
 املقررات الىت يدرسها

 قسم الدراسات االجتماعية بالكلية
 

 شعبة دراسات اجتماعية – الفرقة األولى  األساسى التعليم معلم إعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 

 
 األول الدراسي الفصل

 
 الثاني الدراسي الفصل

 المادة اسم المادة اسم
 المصرى التاريخ معالم

 القديم
 العربى الوطن جغرافية

 الحديث أوربا تاريخ 

 

 شعبة دراسات اجتماعية – الفرقة الثانية  األساسى التعليم معلم إعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 

 
 األول الدراسي الفصل

 
 الثاني الدراسي الفصل

 المادة اسم المادة اسم
 اإلقليمية أوراسيا جغرافيا اإلسالمية العربية الدولة

 والرومانية اليونانية مصر تاريخ السكان جغرافيا

 

 

 

 

 

 



 شعبة دراسات اجتماعية –  الثالثةالفرقة  األساسى التعليم معلم إعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 

 
 األول الدراسي الفصل

 
 الثاني الدراسي الفصل

 المادة اسم المادة اسم
 والمعاصر الحديث العرب تاريخ وخرائط مساحة

 اإلسالمية مصر تاريخ الجديد العالم جغرافيا

 طبيعية جغرافيا واألندلس المغرب تاريخ

 

 شعبة دراسات اجتماعية –  الرابعةالفرقة  األساسى التعليم معلم إعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 
 األول الدراسي الفصل

 
 الثاني الدراسي الفصل

 المادة اسم المادة اسم
 والمعاصر الحديث  مصر تاريخ اقتصادية جغرافيا

 أوراسيا جغرافيا بشرية جغرافيا

  النيل وحوض افريقيا جغرافيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األولىالفرقة  :التاريخ تخصص – والثانوى االعدادى معلم اعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 

 
 األول الدراسي الفصل

 
 الثاني الدراسي الفصل

 المادة اسم المادة اسم
 القديم المصرى الشرق تاريخ معالم

 القديم األدنى الشرق تاريخ معالم
 الوسيط األوربى التاريخ معالم

 اإلسالمية العربية الدولة التاريخى البحث منهج

 العباسية الدولة تاريخ /الرومانى اليونانى التاريخ معالم

 القومية التربية طبيعية جغرافيا

 خرائط مبادىء التربوى الفكر تاريخ
 بشرية جغرافيا

 

 الثانيةالفرقة  :التاريخ تخصص – والثانوى االعدادى معلم اعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 الثاني الدراسي الفصل األول الدراسي الفصل

 المادة اسم المادة اسم
 والرومانى اليونانى العصرين في مصر والرومان اليونان حضارة

 اإلنجليزية باللغة تاريخية نصوص اآلثار علم إلى مدخل

 وحضارتها البيزنطية الدولة تاريخ القديمة مصر حضارة

 الوثائقيات علم إلى مدخل القديم األدنى الشرق حضارة

 االقتصادية الجغرافيا اقليمية جغرافيا

 

 

 

 

 

 



 

 الثالثةالفرقة  :التاريخ تخصص – والثانوى االعدادى معلم اعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 
 األول الدراسي الفصل

 
 الثاني الدراسي الفصل

 المادة اسم المادة اسم
 والمماليك األيوبيون السياسى الفكر تاريخ

ات بين الشرق والغرب في العصور العالق واألندلس المغرب
 الوسطى

 اإلسالمى المشرق
 اإلسالمية والحضارة النظم

 العربى الوطن جغرافية

 العصور في أوربا حضارة
 الوسطى

 واحد مقررا الطالب يختار
 

 - المخطوط تحقيق
 - العربية باللغة تاريخية نصوص

  مصر جغرافيا

 الرابعةالفرقة  :التاريخ تخصص  والثانوى االعدادى معلم اعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 الثاني الدراسي الفصل األول الدراسي الفصل
 المادة اسم المادة اسم

 الحديث العرب تاريخ
 الحديث مصر تاريخ

 المعاصر مصر تاريخ

 تاريخ آسيا الحديث
 تاريخ الدولة العثمانية

 تاريخ العرب المعاصر

 تاريخ أوربا المعاصر تاريخ افريقيا الحديث

 االمريكتين تاريخ الحديث اوربا تايخ

 األجنبية باللغة تاريخية نصوص سياسية جغرافيا

 واحد مقررا الطالب يختار 
 - معاصرة تاريخية قضايا

 -  سياسية مشكالت

 

 

 



 

 ولىاألالفرقة  :جغرافياال تخصص – والثانوى االعدادى معلم اعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 
 األول الدراسي الفصل

 
 الثاني الدراسي الفصل

 المادة اسم المادة اسم
 طبيعية جغرافيا
 خرائط مبادئ

 االقتصادية الجغرافيا
 احصاء

 اسالمى تاريخ
 الفرعونية الحضار

 جغرافية افريقيا اإلقليمية وحوض النيل

 أرصاد جوية بشرية جغرافيا

 تاريخية جغرافيا اقتصاد مبادئ

 واحد مقررا الطالب يختار
 -  اقليمية جغرافيا

 - فلكية جغرافيا
 -  (1)  بيئية مشكالت

 واحد مقررا الطالب يختار
 العربى الجغرافى التراث

 السياحة جغرافيا
 (2)  بيئية مشكالت

 الثانيةالفرقة  :الجغرافيا تخصص – والثانوى االعدادى معلم اعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 
 األول الدراسي الفصل

 
 الثاني الدراسي الفصل

 المادة اسم المادة اسم
 الزراعية الجغرافيا
 المناخية الجغرافيا

 الحيوية جغرافيا

 والصناعة التعدين جغرافيا االقليمية اوراسيا جغرافيا

 السكان جغرافية وخرائط مساحة

 طبيعية- الميدانية الدراسة والمعاصر الحديث اوربا تاريخ

 واحد مقررا الطالب يختار
 خاص موضوع
 الطبية الجغرافيا
 الجافة األراضي

 واحد مقررا الطالب يختار
 النامى العالم جغرافيا

 الخدمات جغرافيا
 االقتصادية المشكالت

 

 

 



 

 الثالثةالفرقة  :الجغرافيا تخصص – والثانوى االعدادى معلم اعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 
 األول الدراسي الفصل

 
 الثاني الدراسي الفصل

 المادة اسم المادة اسم

 الحديث العرب تاريخ
 المعاصر العرب ناريخ

 والتجارة النقل جغرافيا

 والمحيطات البحار جغرافيا الجيومورفولولجيا

 العمران جغرافية الجديد العالم جغرافيا

 الجغرافية المعلومات نظم التوزيعات خرائط

 واحد مقررا الطالب يختار
 )طبيعية( جغرافيا نصوص

 الجوية الصور
 الجريمة جغرافيا
 خاص إقليم

 واحد مقررا الطالب يختار
 بعد عن االستشعار
 البيئة أخطار
 المناخية المشكالت

 الرابعةالفرقة  :الجغرافيا تخصص – والثانوى االعدادى معلم اعداد لبرنامج التخصصية المقررات

 
 األول الدراسي الفصل

 
 الثاني الدراسي الفصل

 المادة اسم المادة اسم
 طبوغرافية خرائط السياسية الجغرافيا

 البشرية مصر جغرافية الطبيعية مصر جغرافية
 أجنبية بلغة )بشرية( جغرافية نصوص

 اإلسالمى العالم جغرافية العربى الوطن جغرافية

 الحديث مصر تاريخ بشرية ميدانية دراسة
 المعاصر مصر تاريخ

 واحد مقررا الطالب يختار
 (1) الجغرافى الفكر

 أنثربولوجى
 التاريخية مصر جغرافيا

 خاص إقليم

 واحد مقررا الطالب يختار
 (1) الجغرافى الفكر

 
 سياسية مشكالت
 اإلقليمى التخطيط

 


