
                                                                                                                               
                                                                                                                                                             

   
  

   
 
  

 

 الحكومة السورية المؤقتة
 وزارة التربية والتعليم

ــلــب  جــامـعــــة حـ
 ة في المناطق المحرر

  والعلوم اإلنسانية اآلداب كلية 
 

 2021/      /      تاريخ:                                                                                           /         الرقم:/   

 

ي المناطق المحررةالسيد ال 
 
 ستاذ الدكتور رئيس جامعة حلب ف

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:
 الالئحة الداخلية لكلية الآلداب .نرسل اليكم  11/1/2021/ تاريخ 35جوابًاعلى كتابكم رقم /

 لغة إنكليزية ( –تاريخ –جغرافيا –الخطة الدرسية لجميع األقسام )لغة عربية -
الخطط الدرسيةلجميع أقسام الماجستير/الدراسات العليا لجميع األقسام )لغة عربية/تخصص )أدبيات -

 – تاريخ/تخصص تاريخ حديث ومعاصر – جغرافيا/تخصص جغرافيا إقليمية  –( ولغويات 
 . لغة إنكليزية / تخصص لغويات (  

 أعضاء الهيئة التعليمية لكلية اآلداب حسب الجدول :-
 قسم اللغة العربية : 

 المقررات التي يدرسها االختصاص المرتبة الشهادة االسم تسلسل 
1 

د. أحمد محمد  
 العمر 

 لغويات  )مدرس(  دكتوراه 
 النحو وتاريخه 

 موضوع في علم اللغة)ماجستير( 

 أدبيات  )مدرس(  دكتوراه  د. محمد رامز كورج  2
 النقد العربي الحديث 

 دراسات نقدية)ماجستير( 
 )ماجستير( منهجية البحث

3 
د. ضياء الدين  

 القالش 
 لغويات  )مشارك(  دكتوراه 

 البالغة العربية
 العربي )قديم( )ماجستير( دراسات في االدب 

 لغويات  دراسات عليا  ماجستير أ.هايل الحسون  4

   1النحو
 تاريخ صدر اإلسالم  
 فقه اللغة العربية 

 دراسات نحوية ولغوية  
 تاريخ العرب الحديث والمعاصر 

 أ.عبد العزيز النجار  5
ماجستير  
 دراسات عليا 

 أدبيات  معيد موفد 
 1األدب الجاهلي

 اإلسالم أدب صدر 



6 
د. محمود  
 المصطفى

 أدبيات  مدرس  دكتوراه 
 )ماجستير( دراسات فنية وجمالية

 )ماجستير( )حديث(دراسات في األدب العربي 
 )ماجستير( منهجية البحث العلمي

 أ.محمود األش  7
ماجستير  
 دراسات عليا 

 ساميات  عضو هيئة فنية 
( تاريخ العرب قبل  2)العبرية 2اللغة الشرقية

 اإلسالم 
 
 
8 
 

 أحمد قدور 
ماجستير تأهيل 

 وتخصص
 لغويات  قائم باألعمال 

األدب    ،اآلداب العالمية، 1النقد العربي القديم
 المملوكي 

9 
أ.عامر طاهر  

 شعبان 
 أدبيات  معيد موفد  إجازة 

 الشعر العباسي
التاريخ السياسي والحضاري الشعر العربي 

 الحديث والمعاصر 

 جابر سالمة 10
ماجستير  
 لغويات  عضو هيئة فنية  دراسات عليا 

،  دراسات في علوم القرآن، البالغة العربية
 الشعر العباسي  ،الفكر الجمالي القديم

 عبد اللطيف شوبك  11
ماجستير  
 دراسات عليا 

 لغويات  عضو هيئة فنية 
األدب   ،3النحو والصرف ،1الصرف

 الثقافة والحضارة  ، المملوكي

12 
أ.عبد الرحمن  

 حياني
ماجستير  
 دراسات عليا 

 أدبيات  عقد  /محاضر
  ، منهجية البحث والتحقيق ، أصول البحث

 الشعر األندلسي

 إجازة  إخالص هالل 13
خارج   /محاضر

 المالك 
 3اللغة األجنبية، 1اللغة األجنبية إجازة 

 إجازة  أ.وليد الشيخ نايف  14
خارج   /محاضر

 المالك 
 2أجنبيةدراسات عربية بلغة   إجازة 

 أ.أحمد فائز نعناع  15
دبلوم تأهيل 
 دراسات أدبية بلغة أجنبية )ماجستير(  لغويات/إنكليزي  عضو هيئة فنية  وتخصص
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  والعلوم اإلنسانية اآلداب كلية 
 
 قسم الجغرافيا :  

 المقررات التي يدرسها االختصاص المرتبة الشهادة االسم تسلسل 

 د. بدر الدين الدخيل 1
 دكتوراه
 مشارك

 )مشارك (
جغرافيا طبيعية /بحار 

 ومحيطات 

 علم المياه
 1نصوص جغرافية بلغة اجنبية

 )ماجستير (الهيدرولوجيا 
 )ماجستير  إنكليزيةنصوص جغرافية بلغة

 دكتوراه د.جهاد حجازي  2
 

جغرافيا طبيعية  )مدرس(
 جيومورفولوجيا /

 مبادئ الجيولوجيا 
 1أشكال األرض

 جغرافية الموارد والطاقة 
 )ماجستير(  الجيومورفولوجيا
 )ماجستير (  مناهج البحث

 دكتوراه د. نوار ي العلي  3
 

 جغرافية بشرية )مدرس(

 جغرافية الدول النامية
 جغرافية الزراعة

 جغرافية الوطن العربي في اسيا
 الجغرافية الريفية 

 )ماجستير (  التخطيط اإلقليمي
 )ماجستير (  الجغرافية االقتصادية

دراسات  ماجستير أ.زهير سلطان  4
 عليا

عضو هيئة  
 فنية 

جغرافيا طبيعية 
 جيومورفولوجيا /

 مساحة ومصورات
 جغرافية السكان

 الجيومورفولوجيا التطبيقية 

 أ. يوسف عنان  5
دراسات  ماجستير

 محاضر  عليا
جغرافيا بشرية /نقل 

 ومواصفات

 1جغرافية المناخ
 الفكر الجغرافي

 اإلقليمي التخطيط 

 - محاضر  إجازة أ.مصطفى حميروش 6
 جغرافية السياحة والخدمات 

 األنثروبولوجيا 

دبلوم تأهيل  أ.فاطمة الخطيب 7
 تربوي 

 مدخل إلى أصول البحث  - محاضر 
 مناهج البحث الجغرافي

دبلوم تأهيل  أ.بشار الحبتور 8
 تربوي 

 الجغرافية التاريخية  - محاضر 
 جغرافية سورية العامة 

دبلوم تأهيل  أ.محمد قدور  9
 تربوي 

 1تاريخ - محاضر 
 2تاريخ



 - محاضر  إجازة إخالص هالل  10
 1اللغة األجنبية
 3اللغة األجنبية

 أ. عبد الرحمن حياني  11
دراسات  ماجستير

 عليا
 وحضارة ثقافة  - محاضر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               
                                                                                                                                                             

   
  

   
 
  

 

 الحكومة السورية المؤقتة
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 قسم التاري    خ : 
 

 المقررات التي يدرسها االختصاص المرتبة الشهادة االسم تسلسل 

 د.جميل الحجي 1
 دكتوراه 
 

 رئيس القسم  
 )مدرس( 

 تاريخ إسالمي
 تاريخ عصر الرسول والخلفاء الراشدين 

 تاريخ االندلس 
 )ماجستير (  مناهج اليحث التاريخي

 دكتوراه  د. عدنان مامو  2
 )مدرس( 

 تاريخ قديم )مدرس( 

 3اجنبيةدراسات تاريخية بلغة 
 تاريخ اسيا الحديث والمعاصر

 تاريخ المغرب القديم واالسالمي 
 4دراسات تاريخية بلغة اجنبية

 ( دراسات تاريخية بلغة أجنبية)ماجستير 

 د.أحمد أسامة نجار  3
 دكتوراه 
تاريخ حديث  محاضر )مدرس( 

 ومعاصر

 بالد الشام والعراق 
 مصر والسودان 

 تاريخ المغرب الحديث 
 اوربا المعاصر تاريخ 

   )ماجستير والمعاصر تاريخ المغرب الحديث

 دكتوراه   د.سهام هنداوي   5
تاريخ حديث   محاض   مشارك

 ومعاصر

 )ماجستيرتاري    خ الدولة العثمانية
ي ال ق العرب 

ديث  حتاري    خ المشر

 )ماجستير( والمعاض

 أ.رضوان الحريري  6
ماجستير  
 دراسات عليا 

 تاريخ القضية الفلسطينية  تاريخ إسالمي محاضر 
 تاريخ السالجقة 

 بديع العمر  7
ماجستير  
 دراسات عليا 

 تاريخ قديم معيد موفد 
 مناهج البحث التاريخي

 تاريخ فارس
 اثار إسالمية 

 أ.محمد قدور 8
دبلوم تأهيل 

 تربوي 
 - محاضر

 تاريخ الجزيرة القديم 
 2تاريخ العصر العباسي 

 جغرافيا طبيعية  - محاضر إجازة  خالد الداني  9
 جغرافيا بشرية واقتصادية 

ماجستير   أ.محمود االش  10
 دراسات عليا 

عضو هيئة 
 فنية

 3لغة قديمة  -

 3اللغة األجنبية - محاضر  إجازة   إخالص هالل  11
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ــلــب  جــامـعــــة حـ
 ة في المناطق المحرر

  والعلوم اإلنسانية اآلداب كلية 
 قسم اللغة اإلنكليزية : _

 المقررات التي يدرسها االختصاص المرتبة الشهادة االسم تسلسل 

1 
 د. عبد الحميد معيكل 

 دكتوراه 
 لغويات   محاضر  مدرس 

 التعبير الكتابي 
 أصول البحث 

 علم اللغة التطبيقي
 )ماجستير (  علم المعاني

 )ماجستير (  منهجية البحث

 أ.عبد الكافي حمدو 2
ماجستير  
تأهيل 

 وتخصص

عضو هيئة 
 فنية 

)رئيس قسم  
) 

تعليم اللغة  
 اإلنكليزية  

 1كتابة 
 تاريخ االدب والفكر 

 1أدب أمريكي 
 الشعر في عصر النهضة 

دبلوم تأهيل  أ.أحمد فائز نعناع  3
 وتخصص

عضو هيئة 
 فنية

 ترجة وتعريب 

 1قواعد وصوتيات 
 1قراءة واستيعاب  
 3قواعد وصوتيات 

 1علم اللغة 

 أ. غياث الشيخ إبراهيم  4
 ماجستير

 دراسات عليا  
 لغويات  محاضر 

 المخل الى النثر والقصة القصيرة
 مسرح عصر النهضة

 المخل الى االدب األمريكي
 1كتابة 

 3قواعد وصوتيات 
 النثر في العصر الحديث 

 أ. فراس أبو عدل  5
 ماجستير
تأهيل 

 وتخصص
 ترجمة وتعريب محاضر 

 3القراءة واالستيعاب 
 3الكتابة 
 الرومانتيكيالشعر  

 3الترجمة 
 3قواعد وصوتيات 

 1أدب مقارن 
 2النقد األدبي  - محاضر  إجازة  أ.حسام شما  6

 أ.جابر السالمة  7
 ماجستير

 دراسات عليا  
عضو هيئة 

 فنية
 لغة عربية لغويات 

 ماجستير أ. عبد الرحمن حياني 8
 دراسات عليا 

 وحضارة ثقافة  - محاضر 



 دكتوراه د. فادي حيالني  9
 علم اللغة االجتماعي والنفسي  - محاضر  )مدرس(

 دكتوراه د. عبد القادر ياسين 10
 علم اللغة التطبيقي  - محاضر  )مدرس(

 دكتوراه د. زكريا عبسي 11
 علم النحو - محاضر  )مدرس(

 علم الصوتيات و المورفولوجي
 
 نبين لكم الحاجة في قسم اللغة اإلنكليزية : _

 العدد  االختصاص  المرتبة  الشهادة 
 1 لغويات  أستاذ)مشارك(  دكتوراه 
 1 لغويات  مدرس  دكتوراه 
 1 أدبيات  مدرس  دكتوراه 

 التغطية األكاديمية سواء داخل المالك أوخارج المالك:_
 خارج المالك  داخل المالك  القسم  تسلسل

 0 %100 اللغة العربية   1
 %30 %70 الجغرافيا   2
 %20 %80 التاريخ   3
 %60 %40 االنكليزي  4
 %(100النسبة التي تم إنجازها من القسم النظري والعملي لجميع األقسام )_

 
 والتوجيه  يرج  االطالع
 

   

 رئيس الدائرة 

 م.رباح الشيخ  

 عميد الكلية                             

 د.أحمد محمد العمر                       

 


