
جامعة القاھرة,عن كلیة األداب
أوالً : تاریخ النشأة

سست أ، حین ت1908أقدم كلیة بالجامعة حیث یرجع تاریخھا إلى عام –تعتبر كلیة اآلداب 
الجامعة األھلیة، وكانت الدراسات األدبیة أھم شعبة فیھا. وقد بدأت  الجامعة حیاتھا بمحاضرات في 

لمصریین واألجانب. ونتیجة لما حققتھ الجامعة األھلیة من آمال الثقافة العامة یلقیھا أساتذة من ا
في إنشاء جامعة حكومیة، 1917كبار عبرت عن تطلعات المصریین، فكرت الحكومة في عام 

. وتم 1923فبرایر 12وألفت لجنة لذلك أشارت بضم المدارس العلیا القائمة إلى الجامعة في 
یدة على أن تكون كلیة داألھلیة على االندماج في الجامعة الجاالتفاق بین الحكومة وإدارة الجامعة 

صدر مرسوم بقانون إنشاء الجامعة الحكومیة 1925مارس 11وفى اآلداب نواة لھذه الجامعة. 
باسم الجامعة المصریة، وكانت مكونة من كلیات أربع ھي: اآلداب والعلوم والطب والحقوق. وفى 

ة اآلثار التي كانت تابعة وقتئذ لمدرسة المعلمین العلیا لكلیة أكتوبر من العام نفسھ ضمت مدرس
اآلداب.

بدأت الكلیة بخمسة أقسام ھي : قسم اللغة العربیة واللغات الشرقیة، وقسم اللغات األوربیة، 
)، ومعھد اللغات 1933وقسم التاریخ، وقسم الجغرافیا، وقسم الفلسفة، باإلضافة إلى معھد اآلثار (

الدراسات )، ومعھد1939)، ومعھد التحریر والترجمة والصحافة (1939بھا (الشرقیة وآدا
، باسم "معھد 1954ثم عاد إلیھا عام 1950) الذي استقل عن الكلیة عام 1947السودانیة (

الدراسات األفریقیة". وكانت المعاھد تمنح الدبلومات والدكتوراه فى التخصصات المختلفة المتصلة 
بھا.

للغة العربیة واللغات الشرقیة إلى قسمین ھما : اللغة العربیة وآدابھا، واللغات ثم تحول قسم ا
الشرقیة وآدابھا، وأنشئ قسم للدراسات األوربیة القدیمة (الیونانیة والالتینیة). وتحول قسم اللغات 

قسم -ا بعدفیم–واللغة الفرنسیة وآدابھا، ثم أنشىء ،األوربیة إلى أقسام : اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا
وتحول قسم الفلسفة ،اللغة األلمانیة وآدابھا، وأنشئ قسم لعلم االجتماع، وآخر للمكتبات والوثائق

إلى قسم الفلسفة وعلم النفس، ثم انفصل علم النفس فى قسم مستقل، وأنشئت حدیثا أقسام اللغات 
الیابانیة واإلسبانیة والصینیة.

1926اُفتتحت الدراسة 
1929أكتوبر عام 

بالجیزة.
ثانیاً : التطور:

لطالب مع اطراد نمو الكلیة سواء تمثل ذلك فى زیادة األقسام العلمیة بھا أو زیادة فى عدد ا
لقسمى اللغة اإلنجلیزیة وقسم التاریخ 1937الملتحقین بھا تم تشیید ملحق للكلیة فى حرم الجامعة 

تم افتتاح المبنى الثالث لھا والذى یضم [أقسام الفلسفة والجغرافیا وعلم النفس 1982وفى عام 
نیة والصینیة] ثمانیة أقسام والوثائق والمكتبات باإلضافة إلى أقسام اللغة الفرنسیة واألسبانیة والیابا

علمیة أخرى. باإلضافة إلى ھذه المبانى الثالث یوجد للكلیة ملحق آخر بمیدان الرماحھ والذى یضم 
المراكز البحثیة الخاصة بالكلیة [مركز اللغة العربیة، مركز البحوث والدراسات االجتماعیة، ، 

ت التاریخیة، ومركز نظم وخدمات مركز البحوث والدراسات النفسیة، مركز البحوث والدراسا



المعلومات، ھذا باإلضافة إلى إنشاء ملحق جدید فى نفس المكان یضم قاعة متعددة األغراض 
للنشاط الطالبى وقاعات حدیثة لعقد الدورات التدریبیة وورش العمل الخاصة بالكلیة والمراكز 

البحثیة. 
قد أرست قواعد العمل الجماعى فى تجدر اإلشارة إلى أن كلیة اآلداب منذ یومھا األول 

الدراسة والبحث العلمى كاملة على أساس ارتباط أقسام الكلیة ودراستھا لسیاستھا ، وعلى الرغم 
من التوسع فى إنشاء بعض المبانى الخاصة بالكلیة  مع ذلك فإن األعداد المتزایدة من الطالب 

1925ن عدد الطالب الملتحقین بالكلیة عام الملتحقین بالكلیة یفوق كل التوسعات ویكفى أن نذكر بأ
2008-2007طالباً بینما وصل عدد الطالب الملتحقین بالكلیة فى العام الجامعى 205وصل إلى 

طالباً.23494إلى 



عنوان كلیة األداب جامعة القاھرة

12613ص . ب -جیزة-حدائق األورمان
35729659-35676301ھاتف: 
35729659فاكس: 



أھداف كلیة األداب جامعة القاھرة

.تقدیم برامج دراسیة، على مستوى اللیسانس موثقة الجودة، وتتصف بالحداثة

.تقدیم تعلیم مھنى متمیز فى مجاالت فروع اإلنسانیات والعلوم االجتماعیة التطبیقیة


الباحثین على مستوى مرتفع من التمكین المنھجى.



على التعامل بكفاءة مع عالم سریع التغیر وشدید التعقید.

ات والعلوم االجتماعیة فى مصر.اإلسھام النشط فى البحث العلمى فى مجاالت اإلنسانی


مصر.


اإلعالم، والمؤتمرات، وبرامج التعلیم غیر التقلیدیة.



نبذة تاریخیة كلیة األداب، جامعة القاھرة

كلیة اآلداب تحتفل مع الجامعة بمئویتھا

تاریخ النشأة

ة في عطاء من اجل إنشاء الجامعة، قدم أبناء الشعب المصري بكل فئاتھ ملحم1908في عام 
فقام الكثیرون منھم بوقف جزٍء من أراضیھم لیعود ریعھا على الجامعة، وكان في مقدمتھم األمیرة 
فاطمة ابنة الخدیوي إسماعیل، التي خصصت مساحة من أراضیھا إلقامة الحرم الجامعي، وتبرعت 

بمجوھراتھا لبناء الجامعة المصریة. 

، حین تأسست 1908أقدم كلیة بالجامعة حیث یرجع تاریخھا إلى عام –اب وتعتبر كلیة اآلد
وكانت الدراسات األدبیة أھم شعبة فیھا. ولذلك فإن كلیة اآلداب سوف تحتفل ھذا –الجامعة األھلیة 

العام بمئویتھا بإقامة مؤتمر كبیر یحضره المتمیزون من خریجي الكلیة لمناقشة مستقبل الكلیة. وقد 
جامعة حیاتھا بمحاضرات في الثقافة العامة یلقیھا أساتذة من المصریین واألجانب. ونتیجة لما بدأت ال

1917حققتھ الجامعة األھلیة من آمال كبار عبرت عن تطلعات المصریین، فكرت الحكومة في عام 
12في في إنشاء جامعة حكومیة، وألفت لجنة لذلك أشارات بضم المدارس العلیا القائمة إلى الجامعة

. وتم االتفاق بین الحكومة وإدارة الجامعة األھلیة على االندماج في الجامعة الجدیدة 1923فبرایر 
صدر مرسوم بقانون إنشاء 1925مارس 11على أن تكون كلیة اآلداب نواة لھذه الجامعة. وفي 

ب والعلوم اآلداالجامعة الحكومیة باسم الجامعة المصریة، وكانت مكونة من كلیات أربع ھي : 
وفي أكتوبر من العام نفسھ انضمت مدرسة اآلثار التي كانت تابعة وقتئذ لمدرسة . والطب والحقوق

المعلمین العلیا لكلیة اآلداب.

بدأت الكلیة بخمسة أقسام ھي: قسم اللغة العربیة واللغات الشرقیة، وقسم اللغات األوربیة، 
)، ومعھد 1933باإلضافة إلى معھد اآلثار ( وقسم التاریخ، وقسم الجغرافیا، وقسم الفلسفة،

) ومعھد1939)، ومعھد التحریر والترجمة والصحافة ( 1939الدراسات الشرقیة وآدابھا ( 
، باسم 1954ثم عاد إلیھا عام 1950) والذي استقل عن الكلیة عام 1947الدراسات السودانیة ( 

الدبلومات والدكتوراه في التخصصات المختلفة "معھد الدراسات األفریقیة". وكانت المعاھد تمنح
المتصلة بھا.

اللغة العربیة واللغات الشرقیة إلى قسمین ھما : اللغة العربیة وآدابھا واللغات ثم تحول قسم
الشرقیة وآدابھا، وأنشئ قسم الدراسات األوربیة القدیمة ( الیونانیة والالتینیة ). وتحول قسم اللغات 

فیما بعد أقسام –ام : اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا، واللغة الفرنسیة وآدابھا، ثم أنشئت األوربیة إلى أقس
اللغة األلمانیة وآدابھا، واللغة الیابانیة وآدابھا وتحول قسم الفلسفة إلى قسم الفلسفة وعلم النفس، ثم 



ئق، ثم أنشئ قسم انفصل علم النفس في قسم مستقل، وأنشئ قسم لعلم االجتماع، وآخر للمكتبات والوثا
).2004اللغة الصینیة وآدابھا ( 

أما بالنسبة لمعاھد الدراسات العلیا الملحقة بالكلیة فقد طرأ علیھا التغییر أیضاً، فألغى معھد 
اللغات الشرقیة وآدابھا عند إنشاء قسم بھذا االسم یمنح درجة اللیسانس في إحدى اللغات الفارسیة، 

)، وتحول معھد التحریر 1955ول معھد اآلثار إلى قسم اآلثار ( والتركیة، أو العبریة. وتح
)، ثم انفصل القسمان عن اآلداب لیكونا كلیة اآلثار 1954والترجمة والصحافة إلى قسم الصحافة ( 

)، وأخیًرا تأسس في الكلیة مركز الدراسات النفسیة ممھداً للدراسات 1970وكلیة اإلعالم ( عام 
. كما تأسست بعد ذلك عدة مراكز أحدثھا مركز الثقافات األیبروأمریكیة.اإلنسانیة واألدبیة

، ثم انتقلت في 1926افتتحت الدراسات بالكلیة في قصر الزعفران بالعباسیة في أكتوبر عام 
إلى المبنى المخصص لھا من مباني الجامعة التي شیدت في حدائق األورمان 1929أكتوبر عام 

كلیة، فاستقل قسم الجغرافیا عن قسم التاریخ، لینھض كالھما بتخصصھ وما بالجیزة، ثم اطرد نمو ال
یتصل بع من علوم وأبحاث، كما ارتقت الكلیة بدراسة اآلثار وجعلتھا معھًدا یلتحق بھ الطالب بعد 
حصولھم على درجة اللیسانس أو ما یعادلھا، كما اتسعت دراسة اآلثار لتضاف إلیھا دراسة اآلثار 

بعد أن كانت الدراسة مقصورة على اآلثار المصریة القدیمة.–1923ي قسم جدید سنة اإلسالمیة ف

وكانت الكلیة قي اتخذت للقسم الجغرافیا ومعھد اآلثار مبنى خاًصا یطل على النیل ویقع في 
عن استیعاب 1929شارع میدان الرماحة، ولما ضاق المبنى الذي خصص لكلیة اآلداب في عام 

شید لھا ملحق في حرم الجامعة في عام –كنتیجة طبیعیة لنمو الدراسات فیھا –فة أقسامھا المختل
تم افتتاح المبنى الثالث  للكلیة وللكلیة 1982لقسمي اللغة االنجلیزیة والتاریخ، وفي العام 1937

ملحق بمیدان الرماحة یضم مركز البحوث والدراسات النفسیة ومركز البحوث والدراسات التاریخیة 
األغراض للنشاط الطالبي.ةمركز نظم المعلومات وقاعة متعددو



الھیكل االدارى لكلیة اآلداب

ا.د. معتز سید عبد هللا  عمید الكلیة

الحسین محمد عبد المنعم السید إبراھیم   
وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

ھلدا البرت ولیم متى                   
وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث

على         على عبد التواب
وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیھ البیئة



رسالة كلیة األداب جامعة القاھرة
التركیز على اكتساب المعرفة وتنمیة مھارات التفكیر العلمي.

تأكید أھمیة اإلنسانیات والعلوم االجتماعیة ودورھا في التنمیة.

المجاالت النظریة والتطبیقیة.
توظیف اإلمكانات الفكریة والتعلیمیة والبحثیة في خدمة المجتمع والثقافة اإلنسانیة.

تدعیم احترام القیم األخالقیة في التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.



رؤیة كلیة األداب جامعة القاھرة

االجتماعیة.
إتقان وابتكاٌر في التعلیم والبحث والتمیز.

إسھام فعال في خدمة المجتمع والثقافة اإلنسانیة.



كلمة كلیة األداب، جامعة القاھرة

جامعة القاھرة -كلمة عمید كلیة اآلداب
خضرةالسید األستاذ الدكتور / زین العابدین محمود أبو

ــــ
یسعدنى أن أرحب بحضراتكم على البوابة اإللكترونیة لكلیة اآلداب جامعة القاھرة التى 

أركان مكونات الحركة العلمیة العربیة وأحد أھم،والثقافةھم مطالع الضوء أتعد واحدة من 
وإنما فى منطقة الشرق األوسط بما فیھ ،الحدیثة والمعاصرة، لیس فى وادینا الخصیب فحسب 

. وھو أمر سجلھ التاریخ لكلیتنا بحروف التاریخيوامتداده الجغرافيعلى اتساعھ العربيالوطن 
،1908عام ب القاھرة ببھائھا على األمة لت آداطَّ مائة عام حین أنصع صفحاتھ ، منذ فيذھبیة 

قال روى أو حدیث یُ لتكون النواة األولى للجامعة األم ، جامعة القاھرة ، فإذا كان ھناك من نبأ یُ 
ریخاً صادقاً ودقیقاً للمسیرة الجامعیة العربیة أفلسوف یشیر بكل الفخار إلى أن آداب القاھرة تعد ت

فى الشرق تاریخاً وعراقاً وأصالة. داللة جازمة على أنھا األولى في
فیھا فَ رِ وَ ،وقد تالزمت اآلداب مع ركب الزمان الھادر حاملة بین أحشائھا عبق السنین

متجاوزة بكل ،البناء على طول المدى ویزید، وأینع ثمرھا وسنى فضلھا ووریق صباھا المتجدد
لیة، لتأخذ بید األمة فى لین إلى مراقى الشمم والعزة حدود مصر الغالیة إلى الحدود اإلقلیمیة والدو

الحدیث والعلو والتسامى بحثاً عن المثل األعلى وترسیخاً لقیم االنتماء الوطنى، وقدمت العلم 
اآلداب لألمة وال تزال رجاالتھا وشموخھا العظام الذین ظلت آراؤھم دوماً فى الحق ثائرة فائرة، 
كطھ حسین وشفیق غربال وعبدالوھاب عزام وسلیمان حزین ونجیب محفوظ وزكى نجیب 

وشوقى ضیف ویوسف خلیف الثالث حمدان وأحمد أمین وقداسة األنبا شنوده محمود وجمال 
ورشاد رشدى وسمیر سرحان وعبدالعزیز حموده ومصطفى سویف ونعمات أحمد فؤاد، 

ى لى ھذا وقد نَّ أوغیرھم ممن لو حاولت لھم إحصاًء وعداً لعجزت الذاكرة ولحار معى القلم . ف
یة من عمرھا المدید بإذن هللا . خطت كلیتنا واثقة نحو المئویة الثان

حین شرع المؤسسون العظام فى إنشاء ھذا المعقل العلمى الوثیر أقاموه على خمسة 
أقسام علمیة . واآلن تشتمل كلیتنا على ستة عشر قسماً ، كان آخر زھراتھا قسم اللغة اإلیطالیة 

الذى افتتح فى مستھل المئویة الثانیة. 
ة التى تمنحھا الكلیة فھى اللیسانس والدبلوم والماجستیر والدكتوراه، أما الدرجات العلمی

ویدعم ھذا كلھ مكتبة ضخمة زاخرة بكم ھائل من المصادر والمراجع المتخصصة ، باإلضافة 
إلى ستة مراكز للدراسات والبحوث تتواصل جمیعھا مع المجتمع فى تأكید واضح على ارتباطھا 

بقضایا المجتمع المصرى. 
ین تدلفون حضراتكم إلى البوابة اإللكترونیة آلداب القاھرة فإنكم تزویدنھا تكریماً وح

وتشریفاً ، وتؤكدون على ما استقرت علیھا األلباب من أن آداب القاھرة تمثل أكثر من مائة عام 
من التنویر ، فأھالً بكم ومرحباً . 
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