عن كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة
التعريف بدار العلوم
كلية (دار العلوم) كانت من قبل تسمى (مدرسة دار العلوم) ويرجع تاريخ إنشائها إلى ع ىام
 ، 2781وقد تط ىورت (دار العلىوم) إلى أ حىبإت إ ىدد ا ىدارس العليىا  ،وظلىت ذىكل
إل أ ضمت لجامعة القىاهرة عىام  ، 2491و حىبإت تسىمى (كليىة دار العلىوم) مإت ىة
باس ىىماا الت ىىاريزي الع ي ى  .وكلم ىىة (عل ىىوم) اله ىىس ا ىىماا اس ىىل الملي ىىة تع ى العل ىىوم العر ي ىىة
واإلسى ى ى مية  .ودار العل ى ىىوم كلي ى ىىة ت ى ىىرع مت

ى ىىعأ ي ى ىىي الل ى ىىة العر ي ى ىىة وا د العر ى ى ى

والدراسات اإلس مية  ،ويستطيع ا ت رع يىي كليىة دار العلىوم أ عم ىل يىي ميىداأ تىدري
الل ىىة العر يى ىة والعل ىىوم اإلس ى مية ي ىىي مرا ىىل التعل ىىيل ا تل ىىة  ،ذم ىىا م ى العم ىىل ي ىىي
مجاالت خرد مثل الصحافة واإلذاعة ا سموعة وا رئية والثقافية وغعرها 0
ويم ن إجمال معالل التطور يي تاريخ دار العلوم عل ال إو التالي :
 عام  2781بدا ة دار العلوم عل هيئة مدرسة ن امية عدد ط بها اث اأ وث ثوأ . عام  2781طبع ول م هج دراس س ويشتمل عل الت سعر وال ق والعلوم ا دبيةوالتاريخ والج رافيا والحسا والا دسة وال يمياء والطبيعة والخط 0
 عام  2771ضمت مدرسة ا لسن إل دار العلوم 0 -عام  2741تل زيادة عدد الط

إل مائة طالب ن را لشدة الحاجة إل خريجيها0

 عام  2424تل إنشاء قسل تجاعزي خاص با دارس ؤهل الطالب ل لتإاق بدار العلومو دها 0
 عام  2499تل إدخال علوم التربية يي م هج الدراسة بالس ة الثالثة. ع ىىام  2491ح ىىدر ق ىىانوأ ض ىىل (دار العل ىىوم) إل ى جامع ىىة ف ىىؤاد ا ول ،وتإويلا ىىا إل ى كلي ىىةجامعية 0

 عىىام  2411تىىل قبىىول الطالب ىىات بالمليىىة  ،وقىىد اىىرأ – يىىي البدا ىىة -و ىىدهن ل تىىرة (يىىيا عاىد العلمى ال رنيى س ا جىاور للمليىىة يىي مب اهىا القىد ل با بتىىد اأ  ،ثىل انىتقلن إلى مقىىر
الملية بعد ذل ).
-ع ى ىىام  2470انتقل ى ىىت كلي ى ىىة (دار العل ى ىىوم) إل ى ى

ى ىىرم جامع ى ىىة الق ى ىىاهرة ي ى ىىي مب اه ى ىىا الح ى ىىالي

بالجامعة 0
 -عىام  2441بلغ عدد ط

كلية دار العلوم ما قر من عشرة آالف طالب وطالبة.

 -يي العام الجامعي  1008 -1001قبلت الملية ول دفعة من ط

االنتسا ا وج .

 يي العام الجامعي  1007 - 1008بدء تطبيق ن ام التعليل ا توح بالملية. -يي العام الجامعي  1021/1029بدء تطبيق ن ام الساعات ا عتمدة للدراسات العليا.

ع واأ كلية دار العلوم – جامعة القاهرة
داخل رم الجامعة – مام ا تبة ا رذ ية الجد دة
الع واأ البر دي:
بريد بعأ السرا ات شاعر مد زويل ثروت سابقا
جامعة القاهرة – كلية دار العلوم

هداف كلية دار العلوم – جامعة القاهرة
 -2تدري

الل ة العر ية وآدابها والعلوم اإلس مية

 -1البإث العلم يي الل ة العر ية وآدابها والعلوم اإلس مية
 -1التدقيق الل وي.
 -9البرمجة الل وية بشركات الحاسب اآللي.
 -1الخطابة واإلع م.
 -1تإقيق التراث العر واإلس م ونشره.

الايمل اإلداري للملية (قطاع العميد والوذ ء)
لملية دار العلوم – جامعة القاهرة
.د /ع ء مإمد ر فت

عميد الملية.

.د /مإمد قاسل ا ني س

وذيل الملية لشئوأ التعليل والط

.د /من مإمد علي ميداأ

وذيل الملية لشئوأ الدراسات العليا والبإوث.

.د /عبد الراض س مإمد عبد ا إسن

وذيل الملية لشئوأ ت مية ا جتمع وخدمة البيئة.

.

رسالة كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة
ُ
ت ِع ُّد الملية خريجا مت

ا يي الل ة العر ية وآدابها والعلوم اإلس مية ،معتزا

بتراث العر اإلس م  ،ملما بالدراسات العر ية واإلس مية ا عاحرة ،م
التواحل بالعر ية ال

ح ا عاحرة قراءة وذتابة وتإدثا ،تسل با حالة

وا عاحرة ،ويستطيع ا افسة عل مستود م ر والدول العر ية واإلفريقية
والجاليات اإلس مية يي دول العالل ا تل ة ،ولد من ا عرفة ما ؤهل للعمل.

رؤية كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة
العمل عل جعل كلية دار العلوم جامعة القاهرة حر ا لنشر الل ة العر ية والعلوم
اإلس مية ،و ما ة التراث العر واإلس م من خ ل م ومة علمية مت وعة،
وتمامل خ ق تمتزع في ا حالة با عاحرة ،ب ية ا إاف ة عل الاوية اإلس مية،
ومواذبة رذة التقدم العا  ،وإ جاد ال روف ا اسبة إلساام الثقافة العر ية
اإلس مية يي التواحل والحوار مع اآلخر ،يي إطار الوسطية واالعتدال.
.د /عميد الملية

عتمد

كلمة كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة
من كلمة الرئي

مبارك يي ا ت ال الملية بالعيد ا ئوي لاا

إنها دار العلوم ،الهس بد ت ياتها الحافلة قبيل بدا ة الر ع ا خعر من القرأ (التاسع
عشر) و حبإت م ك إنشائها من ركائ ا ؤسسة العلمية ا

رية يي الع ر

الحد ث ،تل ا ؤسسة الهس كانت ول ا ؤسسات العلمية الحد ثة ،والهس شملت
القاعدة ال لبة الهس قامت عل دعائماا الجامعة ا
يي الوطن العر كل .

رية ول الجامعات الحد ثة

