أكبخ بالسدئهلية ليتحقق بيا السخجه مشيا من تشسية قجراتكم

عمى الخمق واإلبجاع وال تكهن،

رؤية القدم

يدعى قدم المغة العخبية الى خجمة التخاث العخبي االسالمى

من خالل تجريذ عمهم المغة العخبية وآدابيا وعمهم الثقافة

ا.د .يحي خاطخ
رئيذ القدم

ال
كلمة رئيس قسم

أبشائى وبشاتى طالب .....

انتيد فخصػة بجاية العػام الجراسى ألىشىء كل الطالب

والطػالبات الكمية القجامى و الجػجد بالعام الجراسػي الججيج
والبشائشا الطػالب الججد يدعجنى أن أىشئكم برفة خػاصة بالعام

الجامعى األول فى حياتكم كسا أثشى عمى اختياركم لقدم المغة

لتكهنها مجرسها السدتػقبل الحين يتحسمهن مدئهلية الشيهض

بالهطن فانتم أحفاد بشاة االىخام وحزارات ععيسة ،وانتم

مطالبهن بالديخ عمى الجرب لترمها بسرخنا الحبيبة إلى
الرجارة بين أمم الحزارات الحجيثة إنكم في انتقالكم من

السخحمة الثانهية التي حققتم فييا تفهقاً مذخفاً إلى السخحمة
الجامعية ،التي نتسشى لكم فييا استسخار التفهؽ والخقى،

تسخون بأكثخ من تحهل ىام  ،أنكم أوال تشتقمهن من مخحمة
اتدست بالخقابة واإلشخاؼ والتهجيو في البيت والسجرسة بذكل

أو بأخخ  ،إلى السخحمة التى تتاح لكم فييا مداحة أكبخ من
الحخية ،وىحه الحخية يجب أن يراحبيا من جانبكم إحداس

اإلسالمية بسا يتشاسب واحتياجات البيئة السحمية وتخسيخ

اليهية القهمية .

رسالة القدم

يمتدم قدم المغة العخبية بكمية اآلداب – جامعة بشيا بتأىيل

طالب القدم فى ميجان عمهم المغة العخبية وآدابيا وميجان

الثقافة اإلسالمية عمى السدتهى الحى يسكشيم من خهض
مجاالت البحث العمسى فى ىحين السيجانين ويسكشيم أيزا من

تمبية احتياجات البيئة العسمية فى مجال التعميم والتخبية

واإلعالم .

الجراسة بالقدم

تبجأ الجراسة في شيخ سبتسبخ مػن العػام الجػامعي وتشتيػي فػي
شػػيخ مػػايه ،أربػػس سػػشهات لشيػػل درجػػة الميدػػانذ فػػى اآلداب.
وفييا يتقين المغة العخبية وجسيس مفخداتيا مػن خػالل السقػخرات
الجراسية.

ال الع ل
محتوى لمي جمتع المقررات الدراس ةي
الفرقح االولي
و

انفصم اندراسٌ االول

و

1

األدب العرتى فى العصر الجاهلى
(تاريخ أدب جاهلى)
نحو وصرف (هادج هوتدج)
تاريخ وحضارج العرب قثل االسالم
الوكتثح العرتيح ()1
هدخل الى علن اللغح
حاسة آلى

1

نحو وصرف

2
3
4
5
6
7

نصوص أدب جاهلى
علوم القرآى
هدخل الى النقد االدتى
فلسفح اسالهيح
اللغح االنجليزيح
حقوق اإلنساى

2
3
4
5
6
7

و
1
2
3
4
5
6

الفرقح الثانيح

انفصم اندراسٌ االول
انثالغح انعزتَح
عهى انهغح ( أصواخ )
نصوص قزآنَح ويذاهة انرفسَز
يوسَقي انشعز
اننحو وانصزف
يكرثح عزتَح ()2

انفزقح انثانثح

و

انفصم اندراسٌ االول

انفصم اندراسٌ
انثانٌ

و

انفصم اندراسٌ انثانٌ

1

األدب انعزتي قي انعصز
انعثاسي ()1
اننحو وانصزف

2
3
4
5
6

و

اننقد انعزتي انقدٍى ()1
انحضارج اإلساليَح
فقه انهغح
أدب إساليٌ وأيوً

انفصم اندراسٌ
انثانٌ

1
2
3

االدب انعزتي في انعصز انعثاسي () 2
نحو وصزف
عهى األسهوب واالذجاهاخ االسهوتَح انًعاصزج

1
2
3

أدب انًغزب واالندنس
ادب يصز االساليَح
نحو وصزف

4
5
6

عهوو انحدٍث ونصوصح
اننقد انعزتي انقدٍى ()2

4
5

عهى انهغح
انًكرثح انعزتَح ()3

نغاخ شزقَح ( فارسي – عثزى )

6

يناهج انثحث في انهغح
واألدب

م

انفزقح انزاتعح

انفصم اندراسٌ االول

و

1

ادب انزواٍح

1

2

نحو وصزف

2

3
4
5

عهى انهغح ( االذجاهاخ انهغوٍح انًعاصزج)
االدب انًقارٌ
نظزٍح االدب

3
4
5

6

نغاخ شزقَح

6

انفصم اندراسٌ
انثانٌ
انشعز انعزتي انحدٍث
وانًعاصز
اننقد انعزتي انحدٍد
وانًعاصز
اصول انفقه
ادب انًسزح
ادب انقصح انقصَزج
وانًقال
أدب شعثي

4

ل
اعضاء هيية اليدريس با قسم
االسم

الهظيفة

ا.د .يحي خاطخ

استاذ متفخغ

أ0د .دمحم إبخاىيم عبادة

أستاذ متفخغ

أ.د .سعج ابه الخضا

أستاذ متفخغ

أ0د .نبيل نهفل

أستاذ متفخغ

أ0د .الديج فزل فخج هللا

أستاذ متفخغ

أ0د.الديج عبج السقرهد

أستاذ متفخغ

أ 0د .ثشاء دمحم أحسج سالم

أستاذ متفخغ

د .دمحم يدخى العدب

مجرس متفخغ

أ 0د .دمحم ميجي أحسج

أستاذ متفخغ

أ د  /ناصخ عمى عبج الشبي

أستاذ

أ د م .صالح خاطخ

أستاذ مداعج

أ د م .سامح عسخ

أستاذ مداعج

أ د م.دمحم عمى إبخاىيم

أستاذ مداعج

أ.د.م .احسج عمهاني

أستاذ مداعج

د  /اعتداز إمام دمحم داود

مجرس

ل
ا معيدين والمدرسين المساعدين
االسم

الهظيفة

م.م .شيساء سعيج دمحم

مجرس مداعج

م.م .حدين ربيس

مجرس مداعج

م.م.ىسذ دمحم عبج هللا

مجرس مداعج

م.م .طو دمحم

مجرس مداعج

م.م .ىالة يهسف

مجرس مداعج

أ .مخوة صالح

معيػػػػػػػجة

أ .ابتدام سيج احسج

مجرس مداعج

أ  .عبج الخحسن دمحم

معيػػػػػػػػج

أ.دمحم عبج السشعم دمحم

معيج

أ.أسساء دمحم شسذ الجين

معيجه

د  /أسساء عبج الغفار

مجرس

أ.إيسان عبج الحسيج

معيجه

د  /دمحم عبج هللا دمحم دمحم

مجرس

أ .مشي سعيج مشرهر

معيجة

د وليج احسج سسيخ الديج

مجرس

د .دمحم أسامة خميل إبخاىيم

مجرس

د.أحسج صبخى سعج الجين

مجرس

اجازة

الدراسات العليا بالقسم

ي من ال ق س ب الن
ت
ع
خ
ل
ل
ي
ا
ص
ال
ل
ف
ص
ب
ع
 .1ح م الد ل وم ي ي م عة رية
ل عي ر الن اط قي نب ه ا.
ي ال
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 .3تقنل قسم الطلات الوافدين الراعيين في ا خصول
علي شهادات علنا الم برد يسان الدراسات العلنا يرجي
ربارة الموقع الاتي:
http://fart.bu.edu.eg/fart/20
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