
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 (ساعة 60)مقررات إجبارية  
 (مقررات مشتركة للتراث الطبيعي والثقافي)اسي األول الفصل الدر  

 
 

 
 

 
 

 3 3 إجباري اتفاقية التراث العالمي وجوانباا المؤسسية والقانونية 1دتع 

 3 3 إجباري الجغرافيا العامة للدوم العربية واألفريقية 2دتع 

 3 3 إجباري عصور ما قبم التاريخ في الوطا العربي وأفريقيا 3دتع  

 3 3 إجباري االتفاقيات والمنظمات الدولية العاملة في صوا وحماية التراث الطبيعي 4دتع 

 3 3 إجباري إعداد ملفات ترشيم مواقع التراث العالمي  5دتع 

 3 3 إجباري السياحة البيئية واقتصادياتاا في مواقع التراث العالمي  6دتع 

 3 3 إجباري لمواقع التراث العالميبرامج التدري  والتوعية والتربية واإلعالم  7دتع 

 (شعبة التراث الطبيعي)الفصل الدراسي الثاني  
 (ساعات 9)مقررات إجبارية  

   

 3 3 إجباري جيولوجية وجيومورفولوجية الدوم العربية واألفريقية  1دتط 

 3 3 إجباري أنماط التربة في الدوم العربية واألفريقية  2دتط 
 3 3 إجباري عربية واألفريقيةبيئة  الدوم ال 3دتط 

    (ساعة 06)مقررات اختيارية  

 3 3 اختياري مواقع التراث العالمي الطبيعي في الدوم العربية واألفريقية 4دتط 

 3 3 اختياري العوامم الماددم للتراث الطبيعي في الدوم العربية واألفريقية  5دتط 

 3 3 اختياري راث الطبيعي العالميإعداد القوائم التمايدية لمواقع الت  6دتط 

 3 3 اختيارى إدارم مواقع التراث الطبيعي في الدوم العربية واألفريقية  7دتط 

 3 3 اختياري الرصد والتقييم والمتابعة والبحوث في مواقع التراث العالمي الطبيعي 8دتط 

 3 3 اختياري إعداد التقارير عا مواقع التراث العالمي الطبيعي 9دتط 
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 تابع
 املقررات الدراسية لربنامج
 دبلوم إدارة الرتاث العاملي

 نوع المقرر المقرر  الكود

عدد 
/  الساعات
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 (شعبة التراث الثقافي)الفصل الدراسي الثاني  
 (ساعات 9)مقررات إجبارية 

 
 

 
 

 
 

 3 3 يإجبار  تاريخ وحضارم الدوم العربية واألفريقية  1دتث 

 3 3 إجباري شعو  الدوم العربية واألفريقية 2دتث 

 3 3 إجباري االتفاقيات والمنظمات الدولية العامة في صوا وحماية التراث الثقافي 3دتث 

    (ساعة 06)مقررات اختيارية 

 3 3 اختياري مواقع التراث العالمي الثقافي في الدوم العربية واألفريقية 4دتث 

 3 3 اختياري مم الماددم للتراث الثقافي  في الدوم العربية واألفريقيةالعوا  5دتث 

 3 3 اختياري إعداد القوائم التمايدية لمواقع التراث الثقافي العالمي 6دتث 

 3 3 اختياري  إدارم موقع التراث الثقافي  في الدوم العربية واألفريقية 7دتث 

 3 3 اختياري  مواقع التراث العالمي الثقافي الرصد والتقييم والمتابعة والبحوث في دتث 

 اختياري  إعداد التقارير عا مواقع التراث العالمي الثقافي 9دتث 
 

3 3 
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 املقررات الدراسية لربنامج 

دبلوم املعامالت املالية والتجارية الدولية املعاصرة

 
 
 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 أسبوع/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة  60) مقررات إجبارية  –أ 

 3 3 إجباري أساسيات التحليم االقتصادي 1معتمد 

 3 3 إجباري اقتصاديات الدوم العربية واألفريقية 2معتمد 

 3 3 إجباري المعامالت المصرفية الحديثة 3معتمد 

 4معتمد 
 

قىىىىىىىىىىىىىرا م وتحليىىىىىىىىىىىىىم اإلحصىىىىىىىىىىىىىا ات والمؤشىىىىىىىىىىىىىرات 
 االقتصادية الدولية

 إجباري
 

3 
 

3 
 

 3 3 إجباري التعامم فم أسواق األوراق المالية المحلية والدولية 5معتمد 

 3 3 إجباري أساسيات التصدير والتسويق الدولي 6معتمد 

 7معتمد 
 

دراسىىىىات الجىىىىىدوى وتقيىىىىىيم فىىىىىرص االسىىىىىتثمار فىىىىىي 
 الدوم العربية واإلفريقية

 3 3 إجباري

    (ساعات 9)مقررات اختيارية  –ب 

 3 3 اختياري اق الصر  األجنبيأسو   8معتمد

 3 3 اختياري التفاوض االقتصادي والدبلوماسية التجارية 9معتمد 

 3 3 اختياري تحليم االتفاقيات التجارية الدولية وصياغتاا 18معتمد

 3 3  تحليم األ مات المالية االقتصادية الدولية 11معتمد

 12معتمد
 

 دور تكنولوجيىىىىىىىىا المعلومىىىىىىىىات واالتصىىىىىىىىاالت فىىىىىىىىي
 المعامالت الدولية

 اختياري
 اختياري

3 
 

3 
 

 3 3 اختياري التجارم االلكترونية   13معتمد

 3 3 اختياري التشريعات المالية والتجارية الدولية  14معتمد
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 املقررات الدراسية لربنامج
 دبلوم التنمية والتعاون االقتصادي الدولي

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
الساعات 

 وعأسب/ 

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة  60) مقررات إجبارية  –أ 

 3 3 إجباري أساسيات التحليم االقتصادي  1تعاقد 

 3 3 إجباري اقتصاديات الدوم العربية واألفريقية 2تعاقد  

 3 3 إجباري السياسات االقتصادية العامة 3تعاقد 

 3 3 إجباري التمويم الدولي 4تعاقد 

 3 3 إجباري يم األسواق المالية الوطنية والدوليةتحل 5تعاقد 

 3 3 إجباري تحليم التجارم الخارجية 6تعاقد 

 3 3 إجباري دراسات الجدوى وتنمية المشروعات الصغيرم 7تعاقد 

    (ساعات 9)مقررات اختيارية  –ب 

 8تعاقد 
 

دور المنظمىات غيىر الحكوميىىة فىي التنميىة والتعىىاوا 
 االقتصادي الدولي 

 اختياري
 

3 
 

3 
 

 3 3 اختياري التفاوض االقتصادي الدولي 9تعاقد 

 3 3 اختياري تحليم االتفاقيات االقتصادية الدولية 18تعاقد 

 3 3 اختياري إدارم األ مات االقتصادية الدولية  11تعاقد 

 12تعاقد 
 

دور تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالت فىىي التعىىاوا 
 الدولي

 3 اختياري
 

3 
 

 3 3 اختياري العالقات السياسية الدولية 13عاقد ت

 3 3 اختياري المنظمات االقتصادية الدولية واإلقليمية 14تعاقد 



 دليل الطالب            ث والدراسات األفريقية   معهد البحو –جامعة القاهرة  

http://www.african.cu.edu.eg -136 -

 
 املقررات الدراسية لربنامج

 دبلوم اللغات األفريقية وآدابها
 

 

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة  60 )مقررات إجبارية  –أ 

 3 3 إجباري أماري-سواحيلي -هوسا( 1)قواعد  181لغة 

 3 3 إجباري أماري-سواحيلي -هوسا( 1)محادثىىة  182لغة 

 3 3 إجباري (أماري-سواحيلي -هوسا) ماارات لغوية  183لغة 

 3 3 إجباري (أماري-سواحيلي -هوسا() 2)قواعد  184لغة 

 3 3 إجباري مجموعات لغوية 185لغة 

 3 3 إجباري (أماري-سواحيلي -هوسا() 2)محادثة  186لغة 

 187لغة 
 

 إجباري (أماري-سواحيلي -هوسا) قرا م وكتابة
 

3 3 
 

 (ساعات 9)مقررات اختيارية  –ب 
 يختار الطالب ثالثة مقررات

 
 

 
 

 
 

 3 3 اختياري نصوص لغة التخصص 188لغة 

 3 3 اختياري ترجمة لغة التخصص 189لغة 

 3 3 اختياري مدخم إلي األد  األفريقي 118 لغة

 3 3 اختياري مدخم إلي علم اللغة 111لغة 
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 املقررات الدراسية لربنامج
 دبلوم صون البيئة واملوارد الطبيعية األفريقية

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة  60) مقررات إجبارية  –أ 

 3 3 إجباري بيئة إنسانية 

 3 3 إجباري بيئة الكائنات الحية 

 3 3 إجباري النظم البيئية األفريقية وتنوعاا اإلحيائي 

 3 3 إجباري االقتصاد البيئي 

 3 3 إجباري التلوث والسميات البيئية 

 3 3 إجباري نظم صوا البيئة في أفريقيا 

 إجباري بحث الدبلوم 
 

3 
 

3 

    (ساعات 9)ات اختيارية مقرر  –ب 

 3 3 اختياري التشريعات البيئية  

 3 3 اختياري النظم البيئية ال راعية 

 3 3 اختياري النظم البيئية الحضرية والصناعية 

 3 3 اختياري األخالقيات والقيم البيئية 

 3 3 اختياري الرصد والتقييم البيئي 



 دليل الطالب            ث والدراسات األفريقية   معهد البحو –جامعة القاهرة  

http://www.african.cu.edu.eg -138 -

 
 

 املقررات الدراسية لربنامج
 قييم البيئي للمشروعات يف إفريقيادبلوم الت

 

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة  60) مقررات إجبارية  –أ 

 3 3 إجباري النظم البيئية األفريقية 

 3 3 إجباري التنمية المستدامة 

 3 3 إجباري التنوع البيولوجي 

جرا ات التقي   3 3 إجباري يم البيئيتشريعات واى

 3 3 إجباري التقييم البيئي للمشروعات القائمة 

 3 3 إجباري التقييم البيئي للمشروعات الريفية 

 إجباري بحث الدبلوم 
 

3 
 

3 

    (ساعات 9)مقررات اختيارية  –ب 

 3 3 اختياري التقييم البيئي للمشروعات الصناعية والحضارية 

 3 3 اختياري ت المناطق الجافةالتقييم البيئي لمشروعا 

 3 3 اختياري التقييم البيئي لمشروعات المناطق السياحية 

عداد التقارير   3 3 اختياري أسالي  التصحيم البيئي واى

 3 3 اختياري النارية التقييم البيئي للمشروعات 
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 املقررات الدراسية لربنامج
 نظم املعلومات اجلغرافيةدبلوم 

 

 نوع المقرر رالمقر  الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة  60) مقررات إجبارية  –أ 

 3 3 إجباري كارتوجرافي 

 3 3 إجباري مساقط الخرائط واستعمالاا 

 3 3 إجباري تكنولوجيا المسم والتخريط الرقمي 

 3 3 إجباري االستشعار عا بعد والمسم الفضائي 

 3 3 إجباري الجغرافية نظم المعلومات 

 3 3 إجباري نظم إدارم قواعد البيانات 

 إجباري مشروع 
 

3 
 

3 

    (ساعات 9)مقررات اختيارية  –ب 

 3 3 اختياري النم جة الرقمية والتحليم الفراغي للمعالم ثالثية األبعاد 

 3 3 اختياري (أ ) مادم اختيارية ما المجموعة     

 3 3 اختياري (  ) جموعة   مادم اختيارية ما الم 

 3 3 اختياري (ج ) مادم اختيارية ما المجموعة    
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 تـــــابع   
 املقررات الدراسية لربنامج

 دبلوم نظم املعلومات اجلغرافية
 املـــــواد االختيــــارية املقتــرحة

 م
 مجموعة مواد اختيارية

 (أ)

 مجموعة مواد اختيارية
 (ب)

 مجموعة مواد اختيارية
 (ج)

 المعلومات الجغرافية موضوعات متقدمة في نظم دراسات في البيئة اإلفريقية جغرافيا طبيعية 1

 (DTM)النمو ج الرقمي المجسم لسطم األرض  أرصاد جوية جغرافيا بشرية 2

 فوتوجرامتري الحضارات والشعو  اإلفريقية تاريخ 3

 صويرية األرضيةالمساحة الت أسس التنمية المستدامة موارد طبيعية 4

 المساحة الجيوديسية دراسات حوض النيم لغات إفريقية 5

 الخريطة الرقمية التصويرية إدارم السدود و األناار اقتصاد 6
Orthophoto 

دراسات الشواطم والسواحم  نظم سياسية 7
 اإلفريقية

 (GPS)جيوديسيا األقمار الصناعية  

 مساحة المناجم والتعديا موارد المياه في إفريقيا أنثروبولوجي 8

 المسم الراداري لسطم األرض الثروات التعدينية في إفريقيا إعالم 9

 تسجيم وترميم ااثار اإلفريقية المحيطات والبيئة البحرية تخطيط إستراتيجي 18

دارم مشروعات تخطيط إقليمي وعمراني 11  جيوفي يا  تخطيط واى

إدارم الجودم الكلية في مشروعات   12
 لتنميةا

 أرصاد جغرافية فلكية

  استعماالت األراضي  13

تصني  المحاصيم باستخدام   14
 المرئيات الرقمية

 

دراسة أمراض النبات باستخدام   15
 الصور الجوية والفضائية

 

دراسة البيئة باستخدام الصور   16
 الجوية والفضائية

 

البحث عا مصادر المياه   17
تشعار باستخدام تكنولوجيا االس

 عا بعد

 

استكشا  الثروات المعدنية   18
باستخدام الصور الجوية 

 والفضائية

 

  الغ ا  والمحاصيم  19

  التصحر والجفا   28
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 املقررات الدراسية لربنامج
 دبلوم اإلعالم اإلفريقي

 

 نوع المقرر المقرر الكود

عدد 
/ الساعات 
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة  60) رية مقررات إجبا –أ 

 3 3 إجباري تاريخ أفريقيا المعاصر 

 3 3 إجباري النظم السياسية واالقتصادية المعاصرم 

 3 3 إجباري تاريخ الصحافة األفريقية 

 3 3 إجباري اإلعالم الدولي المعاصر  

 3 3 إجباري مناج بحث 

 3 3 إجباري بحث الدبلوم 

 إجباري ت في أفريقياوكاالت األنبا  وشبكات المعلوما 
 

3 
 

3 

    (ساعات 9)مقررات اختيارية  –ب 

 3 3 إختياري اإلعالم وقضايا أفريقية معاصره 

 3 3 إختياري اإلعالم والعالقات العربية اإلفريقية 

 3 3 إختياري اإل اعة المرئية والمسموعة 

 3 3 إختياري نصوص إعالمية افريقية 



 دليل الطالب            ث والدراسات األفريقية   معهد البحو –جامعة القاهرة  

http://www.african.cu.edu.eg -142 -

 
 لشعوب يف أفريقيادبلوم حقوق اإلنسان وا -4

 

 نوع المقرر المقررات الدراسية الكود

عدد 
/ الساعات
 أسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

    (ساعة 60)مقررات إجبارية  –أ 

 3 3 إجباري نظريات حقوق اإلنساا 4-1

 3 3 إجباري السياسات الدولية لحقوق اإلنساا 4-2

4-3 
 

 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنساا والشىعو  فىي
 أفريقيا

 إجباري
 

3 
 

3 
 

 3 3 إجباري القانوا الدولي اإلنساني 4-4

 3 3 إجباري الديمقراطية والمجتمع المدني في أفريقيا 4-5

 3 3 إجباري المنظمات الدولية وحقوق اإلنساا في أفريقيا 4-6

 3 3 إجباري (مناهج بحث وبحث دبلوم)قاعة بحث  4-7

 (ساعات 9)مقررات اختيارية  -ب
 مقرراتة تار الطالب ثالثيخ

   

 3 3 إختياري حقوق اإلنساا في القانوا الدولي 4-8

4-9 
 

منظمىىىات غيىىىر حكوميىىىة وحقىىىوق اإلنسىىىاا فىىىي 
 أفريقيا

 إختياري
 

3 
 

3 
 

4-18 
 

وحقىىىىوق اإلنسىىىىاا ( اإلنسىىىىاني)التىىىىدخم الىىىىدولي 
 والشعو  في أفريقيا

 إختياري
 

3 
 

3 
 

4-11 
 

راعات حقىىوق اإلنسىىاا والشىىعو  فىىي ظىىم الصىى
 (دراسة حالة)والحرو  األهلية في أفريقيا 

 إختياري
 

3 
 

3 
 

يتغيىىىىىىىىر كىىىىىىىىم عىىىىىىىىام طبقىىىىىىىىا )موضىىىىىىىىوع خىىىىىىىىاص  4-12
 (األحداثات وتطور التجاه

 

 3 3 إختياري
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 (:38)ماده 

 أحكام عامة وانتقالية

يتم التقدم لاللتحاق بالدبلوم الخاص مرتيا في العام قبم بداية كم فصم دراسي وُيعلا عا  -1
 .د التقدم فم حينه لتحديد المقابالت الشخصية مع المتقدميامواعي

يىىتم التقىىدم للتسىىجيم لىىدرجتي الماجسىىتير والىىدكتوراه بعىىد إجتيىىا  المقىىررات الدراسىىية فىىي كىىم  -2
، عــامينمنامىىا وال يجىىو  أا ت يىىد المىىدم مىىا إجتيىىا  المقىىررات الدراسىىية حتىىي التسىىجيم عىىا 

اد خطىىة البحىىث المقترحىىة بمعاونىىة المشىىر  وفىىي هىى ا اإلطىىار ال منىىي ُيكلىى  الطالىى  ب عىىد
 . قبم التوصية بالتسجيم( السيمنار) األكاديمي وعرضاا علي المجلس العلمم بالقسم 

مىا تىاريخ  خمـس سـنواتودرجىة الىدكتوراه  ثـالث سـنواتمدم الدراسة في درجىة الماجسىتير  -3
رحلىة بنىا  التسجيم ويجو  مد تسجيم الطال  بحد أقصي عام ميالدي واحد فقط في كم م

 .علي طل  المشر  واقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس المعاد

المتطلبىىات العامىىة للمعاىىد وتشىىمم سىىاعتيا أسىىبوعياز لألنشىىطة الطالبيىىة حيىىث يتعىىيا علىىي  -4
الطال  شغم ساعتيا أسبوعياز في األنشطة العامة للمعاىد خىارج حىدود المقىررات الدراسىية، 

أو نـدوات أو  حضور مؤتمراتامه با ه األنشطة سوا  كانىت ويقدم الطال  ما يدم علي قي
علي مستوي المعاد واألقسام العلمية أو ما يكل  به الطال  مىا  ورش عمل أو سمينارات

 .مساهمات وأنشطة عامة ما قبم إدارم المعاد

لغىىة الدراسىىة وكتابىىة الرسىىائم هىىي اللغىىة العربيىىة أو اللغىىة اإلنجلي يىىة، وفقىىا لطبيعىىة الدراسىىة  -5
عداد الرسىائم، لىنفس المقىررات  بالقسم العلمم، ويجو  استخدام لغات أجنبية في التدريس واى

 English& French)الواردم بالالئحة فم األقسام العلمية المختلفة التم يضماا المعاد 

Sections ) 

 يشىىترط بالنسىىبة للطىىال  األجانىى  مىىا غيىىر المتحىىدثيا بالعربيىىة، الىى يا ال يجيىىدوا اللغىىة  -6
بيىىة، دراسىىة برنىىامج مكثىى  فىىي اللغىىة العربيىىة داخىىم مركىى  تعلىىيم اللغىىة العربيىىة لألجانىى  العر 

 التىىابع لجامعىىة القىىاهرم لمىىدم عىىام دراسىىي، و لىى  خىىالم فتىىرم تسىىجيلام، علىىم أا يجتىىا وا هىى ا
 .البرنامج بنجاح قبم حصولام علم الدرجة العلمية

الدراسىىىات العليىىىا مىىىا تىىىاريخ تطبىىىق هىىى ه الالئحىىىة علىىىم الطىىىال  الىىى يا يتقىىىدموا للتسىىىجيم ب -7
صدور القرار الو اري باعتماد ه ه الالئحة أمىا الطىال  المسىجلوا قبىم هى ا التىاريخ فتسىري 

 .عليام الالئحة الداخلية المعموم باا وقت تسجيلام

يجىىو  وفقىىا لاىى ه الالئحىىة إضىىافة أقسىىام علميىىة جديىىدم وبعىىد موافقىىة مجلىىس المعاىىد ومجلىىس  -8
ومجلس الجامعة، كما يجو  وفقاز لنفس االيات تحديث فم المواد  الدراسات العليا بالجامعة

 .والمقررات الدراسية باإلضافة أو الح  

يطبىىىق فيمىىىا لىىىم يىىىرد فىىىي شىىىأنه نىىىص خىىىاص باىىى ه الالئحىىىة القواعىىىد الىىىواردم بقىىىانوا تنظىىىيم   -9
 .ةوالئحته التنفي ية المعدلة له والقوانيا األخري  ات الصلة والمعتمدم ما الدولالجامعات 
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 الرسوم البيانية  اخلاصة بأقسام  املعهد 

********* 
 

ــر      ــي الفتـــ ــدكتورا  فـــ ــتير والـــ ــدبلوم ا الماجســـ ــالا الـــ ــددى لطـــ ــور العـــ  التطـــ
 . 2813-2812 حتى 2889 – 2888 من 

 الدكتوراة -الماجستير-أعداد الطالب الحاصلين على الدبلوم الخاص
 
 (المعهد)
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 قســـــم اجلغرافيا  :أوال

 
 
 

 قسم التاريخ :  ًانياث
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 قسم السياسة واالقتصاد:  ًالثثا

 
 

 

 
 األنثروبولوجياقسم : رابعًا
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 اللغاتقسم :  خامسًا

 
 
 

 املوارد الطبيعيةقسم :  ًاسادس
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 ميثاق ممارسات األخالقيات املهنية ألعضاء هيئة التدريس باملعهد
      
ام الدراسىات العليىا رسىالة رفيعىة الشىأا عاليىة تعد رسىالة التعلىيم والبحىث العلمىي فىي مجى     

المن لة تحظي باهتمام الجميع، لما لاا ما تأثير عظيم في حاضر األمة ومستقبلاا، ويتجلىي 
سىىىمو هىىى ه المانىىىة ورفعتاىىىا فىىىي مضىىىموناا األخالقىىىي ونتائجاىىىا التربويىىىة والتعليميىىىة، وعائىىىدها 

 .الغ في مجام التنمية البشريةالمنتظر علي الفرد والمجتمع واإلنسانية، ودورها الب
 

ويتضما ه ا الميثاق أا تخريج باحث دكتوراه يعني أا القطىاع الى ي سىيديره سىيكوا  
محكومىىىاز طىىىوام حياتىىىه الوظيفيىىىة والعلميىىىة بىىىالمناج العلمىىىي ونضىىىما أا يتعىىىدي هىىى ا المىىىناج 

يىىده علىىي وأسىىاليبه فىىي التفكيىىر العلمىىي إلىىي مىىا يقىىوده وهىىو مىىا يىىؤدي إلىىي تحسىىيا األدا  وتجو 
ويتضما ه ا الميثاق أيضاز ما يشعر بىه كىم عضىو . نحو يص  في التنمية الشاملة للمجتمع

هيئة تدريس وما يتعيا عليىه مىا مرعاتىه فىي أدائىه لرسىالته وقيامىه بعملىه قبىم أبنائىه الطىال  
و مالئه العامليا بالمعاد وقبم الىوطا والمىواطنيا لىربط رسىالة البحىث العلمىي بحاجىة التنميىة 

 .المجتمعية ودور مصر األفريقي
 

- :المادة األولي
 -:يقصد بالمصطلحات اآلتية المعاني الموضحة قرين كل منها

القىىىىيم الجامعيىىىىة والبحثيىىىىة بىىىىم والسىىىىجايا الحميىىىىدم والسىىىىلوكيات  :أخالقيــــات البحــــث العلمــــي -5
الفاضىىلة التىىي يتعىىيا أا يتحلىىي باىىا البىىاحثوا فىىي حقىىم الدراسىىات العليىىا مىىا أعضىىا  هيئىىة 

 .التدريس ومعاونيام
 .المدرس –األستا  المساعد  –األستا   :عضو هيئة التدريس -6
 .المعيد -المدرس المساعد :الهيئة المعاونة -7
ـــب -8 الطالىىى  والطالبىىىة الدارسىىىوا فىىىي بىىىرامج الىىىدبلوم الخىىىاص والماجسىىىتير والىىىدكتوراه  :الطال

 (.التطبيقي)وك ل  في الدبلوم العام 
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- :المادة الثانية
 :ـاقأهداف الميث

ومانتىىىه فىىىي تأديىىىة دور ياىىىد  الميثىىىاق إلىىىي تع يىىى  انتمىىىا  عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس لرسىىىالته  
مصىىر األفريقىىي علىىي أسىىس مىىا بحىىوث ودراسىىات موثقىىة، واالرتقىىا  باىىا واإلسىىاام فىىي تطىىوير 

 :المجتمع ال ي يعيش فيه وتقدمه، و ل  ما خالم ااتي

 .مستقبم الوطانشر الوعي بأهمية البحوث األفريقية ودورها في بنا   -1
 .المحافظة علي صالت بحثية وعلمية مع األشقا  الباحثيا األفارقة -2

 .اإلساام في تع ي  مكانة عضو هيئة التدريس العلمية واالجتماعية -3

تبنىىىي عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس القىىىيم األخالقيىىىة الرفيعىىىة والسىىىلو  التواصىىىلي مىىىع دائىىىرم العمىىىم  -4
 .الجامعي ما  مالئه ومعاونيا وطال 

رم األستا  القدوم القادر علي حم المشىكالت العلميىة والتوصىيلية بمىا يكفىم سىير تجسيد صو  -5
 .التدريس والبحث بساولة ويسر –العمم العلمي 

 
- :المادة الثالثة

 :رسالة الدراسات العليا
إعىىىداد جيىىىم بحثىىىي متميىىى  متسىىىلم بىىىالعلم والخلىىىق قىىىادر علىىىي حمىىىم رسىىىالة البحىىىث العلمىىىي  -1

 .ج  واالنتما  تجاه الوطاوتحمم المسئولية وأدا  الوا
إجىىرا  البحىىوث التىىي تعىىيا علىىي دعىىم الىىدور المصىىري فىىي أفريقيىىا علىىي أسىىس مىىا التىىدقيق  -2

 .العلمي

الدراسات العليىا رسىالة تسىتمد أخالقياتاىا مىا هىدي الرسىاالت السىماوية وقىيم اإلخىالص فىي  -3
 .العمم واألمانة العلمية والعطا  المستمر والقدوم الحسنة

يس صىىىاح  رسىىىالة يستشىىىعر عظمتاىىىا ويىىىؤما بأهميتاىىىا، ويىىىؤدي حقاىىىا عضىىىو هيئىىىة التىىىدر  -4
 .بمانية عالية

عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس يعتىىى  بمانتىىىه ورسىىىالته ويحىىىرص علىىىي لقىىىا  السىىىيرم وطاىىىارم السىىىريرم،  -5
 .وشر  البحث العلمي
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- :المادة الرابعــة
 :عضو هيئة التدريس وأدائه المهني

بىىالقيم الدينيىىىة واألخالقيىىة واالجتماعيىىىة  عضىىو هيئىىة التىىىدريس مثىىام للمىىواطا الصىىىالم يعتىى  -1
 .سمم في تعامله مع ال مال  والمعاونيا بروح السماحة والتعاوا

عضىىو هيئىىة التىىدريس يىىدر  أا التطىىوير المانىىي وجىىودم األدا  واجىى  أساسىىي، وأا الثقافىىة  -2
والبحىىث العلمىىي هىىي مىىناج حياتىىه، وأنىىه مطالىى  باإللمىىام بكىىم جديىىد فىىي مجىىام تخصصىىه 

 .دريس وماارته وفنوا البحث العلمي وأدواتهوفنوا الت

عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس يىىىدر  أا االسىىىتقامة، واألمانىىىة العلميىىىة،والحلم، والحىىى م، واالنضىىىباط،  -3
 .والتسامم، وحسا المظار، وبشاشة الوجه، سمات رئيسية في تكويا شخصيته

ة عضىىىو هيئىىىة التىىىدريس يراقىىى  اهلل فىىىي عملىىىه ولىىىه ضىىىمير يقىىىظ وحىىىس خىىىالق قبىىىم أي رقابىىى -4
وظيفيىىىة وبىىىث هىىى ه الىىىروح بىىىيا طالبىىىه ومجتمعىىىه، ويضىىىر  المثىىىم والقىىىدوم فىىىي التمسىىى  بقىىىيم 

 .المراقبة ال اتية ومحاسبة النفس

عضىىو هيئىىة التىىدريس يعمىىم بقىىوم مىىا أجىىم ترسىىيخ مفاىىوم المواطنىىة لىىدي الطىىال ، وشىىر   -5
تاحىة الفرصىة بشىكم متكىافم لجميىع  طالبىه االنتمىا  لاى ا الىوطا ومبىدأ التسىامم والتعىايش واى

 .وفق معايير علميه دقيقة

عضو هيئة التدريس بالمعاد يعد نفسه مسئوالز مسئولية كاملة عا سالمة األدا  العلمي في  -6
بحوثه وبحوث طالبه وأناا تستاد  تحقيق مصالم الوطا في قارته األفريقية ويعمىم علىي 

 .دعم االنتما  األفريقي وتع ي  انتما  المواطنيا ألفريقيا

- :امسةالمادة الخ
 :العالقة بين عضو هيئة التدريس وطالبه

العالقة بيا عضو هيئة التدريس وطالبه أساساا الرغبة فىي خلىق جيىم مىا البىاحثيا قىادر  -1
علىىي تحمىىم مسىىئولية الناىىوض بالدراسىىات العليىىا فىىي الشىىئوا األفريقيىىة مىىع التحلىىي بالصىىبر 

 .والح م لتايئة المناخ المالئم للبحث العلمي
ريس قىىدوم لطالبىىه خاصىىة، وللمجتمىىع عامىىة، وهىىو حىىريص علىىي أا يكىىوا عضىىو هيئىىة التىىد -2

أثىىره فىىي ااخىىريا حميىىداز باقيىىاز، وهىىو يتمسىىى  بىىالقيم األخالقيىىة، والمثىىم العليىىا ويىىدعو إلياىىىا 
 .وينشرها بيا طالبه، ويشيعاا بيا أفراد المجتمع واحتراماا

تواصىم مىع ااخىريا، عضو هيئة التدريس حسا الظا بطالبه ويىوجاام إلىي تبنىي فنىوا ال -3
التمىىىاس العىىى ر ورؤيىىىة عيىىىو  الىىىنفس قبىىىم رؤيىىىة عيىىىو  ااخىىىريا والتواصىىىم ألقىىىر  ناىىىج 

 .لتصحيم األخطا 
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عضو هيئة التدريس أحرص النىاس علىي نفىع طالبىه، يبى م جاىده كلىه فىي تعلىيمام، يىدلام  -4
 .علي الخير ويرغبام فيه ويصحم الخطأ برأفة وصوالز لبنا  الشخصية المتكاملة

هيئىىة التىىدريس يعىىدم بىىيا طالبىىه فىىي عطائىىه وتعاملىىه وفىىي تقسىىيم األدا ، ويصىىوا عضىىو  -5
 .كرامتام ويدم علي استثمار األوقات بكم مفيد

عضىىو هيئىىة التىىدريس نمىىو ج للحكمىىة والرفىىق، ال يجىىنم للعنىى  ويوجىىه إلىىي التفكيىىر السىىليم  -6
 .حترامهوالحوار البنا ، وحسا االستماع إلي آرا  ااخريا والقبوم باالختال  وا

عضو هيئة التدريس يحرص علي إكسا  الطال  الماارات العقلية والعلمية والمانية، التي  -7
تنمىىي لديىىه التفكيىىر العلمىىي الناقىىد، وحىى  الىىتعلم الىى اتي المسىىتمر وممارسىىته وفنىىوا البحىىث 

 .العلمي والت اماته األخالقية

- :المادة السادسة
 :عضو هيئة التدريس والمجتمع

س يع   لدي الطال  والمجتمع اإلحساس بانتما  الوطا للقارم األفريقية، عضو هيئة التدري -1
 .كما ينمي لديام أهمية التفاعم االيجابي مع ثقافتاا

عضو هيئىة التىدريس أمىيا علىي كيىاا الىوطا ووحدتىه وحقىوق مواطنيىه، يعمىم جاهىداز علىي  -2
راره، وتمكينىىاز لنمائىىه نشىىر قىىيم المحبىىة واالحتىىرام والعىىدم والصىىدق، تحقيقىىاز ألمىىا الىىوطا واسىىتق
 .وا دهاره، وحرصاز علي سمعته ومكانته بيا المجتمعات اإلنسانية الراقية

عضىو هيئىة التىدريس موضىع تقىدير المجتمىع، واحترامىه، وثقتىه، وهىو أهىم لاى ه الثقىة، وهى ا  -3
 .التقدير واالحترام

واالرتقىىا  عضىىو هيئىىة التىىدريس مىىؤثر فىىي مجتمعىىه، تعلىىق عليىىه اامىىام فىىي التقىىدم المعرفىىي  -4
 .العلمي واإلبداع الفكري واإلساام الحضاري

عضو هيئة التدريس صورم صادقة للمثق  المنتمي لىه دور كبيىر فىي توسىيع نطىاق ثقافتىه،  -5
وتنويىع مصىىادرها يوجىه الطىىال  الىي اكتسىىا  القىىدرم علىي التحليىىم واالسىتنتاج واتخىىا  القىىرار 

م مع وجاات النظىر المتباينىة باعتبارهىا وك ل  بث القدرم علي التفكير المبدع وحسا التعام
 .مكونات ثقافية تتكامم وتتعاوا في بنا  الحضارم اإلنسانية

عضىىو هيئىىة التىىدريس مىىواطا صىىالم مامىىوم بقضىىايا مجتمعىىه يشىىار  بعلمىىه وبحوثىىه وأرائىىه   -6
ومجوداتىىه فىىي عىىالج المشىىكالت التىىي يواجااىىا المجتمىىع فىىي إطىىار مىىا التعىىاوا المثمىىر مىىع 

 .مع المدنيمؤسسات المجت
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- :المادة السابعـة
 :عضو هيئة التدريس والمؤسسات التعليمية

عضىو هيئىة التىدريس يعمىىم بىروح الفريىق الواحىىد والثقىة المتبادلىة وحسىىا العالقىة بينىه وبىىيا  -1
 . مالئه واإلدارم

عضىىو هيئىىة التىىدريس يحتىىرم قواعىىد السىىلو  الىىوظيفي وااللتىى ام بىىالنظم والتعليمىىات وينفىى ها  -2
ركة االيجابيىىة والحىىوار الىىديمقراطي لضىىماا نجىىاح المؤسسىىة وفعاليتاىىا، أركىىاا بىىروح المشىىا

 .أساسية في تحقيق أهدافاا

عضىىو هيئىىىة التىىدريس يىىىدر  أا نجىىاح المؤسسىىىة التعليميىىىة فىىي تحقيىىىق رسىىالتاا هىىىو نجىىىاح  -3
 .ألسرم العامليا بالمؤسسة جميعام

لعىىالي األخىىرى هىىي يىىدر  أا سىىمعة المعاىىد بىىيا مؤسسىىات التعلىىيم ا عضىىو هيئىىة التىىدريس -4
 .مؤشر نجاحه أو فشله في أدا  الواج  نحو المؤسسة والمجتمع

عضىىو هيئىىة التىىدريس يىىدر  أا انتمائىىه للمؤسسىىة التعليميىىة هىىو جىى   ال يتجىى أ مىىا انتمائىىه  -5
 .للوطا المصري

إا رسالة عضو هيئة التىدريس هىي رسىالة سىامية تتطلى  الترفىع عىا الصىغائر والرقىي فىي  -6
ال اتيىىىىىة المسىىىىىتمرم للىىىىىنفس وكىىىىى ل  القىىىىىدوم الحسىىىىىنة مىىىىىا حيىىىىىث الشىىىىىكم السىىىىىلو  والمحاسىىىىىبة 

 . والمضموا للمحافظة علي هيبته ودقة أدائه ألمانة ه ه الرسالة
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 الطالبيــةاملتابعة جلــان 
 ـــــــ

 :إجراءات التقدم إلي اللجان الطالبية
حالتىه سىوا  كىاا يتقدم الطال  بطل  إلي إدارم الدراسات العليا بالمعاد يشرح فياىا  -1

غير قىادر ماديىاز أو يحتىاج إلىي الرعايىة مىا قبىم المرشىد األكىاديمي، أو أنىه يحتىاج 
 .لرعاية خاصة نظراز لوجود إعاقة لدي الطال 

تقوم إدارم الدراسات العليا بتوجيه خطا  الطال  للجنة المختصة كىم حسى  حالىة  -2
 .الطال 

احتياجاتىىىىه وفقىىىاز لإلمكانىىىىات تقىىىوم اللجنىىىة بعمىىىىم دراسىىىة حالىىىىة لكىىىم طالىىىى  وتحديىىىد  -3
 .المتاحة

 .يتم اعتماد قرارات قبوم أو رفض الطل  -4
 .تقوم إدارم الدراسات العليا بمخاطبة الطال  بما انتات إليه اللجنة -5

 أما بخصوص شكاوي الطالب فيجب إتباع اآلتي: 

 في صناديق الشكاوي الموجودم بالمعاد الشكوىوضع  -
 .(ورقم هاتفه قسم العلمي وعنوانهالو  اسم الطال  الشكوىعلي أا تتضما ) 
يمكىىىىا للطالىىىى  الرجىىىىوع إلىىىىي وكيىىىىم الدراسىىىىات العليىىىىا والبحىىىىوث فىىىىي حالىىىىة الشىىىىكوى  -

 .العاجلة
خىىالم أسىىبوعيا مىىا  فىىي توجىىد لجنىىة لفحىىص الشىىكاوي حيىىث يىىتم الىىرد علىىي الشىىاكي -

تىىاريخ وضىىع الشىىكوى بالصىىندوق ويكىىوا  لىى  إمىىا بىىالرد المباشىىر علىىي الطالىى  أو 
 .   لهب رسام خطا

، الشكوىلي إفي حالة عدم وضع االسم أو القسم العلمي أو رقم التليفوا لا يلتفت  -
 .الشكوىمع الحفاظ علي سرية 
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  لجنة فحص شكاوي الطالب
 

وكيىم المعاىد / تتكوا اللجنة ما السيد األستا  الدكتور عميد المعاد والسيد األستا  الىدكتور
وكيىم لشىئوا خدمىة المجتمىع وتنميىة البيئىة / والسيد األستا  الىدكتورلشئوا الدراسات العليا والبحوث 

 :والسادم رؤسا  األقسام الستة وتكوا كالتالي
 ، والمشر  علم قسم التاريخعميد المعاىىىىىد   حسا محمد صبحي/ د.أ
 وكيم المعاد لشئوا الدراسات العليا والبحوث          سلطاا فولي حسا/ د.أ
 وكيم المعاد لشئوا خدمة المجتمع وتنمية البيئة  اهلل مرادحسيا سيد عبد/ د.أ
 أستا  ورئيس قسم االنثروبولوجيا  سعد عبد المنعم بركة/ د.أ
 رئيس قسم الموارد الطبيعيةمساعد وقائم بأعمام  أستا    عباس شراقي/ د.أ
 أستا  ورئيس قسم السياسة واالقتصاد  جمام محمد السيد ضلع/ د.ا
 أستا  ورئيس قسم اللغات   نوفممحمد علي / د.ا
 أستا  ورئيس قسم الجغرافيا          ماجدم إبراهيم عامر/ د.ا

 
 لجنة متابعة غير القادرين ماديًا ورعايتهم

 
 وكيم المعاد للدراسات العليا والبحوث         سلطاا فولي حسا / د.أ
 مدير إدارم الدراسات العليا             عائشة هاشىىىم/أ
 قسم اللغات بالمعادبمدرس    اله محمد سليمهن. د
 بالمعاد مدرس مساعد بقسم األنثروبولوجيا   مروم محمد تاامي .د
 والبحوث مكت  وكيم الدراسات العليا   ماا لطفي محمود/ أ
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 لجنة متابعة ذوي االحتياجات الخاصة ورعايتهم
 ليا والبحوثوكيم المعاد للدراسات الع          سلطاا فولي حسا/ د.أ
 مدير إدارم الدراسات العليا           عائشة هاشىىىم/أ
 أستا  االقتصاد المساعد بالمعاد  هويدا عبد العظيم عبد الاادي. د
 معيد بقسم اللغات بالمعاد           هىىدي صىىالح/ أ
 والبحوث مكت  وكيم الدراسات العليا   إبتسام لطفي محمود/ أ

 
 ين والمتفوقين ورعايتهملجنة متابعة المتعثر 

 وكيم المعاد للدراسات العليا والبحوث         سلطاا فولي حسا/ د.أ
 مدير إدارم الدراسات العليا             عائشة هاشىىىم/أ
 مدرس بقسم اللغات بالمعاد   ناله محمد سليمه/ د
 مدرس االقتصاد بالمعاد   سالي محمد فريد. د
 والبحوث كيم الدراسات العليامكت  و    ماا لطفي محمود/ أ

 
 لجنة متابعة الطالب الوافدين ورعايتهم

 وكيم المعاد للدراسات العليا والبحوث         سلطاا فولي حسا/ د.أ
 مدير إدارم الدراسات العليا           عائشة هاشىىىم/أ
 مدرس بقسم األنثروبولوجيا بالمعاد   حورية مصطفىي. د
 معيد بقسم الجغرافيا بالمعاد   وائم محمد المتولي/ أ
 والبحوث مكت  وكيم الدراسات العليا   إبتسام لطفي محمود/ أ
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 .أرقام اهلاتف والفاكس والعنوان االلكرتونى للمعهد

 
 B.B.X مكتىى  

 السيد إبراهيم جابر . د.أ
 35581 35731913 عميد المعهد

 سلوي يوسف درويش. د.أ
 علياوكيل المعهد لشئون الدراسات ال

35734144 
35675586 

35585 
35586 

 حسين سيد عبد اهلل مراد. د.أ
 وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع

35734144 
35675588 

35587 
35588 

  35739197 عمومى المعهد
 5518 35734144 أمين المعهد

 

 
 

 
E-mail : inafrs@idsc.net.eg     post Code: 12613     

Tel: 35739197 – 35734144 – 35731913        
Fax : 35731913 – 35734144 

 

 الموقع االلكتروني للمعاد 
www.african.cu.edu.eg 
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::المعھدالمعھد  رؤیةرؤیة
                        المؤسساتالمؤسسات  أفضلأفضل  منمن  األفریقیةاألفریقیة  والدراساتوالدراسات  البحوثالبحوث  معھدمعھد  یكونیكون  أنأن((    

))األفریقیةاألفریقیة  الدراساتالدراسات  فيفي  والعالمیةوالعالمیة  العلمیةالعلمیة

::المعھدالمعھد  رسالةرسالة
  كوادركوادر  لتخریجلتخریج  متنوعةمتنوعة  وأنشطةوأنشطة  وبرامجوبرامج  تعلیمیةتعلیمیة  خدماتخدمات  تقدیمتقدیم  فيفي  التمیزالتمیز    

  والدكتوراهوالدكتوراه  والماجستیروالماجستیر  الدبلومالدبلوم  حملةحملة  منمن  األفریقیةاألفریقیة  الدراساتالدراسات  فيفي  متخصصةمتخصصة
  ودائمودائم  فعالفعال  بشكلبشكل  واإلسھامواإلسھام  واإلقلیميواإلقلیمي  المحليالمحلي  المجتمعالمجتمع  باحتیاجاتباحتیاجات  للوفاءللوفاء

  ودعمودعم  النیلالنیل  حوضحوض  منھامنھا  القلبالقلب  وفيوفي  وأفریقیاوأفریقیا  مصرمصر  بینبین  التواصلالتواصل  لتحقیقلتحقیق
..أفریقیاأفریقیا  تجاهتجاه  مصرمصر  سیاساتسیاسات




