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مقدمة:
في إطار احتياج نظام الدراسات العليا إلى توجه ذهنى  Paradigmمختلف يكون فيه اإلنضباط والجدية

والمتابعة والتقدم المستمر والفكر التكاملى أساسا للوائح ،يعد نظام الساعات المعتمدة محو ار أساسيا لتحقيق تلك
المتطلبات .يستدعى توحيد المفاهيم فى الدراسات العليا مع مفاهيم العالم لصالح الخريج وفرص العمل وكذلك

لفائدة الطالب اذا ما رغب فى اإلنتقال لجامعة أجنبية مع االستفادة مما درسه بجامعة القاهرة و العكس.

وعليه واستكماالً لمساعى التطوير المستمر من جانب جامعة القاهرة لإلرتقاء ببرامج الدراسات العليا بها ومواكبة

للمتغيرات الدولية ومحددات الجودة تم وضع هذا اإلطار العام المتطور للوائح الدراسات العليا بنظام الساعات

المعتمدة مشتمالً على الحد األدنى من المتطلبات واإلشتراطات الموحدة والحاكمة لبرامج الدراسات العليا بكلية
االقتصاد والعلوم السياسية بما يتوافق مع ما طرحته الالئحة الموحدة لجامعة القاهرة Graduate School
 .Requirementsويعتبر هذا اإلطار ملزماً لجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة على أن تتضمن اللوائح
الداخلية بالكلية أية اشتراطات خاصة تعكس تخصصاتها ودون تعارض مع البنود الواردة باالطار العام الحالى.
ويشتمل االطار الحالى على ثالثة أجزاء :األول يخص القواعد العامة والمتطلبات الموحدة للدراسات العليا بجامعة
القاهرة بجميع برامجها والثانى يتضمن القواعد العامة للبرامج األكاديمية (الدبلوم األكاديمى والماجستير األكاديمى

والدكتوراه )بينما يشمل الجزء الثالث األحكام االنتقالية .وتتضمن رؤيتنا المستقبلية أن يتم إصدار الئحة معدلة

للعام الدراسى  2017/2018تشمل أحكاما إضافية تخص :البرامج المهنية والقطاعات الرئيسية (الهندسية
والطبية واالساسية واإلنسانية واالجتماعية ) ومعالجة أى ثغرات أو مشكالت ناجمة عن تطبيق أحكام اإلطار
المعروض .كما نتوقع أن تصدر الئحة موحدة نهائية ومستقرة لجامعة القاهرة بحلول شهر سبتمبر لعام .6161

الهدف التنموى

Developmental Objective

تهدف الالئحة إلى اإلرتقاء بأداء برامج الدراسات العليا بالجامعة واستيفاء متطلبات جودة التعليم العالى .ويتم ذلك

عن طريق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة بجامعات القمة ،مما ينعكس باإليجاب على نوعية البحث العلمى

وتوجيهه نحو المساهمة الفعالة فى حل المشكالت القومية واإلقليمية والمجتمعية والتفاعل مع احتياجات سوق
العمل والصناعة ويوفر نخبة من الباحثين والمتخصصين القادرين على المنافسة الدولية ،ويساهم فى دعم

التصنيف الدولى لجامعة القاهرة.
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األهداف

المباشرة Direct Objective

تتلخص األهداف المباشرة لالئحة فى التالى:
– توحيد القواعد والمتطلبات العامة واألساسية للدراسات العليا :عن طريق تعريف حد أدنى إلشتراطات

الحصول على درجات علمية أو شهادات للدراسات العليا و تكون تلك القواعد األساسية ملزمةً لجميع
برامج الدراسات العليا بالجامعة.

– تحديد المعايير الرئيسية الحاكمة للدراسات العليا :وذلك بالتوافق مع معايير الجودة العالمية الخاصة بالتعليم
العالى والمناظرة لنظام الساعات المعتمدة المعمول به من قبل جامعة القاهرة.

– اإلرتقاء بمستوى الرسائل العلمية كأحد المخرجات الرئيسية لبرامج الدراسات العليا :وذلك عن طريق وضع
الضوابط والمؤشرات التى تعرف الحد األدنى لجودة الرسائل العلمية وكذلك اآلليات التنفيذية التى تضمن

أو تحسن من جودة المخرجات العلمية.
مباشر لضبط جودة وأداء
اً
– توجيه البحث العلمى نحو تلبية احتياجات المجتمع :وهو هدف طموح يعد نتاجاً
التعليم العالى.

– تصحيح األوضاع الحالية وغير المتوافقة مع المعايير والحدود الواردة :يتم ذلك مرحلياً بدءاً
بالمشكالت الرئيسية والتى قد تتعارض صراحة مع أى من بنود الالئحة الموحدة بأى من كليات أو

معاهد الجامعة.
الباب األول :القواعد العامة للدراسات العليا

تشتمل القواعد العامة على المتطلبات الموحدة لجامعة القاهرة بجميع برامجها ،وهى تعكس مكانة وع ارقةةة الجامعةةة،
وم ةةدى التزامه ةةا بالمع ةةايير الموض ةةوعية ،كم ةةا تعك ةةس الح ةةد األدن ةةى لمتطلب ةةات القب ةةول ل ةةدى الة ةراغبين ف ةةى اإللتح ةةاق
بالجامعةةة ،وتعبةةر القواعةةد العامةةة الةواردة عةةن الحةةد األدنةةى مةةن اإلشةةتراطات الحاكمةةة لجميةةع بةرامج الد ارسةةات العليةةا،
وتكةةون ملزمةةة لجميةةع الكليةةات والمعاهةةد التابعةةة للجامعةةة ،علةةى أن تتضةةمن اللةوائح الداخليةةة بكةةل كليةةة أي محةةددات
إضافية تعكس طبيعة تخصصاتها ،باإلضافة إلى قوانين تنظيم الجامعات.
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مادة ( :)0الدرجات التى تمنحها جامعة القاهرة

بناء على اقتراح من كلية االقتصةةاد والعلةةوم السياسةةية درجةةات معتمةةدة ،طبقةاً إللتحةةاقهم
يمنح مجلس جامعة القاهرة ً
بأحد المسارين التاليين :البرامج األكاديمية ،أو البرامج المهنية.
الدرجات المرتبطة بالبرامج األكاديمية

1-1
1-1-1

دبلومة الدراسات العليا (بأنواعها):
تشمل دراسات ذات طبيعة أكاديمية ،لتنميةةة المعةةارف والمهةةارات لةةدى دارسةةيها ،ولكنهةةا ال تؤهةةل الحاصةةلين
عليها لإللتحاق ببرامج تمنح درجات علمية أعلى مثل برامج الماجستير.

2-1-1

الماجستير األكاديمى (بأنواعه)
يشمل دراسات ذات توجه بحثى ،لترسيخ المفاهيم األساسية ،ودعةةم القاعةةدة المعرفيةةة لةةدى الباحةةث وتنميةة
مها ارتةةه .ويجةةب أن يتحقةةق لةةدى جميةةع دارسةةى الماجسةةتير األ كةةاديمى مكتسةةبان رئيسةةان (مةةن ضةةمن عةةدة
مكتسبات) وهما:
 تعلم منهجية إجراء البحث العلمى How to Conduct Research

 القدرة على كتابة رسالة علمية سليمة ومستوفاة األركان ،مع القدرة على الدفاع عن نتائجها.
ويشةةترط للحصةةول علةةى الماجسةةتير تحقيةةق حةةد أدنةةى مةةن السةةاعات المعتمةةدة المنةةاظرة لمقةةررات د ارسةةية
باإلضافة إلى تقديم رسالة علمية مقبولة.
 3-1-1الدكتوراه (بأنواعها)
تشمل دراسات أكاديميةةة متخصصةةة وذات طبيعةةة بحثيةةة أصةةيلة ،وتمةةنح حاملهةةا أعلةةى شةةهادات التخصةةص
فى مجال الدراسة ،ويشترط للحصول على درجة الدكتوراه تحقيق حد أدنى من الساعات المعتمدة المنةةاظرة
لمقةةررات د ارسةةية ،باإلضةةافة إلةةى تقةةديم رسةةالة علميةةة مقبولةةة .وعلةةى الطالةةب ،أن يبةةرهن علةةى قدرتةةه علةةى
تحقيق ثالثة متطلبات رئيسة قبل أن يمنح درجة الدكتوراه ،وهى:
 القةةدرة الشخص ةةية علةةى اس ةةتيعاب المعلوم ةةات التخصصةةية وتحليله ةةا وعرضةةها واإللم ةةام بالمس ةةتجدات
بمجال البحث.
 تقديم رسالة مستوفاة األركان مع القدرة على الدفاع عن نتائجها.
 تقديم إضافة علمية جديدة لم تكن موجودة قبل إجراء البحث.
2-1

الدرجات المرتبطة بالبرامج المهنية

تركز برامج الدراسات العليا المهنية على صقل المهارات المهنية ورفع كفاءة األداء و الحرفية الوظيفية لدى
الطالب ،وهي برامج ال تؤهل جميعها الحاصلين عليها لإللتحاق بدرجات أكاديمية أعلى .فمثال ال يسمح
للطالب بعد حصوله على شهادة الدبلوم المهنى باالستمرار فى دراسة الماجستير األكاديمى أو الدكتوراه
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مهما كان التخصص فى الدرجة الجامعية األولى ،وال يجوز الخلط بين المسارين المهنى واالكاديمى .وعادة
ما تكون الخبرة الوظيفية والمهنية أحد شروط اإللتحاق بالبرنامج المهنى (مثالً خبرة ال تقل عن عدد محدد
من األعوام بالمهنة ذات الصلة) .كذلك ال يشترط تقديم رسالة لمنح الدرجة ،ويستعاض عن ذلك بمشروع له

ساعات معتمدة محددة (أو ما يناظره).
 1-2-1الدبلوم المهنى
يشمل دراسات ما بعد البكالوريوس  /الليسانس وتكون ذات طبيعة تطبيقية تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية
فى مجال العمل التخصصى.
 2-2-1الماجستير المهنى
يشمل دراسات تطبيقية أكثر شموال وأكثر تخصصاً فى مجال العمل المهنى ،مع التركيز على اكتساب مهارات
من شأنها رفع الكفاءة التنفيذية لدى الطالب ،مع القدرة على التعامل بحرفية مع المشكالت المهنية بما

يعظم من القدرة المؤسسية للجهة التابع لها .وتعد شهادة الماجستير حاملها للقيام بمهام مهنية محددة.
 3-2-1الدكتوراه المهنية
هذا البرنامج موجود فى حدود ضيقة جدا ،وال يجوز استحداث أى برنامج جديد أو التصريح بمزاولته.

مادة ( :)6مواعيد الدراسة ومدتها

 0-6يتكون العام األكاديمى من فصلين دراسيين رئيسيين:

• الفصل الدراسى األول :يبدأ في النصف الثانى من شةةهر سةةبتمبر ،ويسةةتمر لمةةدة  04أسةةبوعا ال تشةةمل فتةةرة
اإلمتحانات النهائية.

• الفصل الدراسى الثةةانى :يبةةدأ فةةي النصةةف األول مةةن شةةهر فب اريةةر ،ويسةةتمر لمةةدة  04أسةةبوعا ال تشةةمل فتةةرة
اإلمتحانات النهائية.

 6 -6يسةةمح بنةةاء علةةى طلةةب مجلةةس الكليةةة وموافقةةة مجلةةس الد ارسةةات العليةةا بفةةتح فصةةل صةةيفى يسةةتمر لمةةدة 4
أسابيع كحد أدنى ،على أن يتم إعالن نتائجه قبل بداية التسجيل للعام الجامعى الجديد.

 3-6يفتح باب القيد( )0للمستجدين (و التسجيل( )6للمسةةتمرين) مةةرتين سةةنوياً (مةةع بدايةةة كةةل فصةةل د ارسةةى رئيسةةى)
بعد موافقة مجلس الكلية .ويتم التسجيل للفصل الصيفى ،إن وجد ،في نهاية الفصل الثانى.

مادة ( :)3الشروط العامة للقيد ببرامج الدراسات العليا

 0-3الحصةةول علةةى درجةةة البكالوريوس/الليسةةانس  ،وفقةاً للتخصةةص ،مةةن إحةةدى كليةةات جمهوريةةة مصةةر العربيةةة أو
على درجة معادلة لها (من قبل المجلس األعلى للجامعات) من أحد المعاهد أو الكليات العلمية المعترف بها.

( (1القيد :التقدم لاللتحاق بأحد برامج الدراسات العليا للمرة األوىل
( (2التسجيل :قبول تسجيل مقررات لدراستها بالفصل ا لدراسى املعىن وختص أحد برامج الدراسات العليا طبقا لالئحة الداخلية املناظرة
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 6-3الحصةةةول علةةةى تقةةةدير عةةةام (  C+أو معةةةدل تراكمةةةى
البكالوريوس لإللتحاق ببرنامج الماجستير األكاديمى.

 3-3الحصول على تقدير عام (  B-أو معدل تراكمى
4-3

ببرنامج الدكتوراه األكاديمى.

المعهد.

 6.3أو تقةةةدير عةةةام جيةةةد) علةةةى األقةةةل بمرحلةةةة

 )6.2على األقةةل بمرحلةةة الماجسةةتير األ كةةاديمى لإللتحةةاق

اسةةةتيفاء الطالةةةب لجميةةةع المسةةةتندات المطلوبةةةة والتةةةى تحةةةددها إدارة الد ارسةةةات العليةةةا والبحةةةوث بالكليةةةة أو

 1-3استيفاء الطالب ألى اشةةتراطات يضةةعها مجلةةس القسةةم المخةةتص (مثةةل تحديةةد امتحةةان للقبةةول أو تقةةدير أدنةةى
للمواد التخصصية  ...إلخ) .

 2-3تقدم الطالب بموقفه من التجنيد مع اإل لتزام بالقواعةةد المنظمةةة فةةى هةةذا الشةةأن والمنصةةوص عليهةةا فةةي قةةانون
تنظيم الجامعات.

 2-3موافقة جهة العمل على الدراسة حال كون الدراسة في مواعيد العمل الرسمية.
0-3

سداد الرسوم الدراسية المقررة بداية كل فصل دراسى كشرط لقبول التسجيل بالفصل الدراسى المعنى.

مادة ( :)4الدراسة بنظام الساعات المعتمدة

 0-4جميع برامج الدراسات العليا بجامعة القاهرة تتبع نظام الساعات المعتمدة المطبق بجامعات أمريكا الشمالية
وغيرها .ويستند النظام فى األساس إلى حرية الطالب فى اختيار مجموعة من المقررات محددة بساعات

معتمدة ،مع السماح باختالف كم الساعات المعتمدة التي يستطيع الطالب دراستها خالل األسبوع الواحد من

طالب آلخر ،حسب قدرات الطالب وحالته الدراسية ،ووفقا لقواعد محددة بالالئحة الداخلية .ويتيح ذاك

النظام الفرصة للطالب للتحويل من والى الجامعات األجنبية مع إمكانية تحويل الساعات المعتمدة المكتسبة

وفقا للقواعد .ويقوم القسم المختص بتكليف مرشد أكاديمى من أعضاء هئية التدريس لكل مجموعة من
طلبة الدراسات العليا يكون مسئوال عن إرشادهم ومتابعتهم (لحين تشكيل لجنة إشراف أكاديمى على

الرسالة) وعن اعتماد تسجيلهم للمواد قبل العرض على لجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكلية ،وذلك بكل

كلية أو معهد.

 6-4الساعة المعتمدة هى وحدة قياس دراسية ،لتحديد وزن كل مقرر دراسى بالنسبة إلى المقررات األخرى ،وهى تعادل:
–  11دقيقة اتصال فى األسبوع لمدة  01أسبوعا للمحاضرات النظرية ،أو

–  011دقيقة اتصال فى األسبوع لمدة  01أسبوعا للتمارين والتدريبات المعملية واإل كلينيكية ،أو
–  611دقيقة اتصال فى األسبوع لمدة  01اسبوعا للتدريبات التطبيقية والحقلية.
3-4

تخصص ألعمال الفصل نسبة من إجمالى درجات كل مقرر تتراوح الدرجة المخصصة لها من  %31إلى

 %11ممثلة في صورة بحوث وتقارير وعروض نقدية  ،ويستثنى من ذلك المقررات التى تعامل معاملة المشروع.
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 4-4كل ساعة معتمدة من المقررات يناظرها  21دقيقة باإلمتحان التحريرى آخر الفصل .وفى حالة المقررات ذات
اإلمتحان النهائى الشفوى أو تلك التى تعامل معاملة المشروع يتم النص على مدة اإلمتحان بالالئحة الداخلية.

 1-4يجب إستيفاء نسبة حضور ال تقل عن  %21من الساعات المطلوبة ألى مقرر كشرط للسماح بدخول
إمتحان آخر الفصل.

 2-4ال يسمح للدارس بتسجيل مقرر دراسى يتطلب دراسة مقرر آخر قبله ) (pre-requisitإال بعد دراسة هذا
المقرر األخر والنجاح فيه.

 2-4المقررات لمستوى الدبلوم تعطى أكوادا من الفئة  ،111أما مقررات مستوى الماجستير فتعطى أكوادا من
الفئة  211بينما تخصص الفئة  211لمقررات الدكتوراه.

 0-4ال يجوز استخدام نفس المخرج العلمى إلستيفاء متطلبات أكثر من درجة علمية واحدة وال يجوز لنفس
الطالب أن يستخدم نفس المقرر مرتين إلستيفاء متطلبات الساعات المعتمدة لدرجتين علميتين مختلفتين.

 1-4للحصول على درجة علمية يجب إستيفاء شرطين أساسيين (من ضمن إشتراطات أخرى)  ،واإلعفاء الجزئى
من أحدهما ال يعنى اإلعفاء بالتبعية من اآلخر ،وهما:

– عدد مقررات بعينها (مثالً  3مقررات إجبارية  4 +مقررات اختيارية).

– عدد ساعات معتمدة (مثالً  60ساعة كحد أدنى إلجتياز تمهيدى الماجستير بأحد البرامج).

 01-4يجوز لمجلس الكلية ،بنا ًء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا إعفاء
الطالب من مقررات (أكواد  211و/أو  211لمستويى الماجستير والدكتوراه ،وكذلك مقررات من فئة 111
لمستوى الدبلوم) ،وذلك بعد إستيفاء الشروط التالية (مجتمعة):

– أن يكون المقرر فى نفس التخصص ومن بين المقررات المطلوبة ،للحصول على الدرجة.
– أن يكون قد سبق للطالب دراستها بنجاح بالكلية أو فى كلية أخرى أو معهد علمى مناظر معترف به من
المجلس األعلى للجامعات خالل الخمس السنوات السابقة لقيده الحالى ،وتحتسب سنوات وقف القيد من
ضمن الخمس السنوات المتاحة.
– أن يكون الطالب قد حصل فى كل مقرر على تقدير  )6.2( B-على األقل بالنسبة لبرامج الماجستير
والدكتوراه أو تقدير  )6.1( Cعلى األقل بالنسبة لبرامج الدبلوم.
– أال تتجاوز ساعات تلك المقررات ( )2ساعات معتمدة للدكتوراه وال تتجاوز ( )1ساعات معتمدة للماجستير وال
تتجاوز  %11من الساعات االجمالية للمقررات المطلوب استيفائها ببرنامج الدبلوم المناظر.
– أال يكون قد منح بمقتضاها درجة علمية أخرى (دبلوم أو ماجستير أخرى) مع إعفائه من مساهمات تلك
الساعات.
– يعفى الطالب من هذه الساعات فقط ،دون أن تدخل تقديراتها فى حساب المتوسط التراكمى العام للدرجات
والذى يتم حسابه بالرجوع لتقديرات المقررات التى تمت دراستها بالفعل من خالل التسجيل الحالى.
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 00-4تنطبق شروط اإلعفاء المذكورة بالبند  4.00السابق فى حالتين فقط:

– الطلبة الذين تم شطب قيدهم لألسباب المذكورة الحقا بالالئحة (مثل إنقضاء المدة أو عدم إستيفاء الحد
األدنى من الساعات المعتمدة أو غيرها).
– الطلبة المحولون من جامعات (أو معاهد) أخرى ،معترف بها من المجلس األعلى للجامعات ،ولم يمنحوا
درجات أخرى بموجب المقررات المراد معادلتها.

مادة ( :)1قواعد تحديد النقاط المعتمدة المكافئة Credit Point System

بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الد ارسةةات العليةةا الموافقةةة علةةى برنةةامج
 0-1يجوز لمجلس الجامعة ً
مستحدث للدراسات العليا يتبع نظام النقاط المعتمدة المعمول به بجامعات أوروبا بشرطين:

– أن يكون البرنامج الجديد ضمن أحد البرامج المشتركة مع الجامعات األوروبية والتى سبق لها الحصول
على موافقة الجامعة ،من خالل المكتب الدولى بالجامعة.

– أن يستوفى البرنامج الجديد جميع اإل شتراطات المناظرة بنظام الساعات المعتمدة بعد معادلتها ،وفقاً
لقواعد التكافؤ(، )3

مادة ( :)2مصروفات الدراسة

 0-2تحصةةل المصةةروفات فةةى موعةةد أقصةةاه  4أسةةابيع مةةن بدايةةة القيةةد للطلبةةة المسةةتجدين و  2أسةةابيع للطلبةةة
المستمرين .ويسمح للطالب المتخلةةف عةةن السةةداد بةةدفع المصةةروفات خةةالل عشةةرة أيةةام بعةةد الموعةةد األقصةةى

مع إضافة غرامة تأخير مقدارها  ،%01واال يلغى التسجيل تلقائياً.

 6-2تشتمل المصروفات على:

– مساهمات :وهى تساوى عدد الساعات المعتمدة المسجلة بذات الفصل الدراسى  xتكلفة الساعة الواحدة
بالبرنامج ،طبقا للقواعد التى تحددها الالئحه المالية بالكلية.

– رسوم و مساهمات تسجيل :وتحددها الجامعة طبقاً للقواعد المنظمة بلوائحها المالية .

مادة ( :)2التقديرات

 0-2تقدر نقاط التقدير (المستخدمة فى حساب المتوسط التراكمى) لكل ساعة معتمدة على النحو التالى:
F
0

D
1.0

D+
1. 3

C1. 7

C
2. 0

C+
2. 3

B2. 7

B
3. 0

B+
3. 3

A
A4.00 3.7

وتعبر التقديرات فئة  Aعن الطالب المتميزين  Excellentوتعبةةر التقةةديرات فئةةة  Bعةةن طةةالب الد ارسةةات العليةةا
الجيةةدين  Goodوتعكةةس التقةةديرات فئةةة  Cحالةةة الطةةالب المتوسةةطين  Critically Adequateبينمةةا تعبةةر

( ) 3الساعة املعتمدة الواحدة تناظر  5,3 – 2,2 :نقطة معتمدة (طبقا لطبيعة و نوعية الدراسة باملفرر املناظر).
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التقديرات فئة  Dعن تقييم طالب ذوى أداء منخفض تحت التحفظ  Conditionalوأخي ار يشةةير التقةةدير  Fالةةى

حالة طالب راسبين  Failوال يرقى مستواهم لمرحلة الدراسات العليا (.)4

.

 6-2تلتزم جميع برامج الدراسات العليا بالنسب المئوية المقابلة للتقديرات على النحو التالى:
التقدير
A+

النسبة المئوية

التقدير

 %97أو أكثر

النسبة المئوية

C+

من  %23و أقل من %22

A-

 %91و أقل من %95

C

من  %20و أقل من %23

B+

من  %85و أقل من %91

C-

من  %21و أقل من %20

B

من  %81و أقل من %85

D

من  %21و أقل من %21

B-

من  %77و أقل من %81

F

راسب (أقل من )%21

من  %95و أقل من %97

A

 3-2تةةذكر بالشةةهادة المقةةررات التةةى تمةت دراسةتها بجامعةةة القةةاهرة فقةةط وال يحتسةةب المعةةدل التراكمةةى لسةواها .كمةةا
تذكر لغة الدراسة بالشهادة.
مادة ( :)0متوسط النقاط

 0-0يتم حساب المتوسط التراكمى الفصلى  GPAوالمتوسط التراكمى العام  CGPAللدرجات كالتالى:
– المتوسط التراكمى الفصلى ) GPA (Grade Point Averageهو متوسط ما يحصل عليه الطالب من
نقاط فى الفصل الدراسى الواحد مقربا إلى رقمين عشريين ويساوى :
(مجموع النقاط المحصلة لكل مقرر  xعدد ساعاته المعتمدة)  /مجموع الساعات المعتمدة لجميع
المقررات بذات الفصل.
– المتوسط التراكمى العام  Cumulative Grade Point Average, CGPAهو متوسط ما يحصل
عليه الطالب من نقاط خالل جميع الفصول الدراسية بالبرنامج مقربا إلى رقمين عشريين ويساوى:
(مجموع النقاط المحصلة لكل مقرر  xعدد ساعاته المعتمدة)  /مجموع الساعات المعتمدة لجميع
المقررات بجميع الفصول.

 6-0يلتزم الطالةةب باعةةادة د ارسةةة أى مقةةرر إجبةارى حةةال الرسةةوب فيةةه ،ويحتسةةب التقةةدير عنةةد إجتيةةاز المقةةرر بحةةد
أقصى  B-ويسمح باإلعادة  3مرات كحد أقصى.
 3-0عند الرسوب بمقرر اختيةةارى ،يحةةق للطالةةب اتبةةاع المةةذكور بالبنةةد  6-0أو د ارسةةة مةةادة أخةةرى بديلةةة ،وفةةى تلةةك الحالةةة
تدخل كلتا المادتين فى حساب المتوسط التراكمى.

( ) 4يوجد تفصيل مبسط للعقالنية املتبعة ىف حتديد نقاط التقدير بامللحق.
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 4-0يسةةمح للطالةةب بد ارسةةة نفةةس المقةةرر السةةابق نجاحةةه فيةةه مةرة واحةةدة أخةةرى ،بغةةرض تحسةةين المعةةدل التراكمةةى ،وعندئةةذ
يحتسب تقدير اإلمتحان األخير فقط.
مادة ( :)1الحد األدنى للنجاح بالمقررات الدراسية

يبين الجدول التالى الحد األدنى للنجاح بأى من المقررات طبقا للبرنامج المناظر:
البرامج األكاديمية
الدبلومة

البرامج المهنية
الدبلومة

C

الماجستير

الماجستير

B-

الدكتوراه

CB-

B-

1

التأهيلى

D

 :)01مدة الدراسة
مادة ((:)01

 0-01يبين الجدول التالى حدود المدة المسموح بها ،لالنتهاء من الدراسة والحصول على الدرجة أو التخةةرج (مةةن
تاريخ القيد بالجامعة) بأى من برنامج الدراسات العليا:

البرنامج
الدبلوم األكاديمى

الفصول الدراسية الرئيسية المطلوبة
الحد األدنى
6

2

64

2

01

40

4

64

الماجستير األكاديمى

الدبلوم المهنى

6

الماجستير المهنى

الساعات المعتمدة المطلوبة

الحد األقصى

4

الدكتوراه

2

3

0

2

الحد األدنى

الحد األقصى
40
26

32

31

21
46
40

 6-01تقدر الساعات المعتمدة المناظرة لرسالة الماجستير بحد أدنى  01ساعة ،وبحد أقصى  60ساعة.
 3-01تقدر الساعات المعتمدة المناظرة لرسالة الدكتوراه بحد أدنى  62ساعة ،وبحد أقصى  32ساعة.
مادة ( :)00المرشد األكاديمى

 5التأهيلى :تنص بعض الربامج على أن جيتاز بعض الطالب عددا من املقررات قبل السماح هلم بالتسجيل و تسمى مقررات تأهيلية لاللتحاق بربنامج الدراسات العليا
 6تشمل جمموع الساعات املعتمدة للمقررات و الساعات املعتمدة للرسالة (أو مشروع التخرج)
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 0-00يعين مجلس القسم مرشداً أكاديميةةا (أو مرشةةدين أكةةاديميين) مةةن ضةةمن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس يسةةتمر مةةع
الطالب حتى نهاية دراسة الدبلومة ،بينما يستبدل به مشرف الرسالة فى حالة تقةةدم الطالةةب للد ارسةةة بدرجةةة
الماجستير(عند تحديد لجنة اإلشراف) أو الدراسة بدرجة الدكتوراه.

 6-00تشمل مهام المرشد األكاديمى:

 تقد يم النصح واإلرشاد األكاد يمى خالل فترة دراسة الطالب

 متابعة إلتزام الطالب بالخطة الدراسية للحصول على الدرجة ( )Study Plan / Road Mapلكل برنامج.
 اعتمةةاد المقةةررات المزمةةع دراسةةتها لكةةل طالةةب خةةالل كةةل فصةةل د ارسةةى ( وكةةذلك اعتمةةاد أى تغييةةر فةةى
التسجيل األصلى) كشرط للسماح بتسجيلها من قبل إدارة الدراسات العليا بالكلية أو المعهد المناظر.
مادة ( :)06حاالت التسحيل واإلنسحاب وتعذر دخول االمتحان

 0-06يسةةمح للةةدارس بالغةةاء تسةةجيله السةةابق بةةأى مقةةرر دون عواقةةب خةةالل أول أسةةبوعين مةةن بدايةةة الد ارسةةة
بالفصل الدراسى المناظر فقط . Drop

 6-06يسةةمح للةةدارس باإل نسةةحاب ) (Withdrawalمةةن أى مقةةرر د ارسةةى ،مةةع إسةةترداد المسةةاهمات قبةةل نهايةةة

األسبوع الرابع من بداية الدراسة بالفصل الدراسى ،وذلك بعد إستيفاء اإلسةةتمارة الخاصةةة بةةذلك ،والمعتمةةدة مةةن
كل من المرشد األكاديمى والقائم بتدريس المقرر ،وفى هذه الحالة ،ال تحتسب للدارس ساعات هذا المقةةرر،

ويظهر الرمز منسحب ) (Wفى شهادات وبيانات المقررات الخاصة بالطالب.

 3-06يسمح للدارس باإل نسحاب ) (Withdrawalمن أى مقرر دراسى ،مع عدم إسترداد المساهمات قبل نهاية

األسبوع السادس من بداية الد ارسةةة بالفصةةل الد ارسةةى ،وذلةةك بعةةد إسةةتيفاء اإلسةةتمارة الخاصةةة بةةذلك والمعتمةةدة
مةةن كةةل مةةن المرشةةد األ كةةاديمى والقةةائم بتةةدريس المقةةرر ،وفةةى هةةذه الحالةةة ،ال تحتسةةب للةةدارس سةةاعات هةةذا

المقرر ،ويظهر الرمز منسحب ) (Wفى شهادات وبيانات المقررات الخاصة بالطالب.

 4-06ال يجوز اإل نسحاب بعةةد األسةةبوع السةةادس مةةن بدايةةة الد ارسةةة بالفصةةل الد ارسةةى ويحصةةل الطالةةب علةةى تقةةدير

ارسةةب ) (Fحةةال عةةدم حضةةوره إمتحةةان نهايةةة الفصةةل أو حةةال عةةدم اسةةتيفائه نسةةبة الحضةةور أو حةةال عةةدم
تحقيقه الحد األدنى ألعمال الفصل الدراسى.

 1-06عند إعادة دراسة مقرر كان قةةد سةةبق للطالةةب اإلنسةةحاب منةةه يةةتم اسةةتبدال التقةةدير الةةذى تةةم الحصةةول عليةةه
عند اإلعادة بتقدير ) (Wوالسابق الحصول عليه.

 2-06الطالب الذى تعذرعليه دخول اإلمتحان النهائى لمقرر أو إتمةةام بعةةض متطلباتةةه ألسةةباب قهريةةة تقبلهةةا لجنةةة
الدراسات العليا ومجلس الكلية ،وكان قد أدى  75 %مةةن متطلبةةات المقةةرر علةةى األقةةل يحصةةل علةةى تقةةدير

غيةةر مكتمةةل ) ، ( I – Incompleteوعليةةه أداء اإلمتحةةان فةةى الفصةةل الد ارسةةى التةةالى (أو الةةذى يليةةه عنةةد
إعادة تدريس المقرر)  ،وذلك الستكمال متطلبات المقرر وليس إلعادته.
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 2-06يحةةق للطالةةب التسةةجيل بمقةةرر كمسةةتمع ) ،(Auditو عليةةه اسةةتيفاء نسةةبة حضةةور تزيةةد علةةى  %21مةةن
الساعات المطلوبة وال يطالب بدخول امتحان آخر الفصل وعليةةه يتحصةةل الطالةةب علةةى تقةةدير ) (Lبشةةهادة
المقررات غير أنه ال تحتسب له أية ساعات معتمدة.

مادة ( :)03وقف القيد

 0-03يكون وقف القيد وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الدراسات العليةةا والبحةةوث بالجامعةةة ،ويشةةترط إجةراؤه قبةل
إنتهاء المدة األصلية للقيد أو التسجيل ،وال يكون عن مدة سابقة أو بأثر رجعى.

 6-03يجوز لمجلس الكلية ،بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يوقف قيد الطالب المسةةجل بالد ارسةةات العليةةا
(ماجستير – دكتوراه ) بفترة إعداد الرسالة وبحد أقصى  3سنوات (تجدد سنوياً) ،وذلك فى الحاالت اآلتية:



الحاالت المرضية بشرط أن يتقدم الطالب بالشهادات المرضية الالزمة معتمدة من اإلدارة الطبية



مرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج ،على أن يتقدم الطالب بما يثبت ذلك مدعما بموافقة جهة



حاالت التجنيد للقوات المسلحة وتقديم ما يفيد ذلك.

للجامعة.

العمل على اإلعارة للطرف األول والموافقة للطرف اآلخر.


إجازة رعاية الطفل ،بشرط تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل بالنسبة للعاملين أو شهادة ميالد



المنح التدريبية والمهمات القومية التى يوفد فيها الطالب عن طريق جهة عمله.

الطفل.

مادة ( )04إلغاء القيد

يتم إلغاء القيد فى أى من الحاالت التالية:




عدم استيفاء الحد األدنى من الساعات المعتمدة المطلوبة فى المدة المحددة لذلك.

تجاوز الحد األقصى المسموح به ،للحصول على الدرجة والمذكور بالمادة .01

عدم إجتياز االمتحان الشامل للدكتوراه فى المدة المحددة لذلك.



اإلخالل بالقيم األخالقية واألكاديمية مثل حاالت الغش ومخالفات األمانة العلمية واهانة أعضاء هيئة



تقديم تقريرين متتابعين على مدار فصلين أكاديميين من المشرف الرئيسى يفيد عدم جدية الطالب فى



فى حالة الماجستير أو الدكتوراه ،فى حالة تقديم تقرير من لجنة الحكم على الرسالة بأنها غير صالحة



فى حال اختالف المشرفين على جدية وجدوى استمرار الطالب فى البحث و/أو صالحية الرسالة ،يتم

التدريس وهى حاالت تستوجب إلغاء القيد.

البحث ويتم إبالغ الطالب رسميا بالتقرير األول عن طريق إدارة الدراسات العليا.
لنيل الدرجة.

اإلحتكام إلى لجنة يقترحها مجلس القسم ،وبموافقة لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية .
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تقدم الطالب بطلب إللغاء القيد ،والموافقة على طلبه من مجلس الكلية ،ثم اعتماده من أ.د.نائب

رئيس الجامعة للدراسات العليا.

مادة ( :)01إعادة القيد

إذا تم إلغاء قيد الطالب ،يجوز لمجلس الكلية ،بنةةاء علةةى اقتةراح لجنةةة الد ارسةةات العليةةا إعةةادة قيةةده ،وعلةةى الطالةةب،
أن يتقدم بطلب إعادة القيد في المواعيد المحددة لذلك ،مع االلتزام بالشةةروط العامةةة للقيةةد ،وكةةذلك الشةةروط الخاصةةة

بقيةةد لكةةل درجةةة ،ويجةةوز أن يعفةةى مةةن بعةةض المقةةررات السةةابق اجتيازهةةا إذا لةةم يمةةض علةةى نجاحةةه فيهةةا أكثةةر مةةن
بناء على موافقة القسم المختص ،وطبقا للبنود الواردة بالمادة .4
خمس سنواتً ،
مادة ( :)02قواعد معالجة الخالفات

 0-02المبدأ العام فى فض الخالفات يقضى بحل النزاع داخل القسم أوال ،فان تعذر فةةض النةزاع ،يةةتم اللجةةوء إلدارة
الكلية .وفى حال تعذر حسم الخالف ،يتم اإل لتجاء إلى إدارة الجامعة وال يجوز تخطى الترتيب السابق.

 6-02فى حال وجود خالف بين المشرفين أو بةةين أحةةد المشةةرفين والطالةةب أو حةةال اخةةتالف المشةةرفين علةةى جديةةة

وجدوى استمرار الطالب فى البحث و/أو صالحية الرسالة ،يتم اإلحتكةةام إلةةى لجنةةة تضةةم ثال ثةةة مةةن األسةةاتذة

الكبةةار ،يقترحهةةا مجلةةس القسةةم وبموافقةةة لجنةةة الد ارسةةات العليةةا ومجلةةس الكليةةة ويكةةون قرارهةةا ملزمةةا لجميةةع

األطراف.

 3-02تشكل الكلية لجنة ثالثية من الحكماء المشهود لهم بالرأى الصائب ،يةةتم اإلحتكةةام إلةةيهم ،لمعالجةةة الخالفةةات
التي قد تنشأ بين األقسام العلمية.

مادة ( :)02اشتراطات اللغة واجادة استخدام الحاسب اآللى ونظم المعلومات ودورة الكتابة العلمية

 0-02يعتبةةر اجتيةةاز إمتحةةان الةةة  TOEFLأو مةةا ينةةاظره وكةةذلك ودورة تنميةةة المهةةارات البحثيةةة والكتابةةة العلميةةةو
شرطا للقيد ببرنامجى الماجستير والدكتوراه.

 6-02يحدد كل قسم إشتراطات تكنولوجيا المعلومات المطلوب توافرها لدى دارسيه.
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الباب الثانى :القواعد العامة للبرامج األكاديمية

ةاء علةةي طلةةب كليةةة االقتصةةاد والعلةةوم السياسةةية ،وذلةةك علةةي مسةةتوي الد ارسةةات
مةةادة (:)00تمةةنح جامعةةةالقاهرة ،بنة ً
العليا،الدرجات العلمية التالية.
 1-11درجة الماجستير األ كاديمي فى أحد التخصصات اآلتية:
أ -االقتصاد.
ب -اإلحصاء.
جة -العلوم السياسية.
د -اإلدارة والسياسات العامة.
هة -تطبيقات الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعية.
و -الدراسات األوروبية المتوسطية.
 6-00درجة دكتوراه الفلسفة فى أحد التخصصات السالفة الذكر.
 3-00درجة الدبلوم األ كاديمي فى أحد التخصصات الواردة فى المادة .62
أوال  :برنامج الماجستير األكاديمي

مادة ( :)01إشتراطات القيد والتسجيل بالماجستير األكاديمى

يجب أن يستوفى المتقدم لدراسة الماجستير األ كاديمي الشروط التالية:

 0-01الحصول على درجة البكالوريوس فى التخصص المناظر للتخصص العلمى الذى يريد أن يدرسه بتقدير
 C+على األقل أو ما يعادله طبقاً للمجلس األعلى للجامعات.

 2-91الحصول على درجة البكالوريوس فى تخصص غير مناظر للتخصص العلمى الذى يريد أن يدرسه ،وذلك
بتقدير تراكمى  C+على األقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية ،أو على درجة معادلة لها بذات
التقدير ،بشرط أن يكون له تخصص فرعى فى ذات المجال ،وأن يجتاز بنجاح المقررات التكميلية التى قد

بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.
يحمل بها بقرار من مجلس الكليةً ،
 3-91يجوز أن يقبل بقسم اإلدارة العامة ،أيضاً الطالب الحاصلون على بكالوريوس االقتصاد أو اإلحصاء أو
العلوم السياسية بتقدير تراكمى  C+على األقل ،من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية ،أو على درجة
معادلة لها بذات التقدير ،والذين ال يكون لهم تخصص فرعى فى مجال اإلدارة العامة ،وذلك بشرط اجتيازهم

بناء على اقتراح مجلس القسم.
بنجاح المقررات التكميلية التى يحملون بها بقرار من مجلس الكليةً ،
 4-91يجوز أن يقبل بقسم تطبيقات الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعية ،أيضاً الطالب الحاصلون على

بكالوريوس االقتصاد أو اإلحصاء أو العلوم السياسية بتقدير تراكمى  C+على األقل ،من إحدى جامعات
جمهورية مصر العربية ،أو على درجة معادلة لها بذات التقدير ،والذين ال يكون لهم تخصص فرعى فى
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مجال تطبيقات الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعية ،وذلك بشرط اجتيازهم بنجاح المقررات التكميلية التى
بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.
يحملون بها بقرار من مجلس الكليةً ،
 5-91يجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس بتقدير تراكمى B-على األقل فى
تخصصات أخرى ،وذلك على النحو التالى:
 الحاصلون على بكالوريوس الهندسة والعلوم (قسم الرياضة البحتة) ،والفنية العسكرية ،والدفاع الجوى،وذلك فى قسم اإلحصاء.
 الحاصلون على بكالوريوس الهندسة والتجارة والعلوم (قسم الرياضة البحتة) والزراعة (قسم االقتصادالزراعى) وليسانس الحقوق ،وذلك فى قسم االقتصاد.
 الحاصلون على ليسانس اآلداب (أقسام التاريخ والفلسفة وعلم النفس واالجتماع واإلعالم) والحقوقوبكالوريوس اإلعالم ،وكذلك الحاصلون على بكالوريوس العلوم العسكرية وليسانس العلوم القانونية
والشرطية المعادلة ،وذلك فى قسم العلوم السياسية ،بشرط أن يجتاز الطالب ،قبل أن يبدأ دراسة مقررات
بناء على اقتراح
برنامج الماجستير ،المقررات التكميلية التى قد يحمل بها بقرار من مجلس الكلية،
ً
مجلس القسم ،وذلك بنسبة نجاح التقل عن  )6.2( B-فى كل مقرر .ويعتبر تحقيق ذلك شرطاً للقيد

ببرنامج الماجستير والتدخل هذه المقررات التكميلية فى حساب متوسط النقاط التراكمى للطالب والمطلوب
منه تحقيقه فى برنامج الماجستير.
– الحاصلون على بكالوريوس كليات الحاسبات والهندسة (حاسبات واتصاالت) ،والعلوم (قسم الرياضة
البحتة) ،والتجارة ،واإلعالم ،واآلثار ،والتخطيط العمرانى ،وليسانس الحقوق ،واآلداب ،وذلك فى قسم
تطبيقات الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعية.
– الحاصلون من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية على بكالوريوس الطب ،والهندسة ،والتجارة (إدارة
األعمال) ،واإلعالم ،وليسانس الحقوق والعلوم العسكرية والشرطية ،وذلك فى قسم اإلدارة العامة ،وذلك
بناء على اقتراح
بشرط اجتيازهم بنجاح المقررات التكميلية التى يحملون بها بقرار من مجلس الكليةً ،
مجلس القسم بنسبة نجاح ال تقل عن  B-على األقل ،مع مالحظة أن القسم ال يقبل طالب الجهات
التالية :المعاهد الخاصة ،ومعهد الدراسات التعاونية ،والجامعة العمالية ،وخريجي التعليم المفتوح الذين
تعادل درجاتهم ببكالوريوس التجارة.
– ويشترط فى جميع الحاالت السابقة أن يجتاز الطالب بنجاح المقررات التكميلية التى قد يحمل بها بقرار
بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.
من مجلس الكليةً ،
 6-91بالنسبة لقيد الطالب بماجستير الدراسات األوروبية المتوسطية ،يشترط:
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 -1الحصول على درجة البكالوريوس من كلية االقتصاد والعلوم السياسية (تخصص علوم سياسية أو
اقتصاد) ،أو بكالوريوس اإلعالم أو العلوم العسكرية والشرطية المعادلة أو ليسانس الحقوق ،أو ليسانس
اآلداب (أقسام :التاريخ ،واالجتماع ،والفلسفة ،وعلم النفس ،واإلعالم) وذلك بتقدير تراكمى  C+على

األقل.

 -2يجب على غير الحاصلين على بكالوريوس كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (تخصص
علوم سياسية أو اقتصاد) أن ينتهوا من دراسة ست مقررات تأهيلية قبل االلتحاق بالبرنامج هى :النظم
السياسية المقارنة ،ونظرية العالقات الدولية ،والقانون الدولى العام ،ومناهج البحث ،باإلضافة إلى
مقررين يحددهما قسم اقتصاد ،على أن يحصل الطالب فى كل مقرر على تقدير  B-بحد أدنى.
 -3يمكن للطالب المسموح لهم بالتقدم لبرنامج الدراسات العليا بقسم االقتصاد (كليات التجارة ،الرياضة
البحته...إلخ) التقدم لاللتحاق ببرنامج الدراسات األوروبية المتوسطية ،على أن يقوموا باعداد رسائلهم
فى موضوعات اقتصادية فى إطار الدراسات األوروبية المتوسطية.
 -4لبرنامج الدراسات األوروبية المتوسطية الحق في وضع ضوابط داخلية خاصة باجادة اللغة اإلنجليزية
بعد موافقة مجلس الكلية حيث أن الدراسة بالبرنامج باللغة اإلنجليزية.
 -5لمجلس الكلية أن يقرر قبول طالب من غير خريجي الكليات المشار إليها ،متةةى كانةةت طبيعةةة عملهةةم ذات
صلة بالشئون األوروبية المتوسطية ،بشرط الحصول على تقدير تراكمي  C+على األقل.

 7-91اجتياز إمتحان الة  TOEFLأو ما يناظره مع تحقيق درجة  111كحد أدنى للقبول بالكلية علةةى مسةةتوى
جميع االقسام.
 8-91يجوز لمجلس الكلية الموافقة على قبةةول الطةةالب الةراغبين فةةى التسةةجيل للد ارسةةات العليةةا لدرجةةة الماجسةةتير
والحاصلين على تقدير مقبول بالدرجة الجامعية األولى ،بشرط اإلنتهاء من مقررات تأهيليةةة يحةةددها القسةةم
المختص ،على أال تقل عن  06سةةاعة معتمةةدة (مةةن مسةةتويات  111و  )211يحةةددها المرشةةد األ كةةاديمى
ويوافق عليها مجلس القسم المختص ويشترط تحقيق متوسةةط نقةةاط تراكمةةى  6.2كحةةد أدنةةى ،كمةةا يشةةترط
عدم تسجيل تلك المقررات مرة أخرى أو اإلعفاء منها عند اإللتحاق ببرنامج الماجستير.
مادة ( :)61متطلبات منح درجة الماجستير األكاديمى

يجب ان يستوفي طالب الماجستير األ كاديمي المتطلبات التالية كحد أدني للحصول علي الدرجة :

 0-61اجتياز  31ساعة معتمدة موزعة بين مقةةررات د ارسةةية ( 64سةةاعة معتمةةدة علةةي األقةةل) ورسةةالة (01سةةاعة
معتمدة علي األقل) علي ان يخصص للمقررات اإلجبارية  06ساعة معتمدة علي األقل.

بناء علةةى اقتةراح مجلةةس القسةةم المخةةتص ،قائمةةة المقةةررات االختياريةةة التةةى يطرحهةةا
 6-61يعتمد مجلس الكليةً ،
القسم  ،ويجوز أن يكون أحد هذه المقررات االختيارية من خارج التخصص الذى يدرسه الطالب.
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 3-61اعتمةةاد مقتةةرح البحةةث موضةةوع الرسةةالة مةةن مجلةةس القسةةم المخةةتص بعةةد تحكيمةةه مةةن لجنةةة ثالثيةةة مةةن
المتخصصين في موضوع البحث ومناقشته في سمينار علني ،ووفقاً للقواعد التي يضعها القسم المختص.

 4-61تشكيل لجنة إشراف :

 يعين مجلس الكلية ،بناء على اقتراح مجلس القسم المخةةتص ،وموافقةةة لجنةةة الد ارسةةات العليةةا والبحةةوث
مشةةرفاً رئيسةةياً علةةى الطالةةب مةةن بةةين األسةةاتذة أو األسةةاتذة المسةةاعدين غيةةر المعةةارين بالكليةةة ،ويجةةوز
إشراك أحد المدرسين فى اإلشراف،

 يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشارك في اإلشراف عضو واحد ممن في مسةةتوى األسةةاتذة أو األسةةاتذة
المساعدين من المتخصصين من خارج الكلية ،وفى جميع الحاالت ،ال يزيد عدد المشرفين على ثالثة.
 فى حال سفر أحد المشرفين المشاركين إلى الخارج ،فلمجلس الكلية أن يترك لجنة اإلشراف كما هةةى أو
يضةةيف عضةةوا إلةةى لجنةةة اإلشةةراف أو يرفةةع المشةةرف الةةذى سةةافر إلةةى الخةةارج مةةن لجنةةة اإلشةةراف أو
كليهمةةا ،وذلةك بنةةاء علةةى اقتةراح مجلةةس القسةةم المخةةتص وموافقةةة لجنةةة الدراسةةات العليةةا والبحةةوث بنةةاء
على التقريةةر الةةذي يقدمةةه المشةةرف قبةةل السةةماح لةةه بالسةةفر ،مةةدعماً بةرأي المشةةرف الرئيسةةي ،مةةع عةةدم

التعارض مع الفقرة السابقة.

 يقدم المشرف الرئيسي فى نهايةةة كةةل فصةةل د ارسةةى تقرية ارً إلةةى مجلةةس القسةم المخةةتص عةةن مةةدى تقةةدم
الطالب في رسالته ،وللمشرف الرئيسي أن يوصي باستمرار القيد أو إلغائه.

 1-61عقد السيمنار:

– يطلب المشةةرف أو المشةةرفان الةةداخليان عقةةد محاضةةرة عامةةة (سةةيمنار) يعةةرض فيهةةا الطالةةب مةةا توصةةل
إليه خالل البحث ،ويتم تسجيل مالحظات الحاضرين.

– ال يجوز تشكيل لجنة حكم على الرسالة قبل مرور ثالثة أشهر على األقل من تاريخ عقد السيمنار.
– يجوز إرفاق المالحظات المدونة بالسيمنار مع خطابات الممتحنين.
 2-61طلب تشكيل لجنة ممتحنين:

– يتقدم المشرف الرئيسي إلي مجلس القسم المختص باآلتي-:
 تقريةةر عةةن األمانةةة العلميةةة ونسةةب االقتبةةاس بالرسةةالة ،علةةى أن ُيقةةدم الطالةةب تعهةةداً علةةى أمانتةةه
العلمية في كتابة الرسالة ،ونسب االقتباس بالرسالة.
 تقريةةةر عةةةن صةةةالحية الرسةةةالة للمناقشةةةة موضةةةحاً بةةةه العنة ةوان الةةةدقيق للرسةةةالة بةةةاللغتين العربيةةةة
واإلنجليزية ويحمل توقيعات المشرفين.

 طلةةب تشةةكيل لجنةةة الحكةةم علةةى الرسةةالة مةةن بةةين خمسةةة مرشةةحين أحةةدهم المشةةرف أو المشةةرفين
ويكون للمشرفين صوت واحد.
 نسخة ورقية من الرسالة ،على األقل ،وأخرى رقمية مكتوبة ،طبقاً لتعليمات كتابة الرسائل.
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 2-61لجنة الحكم على الرسالة:

 يشةةكل مجلةةس الكليةةة ،بنةةاء علةةى اقتةراح مجلةةس القسةةم المخةةتص لجنةةة للحكةةم علةةى الرسةةالة مةةن ثال ثةةة
أعضةةاء أحةةدهم المشةةرف أو المشةةرفان علةةى أن يكةةون لهةةم صةةوت واحةةد إلةةى جانةةب عضةةوين مةةن بةةين
السادة األساتذة أو األساتذة المساعدين بالجامعات المصرية أو األجنبية أو ممةةن فةةي مسةةتواهم العلمةةي
من المختصين بشرط أن يكون أحدهما على األقل من خارج الكليةةة ،ويةرأس اللجنةةة أقةةدم األعضةةاء ،مةةع
م ارعةةاة أنةةه ال تمةةنح الدرجةةة علةةى الرسةةائل العلميةةة للطةةالب الةةذين يضةةاف إلةةيهم مشةةرف جديةةد ،إال بعةةد
مرور ستة أشهر على األقل من إضافة المشرف حال طلب المشرف الجديد لذلك ،مةةع مراعةةاة أن تكةةون
مةةدة القيةةد الباقيةةة للطالةةب تسةةمح بةةذلك .ويعتمةةد نائةةب رئةةيس الجامعةةة للد ارسةةات العليةةا والبحةةوث تشةةكيل
لجنة الحكم على الرسالة ،بعد موافقة مجلس الكلية.

 اعتبار الموافقة على تشكيل لجنة الحكم على الرسالة موافقة ضمنية على مد القيةةد لمةةدة (سةةتة أشةةهر)
فقط ،وهى مدة صةةالحية لجنةةة الحكةةم علةةى الرسةةالة ،علةةى أن يةةتم التشةةكيل قبةةل إنقضةةاء المةةدة المصةةرح
بها للطالب.
 يشترط فى اللجنة التى يختارها مجلس القسم للحكم على الرسالة أن يكون البحث فى مجةةال تخصصةةهم
ولهم إنتاج علمى فى هذا المجال.
 يجب أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم على رسالة الماجستير من خارج الكلية.
 ال يجوز إشةةتراك عضةةو هيئةةة التةةدريس فةةى لجنةةة الحكةةم علةةى الرسةةائل العلميةةة المقدمةةة مةةن أحةةد أقاربةةه
حتى الدرجة الرابعة نسباً أو صه ارً.

 يجوز أن تتم المناقشة بحضور العضوين من داخل الجمهورية فقط ،وبشةةرط أن يكةةون مةةن بينهمةةا أحةةد
المشرفين.
 فى حال تعذر حضور أحد أعضاء لجنة الحكم يتم تأجيل المناقشة.
 يقةةدم كةةل عضةةو مةةن أعضةةاء لجنةةة الحكةةم تقرية ارً فرديةاً عةةن الرسةةالة ،وتقةةدم اللجنةةة تقرية ارً جماعيةاً علةةى

النماذج التي تعدها إدارة الدراسات العليا والبحوث لهذا الغرض عن الرسةةالة ونتيجةةة المناقشةةة ،وتعةةرض

جميعها على مجلس القسم المختص ثم لجنةةة الدراسةةات العليةةا والبحةةوث بالكليةةة فمجلةةس الكليةةة تمهيةةداً
لعرضها على مجلس الجامعة.

 للجنة أن توصي في تقريرها الجماعي بأحد التوصيات التالية:للجنة أن توصي في تقريرها الجماعي بأحد التوصيات الثالث اآلتية:
أ-
ب-

قبةول الرسةالة.

رفض الرسالة رفضاً مطلقاً.
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ج-

إعادة الرسالة للطالب ،الستكمال ما تراه اللجنة مةةن نقةةص ومالحظةةات .وتؤخةةذ موافقةةة اللجنةةة

علةةى الرسةةالة بعةةد إجةراء التعةةديالت وقبةةل مةةنح الدرجةةة .ويعطةةي الطالةةب فرصةةة ال تزيةةد علةةى سةةتة

أشهر من تاريخ المناقشة الجراء التعديالت ،وبشرط أال يتجاوز الحةةد األقصةةي لمةةنح الدرجةةة .وفةةى

هذه الحالة تعاد مناقشة الطالب وتقدم اللجنة تقرية ارً جماعيةاً إلةةى مجلةةس القسةةم المخةةتص بنتيجةةة
فحص الرسالة والمناقشة.

مادة ( :) 60يلغي قيد الطالب ،إذا لم يحصل علي الدرجة خالل ثمانية فصول دراسية.
مادة ( :)66برامج الماجستير األكاديمي في األقسام الدراسية :

 1-22تبين الجداول توزيع المقررات في كل تخصص ،وكود كل مقرر واسمه ونوعه (إجباري /إختياري ) وعدد

الساعات التدريسية ،وعدد الساعات المعتمدة ،والمتطلبات السابقة.
بناء على مقترح من القسم المختص
 2-22يمكن إدخال تعديالت على المقررات اإلجبارية واالختياريةً ،

وموافقة مجلس الكلية.
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برامج المـاجســـتير في األقسام الدراسية
أوالا :قســـم االقتصـــــاد

يطبق برنامج الماجستير بما يت ضمنه من مقررات نظرية وأساليب وأدوات التحليل االقتصادي ،لتأهيل الباحث
التأهيل الضروري والكافي.
 .0يدرس الطالب فى برنامج الماجستير ثمانية مقررات إ جبارية خالل العام الدراسى (أنظر الجدول رقم  0والملحق)
تكون حجر األساس في فهم النظرية االقتصادية واستخدام األدوات األ ساسية فى علم االقتصاد و تؤهله لكتابة بحث

الماج ستير ،حيث يشمل البرنامج المقررات التالية :النظرية االقتصادية الجزئية ،والنظرية االقتصادية الكلية،
واالقتصاد القياسى ،باإلضافة إلى مقرر الرياضة لالقتصاديين فى الفصل الدراسى األول ومقرر ورشة البحث فى

الفصل الدراسى الثانى .ولكى يستطيع الطالب الملتحق فهم محتوى هذه المقررات يجب أن يكون لديه حد أدنى من
المعرفة الرياضية واإلحصائية ،وتشمل حساب التفاضل والتكامل ،والجبر الخطي واالحصاء الرياضى،إلخ.

 .6للحصول على درجة الماجستير ،على الطالب أن يدرس  39ساعة معتمدة علي األقل ،موزعة بين المقررات

الدراسية ( 64ساعة معتمدة علي األقل بواقع  3ساعات معتمدة لكل مقرر) وبحث الماجستير ( 15ساعة معتمدة

علي األقل).

 .3لكى يجتاز الطالب مق اررات برنامج الماجستير ويتأهل لكتابة بحث الماجيستير ،عليه :أوالً :أن ينجح فى كل
مقرر بحد أدنى  %21على أن يكون التقدير اإلجمالي لكل المقررات  ،B-ويكون التقييم بالنسبة لمقرر ورشة
البحث ،بناء على المشاركة وكتابة ورقة بحثية مصغرة.

ثانياً :على الطالب أن يكتب بحث الماجستير ،وينتهى من مناقشته خالل العام التالى ،بعد النجاح فى جميع
المقررات المؤهلة للماجستير.
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المق ررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم االقتصاد
عـدد
نوع المقرر الساعات/
األسبوع
3
إجبارى

عدد
األسابيع

عددالساعات
المعتمدة

95

3

 E602تحليل اقتصادي جزئي

إجبارى

3

95

3

 E603النظرية االقتصادية الكلية

إجبارى

3

95

3

 E604تحليل اقتصادي كلي

إجبارى

3

95

3

 E605االقتصاد القياسى

إجبارى

3

95

3

 E606التحليل الكمي

إجبارى

3

95

3

 E607رياضة لالقتصاديين

إجبارى

3

95

3

الكود

اسم المقـــــــــرر

 E601النظرية االقتصادية الجزئية

 E608ورشة بحث وتتضمن:
 .1تاريخ الفكر االقتصادي.
 .2االقتصاد المالي.
 .3االقتصاد الدولي.
 .4التنمية االقتصادية.
 .5اقتصاديات العمل والموارد
البشرية.
 .6اقتصاديات الصناعة والنقل
والطاقة.
 .7اقتصاديات النقود والبنوك.
 .1اقتصاديات الزراعة والموارد
الطبيعية والبيئة.
.1االقتصاد السلوكي.

إجبارى
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3

95

3

ثانيا ا :قســـم اإلحصــــــاء
 -1للحصول على درجة الماجستير األ كاديمي في اإلحصاء ،علي الطالب أن يدرس  31ساعة معتمدة على
االقل موزعة علي عدد من الفصول الدراسية بحد أدني  4فصول وحد أقصي  0فصول دراسية وموزعة
بين مقررات ورسالة كالتالي:
أ-

 64ساعة معتمدة على األقل موزعة بين:
  4مقررات إجبارية  ،كل مقرر بواقع  3ساعات معتمدة. 4 -مقررات إختيارية  ،كل مقرر بواقع  3ساعات معتمدة.

ب-

 01ساعة معتمدة على األقل إلعداد رسالة.

 -2يجوز أن يكون أحد المقررات االختيارية من خارج التخصص الذي يدرسه الطالب ،بعد أخذ رأي القسم
وموافقة مجلس الكلية.
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المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم االحصاء

الكود

المقـــــــــرر

عـدد
عدد
نوع المقرر الساعات/
األسبوع األسابيع

S 609
S602
S 603
S604

نظرية اإلحصاء ( )9أ
نظرية اإلحصاء ()9ب
رياضيات متقدمة ( )9أ
رياضيات متقدمة ( )9ب

إجبارى
إجبارى
إجبارى
إجبارى

3
3
3
3

95
95
95
95

S605
605
S606
606
S607
607
S608
608
S601
601
S690
S699
699
S692
S693
693
S694
694
S695
695
S696
696
S697
697
S698
698

اإلحصاء الحيوى
اإلحصاء السكانى
بحوث العمليات
األساليب القياسية
العمليات العشوائية
تصميم وتحليل التجارب
تحليل سالسل زمنية
تحليل المتغيرات المتعددة
دراسات الصالحية
إحصاء المعلمى
موضوعات مختارة*
احصاء بيئي
ضبط جودة االنتاج
نظرية اتخاذ القرار

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

* تم تحديد اسم المقرر طبقا لما يراه مجلس القسم ويوضع االسم بين قوسين (.)........
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عدد
الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

متطلبات
سابقة
S 609
S 603

ثالثا ا :قسـم العلـوم السياسية

 يشترط في الطالب المتقدم لإل لتحاق ببرنامج الماجستير في قسم العلوم السياسية أن يكون قد اجتازاختبار  TOEFL IBTبحد أدنى  500أو اختبار  IELTSبحد أدنى  ،6وتعتبر نتيجة أى من االختبارين
سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ اجتياز االختبار.
 للحصول على درجة الماجستير االكاديمي في العلوم السياسية ،على الطالب أن يدرس  31ساعةمعتمدة ،موزعة كالتالى:
 64 ساعة معتمدة للمقررات موزعة ما بين  06ساعة معتمدة إجبارية ( 4مقررات إجبارية ،تحددها
هذه الالئحة ،بواقع  3ساعات معتمدة لكل مقرر) ،و 06ساعة معتمدة اختيارية ( 4مقررات يختارها
الطالب من بين قائمة المقررات االختيارية بواقع  3ساعات معتمدة لكل مقرر).
 01 ساعة معتمدة لبحث الماجستير.
 تخصص ألعمال الفصل نسبة من إجمالى درجات كل مقرر ال تقل عن  %31و ال تزيد على .%11 يحدد قسم العلوم السياسية سنويا أعداد المقبولين في برنامج الماجستير ،وتكون األولوية في القبوللألعلى تقدي ارً محسوباً بالنسبة المئوية من بين الحاصلين على درجة بكالوريوس العلوم السياسية من

كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة .وتنظم االتفاقيات الثقافية التي تعقدها جامعة القاهرة

حالة الطالب الوافدين.
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المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم العلوم السياسية
الكود

المقرر

نوع
المقرر

عدد
ساعات
المحاضرة

عدد الساعات
المعتمدة

عدد
األسابيع

P609

الفكر السياسى والنظرية السياسية

إجبارى

3

95

3

P 602
P 603
P 604

إجبارى
نظرية العالقات الدولية
إجبارى
نظرية النظم السياسية المقارنة
منااااا ج البحااااث المتقدمااااة فااااى العلااااوم إجبارى
السياسية

3
3
3

95
95
95

3
3
3

P605

دراسااااااات متقدمااااااة فااااااي األياااااادلوجيات اختيارى
السياسية الكبرى

3

95

3

P606
P607
P608
P601
P690
P699
P692
P693
P694
P695
P696
696
P697
P698
P691

اختيارى
نظرية الديمقراطية
اختيارى
نظرية العدالة
اختياري
النظرية القومية ومفا يم الهوية
اختياري
الليبرالية
اختياري
النظرية السياسية واالخالق
اختيارى
الماركسية والنظرية النقدية
اختياري
النظرية السياسية التحليلية
اختيارى
نظرية القيم السياسية
اختياري
العلمانية ونقد العلمانية
اختيارى
النظريات النسوية
اختيارى
نظرية القوة
اختيارى
نظرية الدولة
اختياري
نظريات التمثيل السياسي
الفكااار السياساااى فاااى العصاااور القديماااة اختيارى
والوسطى
اختيارى
الفكر السياسى الحديث
اختيارى
أمهات كتب الفكر السياسي
اختياري
الدين والدولة في الفكر السياسي
اختياري
الفكر السياسى المصرى
اختيارى
الفكر السياسى العربى
اختيارى
الفكر السياسى اإلسالمى
اختيارى
الفكر السياسى األفريقى
اختيارى
الفكر السياسى اآلسيوى

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95
95
95

3
3
3
3
3
3
3
3

المقررات االختيارية

P620
P629
P622
P623
P624
P625
P626
P627
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P628

دراسات استراتيجية

اختيارى

3

95

3

P621
P630
P639
P632
P633
P634

إدارة وحل الصراع الدولي
دراسات األمن الدولي
نظريات التكامل اإلقليمي
السياسات الخارجية للدول الكبرى
الوطن العربى فى السياسات الدولية
دول الجنوب فى العالقات الدولية

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95

3
3
3
3
3
3

P635

العالقات الدولية اإلفريقية

اختيارى

3

95

3

P636

العالم اإلسالمى فى السياسة الدولية

اختيارى

3

95

3

P637

التنظيم الدولي

اختيارى

3

95

3

P638

القانون الدولى للمياه

اختيارى

3

95

3

P631

المياه في العالقات الدولية

اختياري

3

95

3

P640

سياسات الهوية

اختياري

3

95

3

P649

الدبلوماسية فى العالقات الدولية

اختيارى

3

95

3

P642

االقتصاد السياسي الدولي

اختيارى

3

95

3

P643

السياسة الخارجية المصرية

اختيارى

3

95

3

P644

تحليل السياسة الخارجية

اختيارى

3

95

3

P645

المنظمات الدولية غير الحكومية

اختيارى

3

95

3

P646

الصراع العربى اإلسرائيلى

اختيارى

3

95

3

P647

القانون الدولي االنساني

اختيارى

3

95

3

P648

القانون الدولي لحقوق اإلنسان

اختيارى

3

95

3

P641
P650
P659
P652
P653
P654
P655

اختيارى
فلسفة حقوق االنسان
اختياري
الثقافة والدين فى العالقات الدولية
اختيارى
الحوكمة العالمية والنظام الدولي
اختيارى
النظم السياسية العربية
اختيارى
النظم السياسية فى إفريقيا
اختيارى
النظم السياسية فى آسيا
الااانظم السياساااية فاااى أوروباااا الشااارقية اختيارى
وروسيا والكومنولث
اختيارى
النظم السياسية فى أمريكا الالتينية
اختيارى
النظم السياسية الغربية

3
3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95
95

3
3
3
3
3
3
3

3
3

95
95

3
3

P658

اختيارى

3

95

3

P656
P657

النمذجة في العلوم السياسية
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P651
P660
P669
P662
P663
P664

االقتصاد السياسى المقارن
النظرية الدستورية
النظام السياسى المصرى
السياسة واإلدارة المحلية فى مصر
علم النفس السياسى
دراسات فى التنمية

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95

3
3
3
3
3
3

3
95
3
اختيارى
 P665االجتماع السياسى
3
95
3
اختيارى
التحليل السياسى الكمى
P666
3
95
3
اختيارى
موضوعات مختارة يحدد ا القسم ×
P667
 يحدد القسم في بداية كل عام دراسي المقررات االختيارية التي سوف يطرحها خالل العام ليختار الطالب من
بينها المقررات التي يريد أن يدرسها.
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رابعا ا :قسـم اإلدارة العـامــة

 للحصول على درجة الماجستير األكاديمي في اإلدارة والسياسات العامة ،علي الطالب أن يدرس  31ساعةمعتمدة على األقل موزعة علي عدد من الفصول الدراسية بحد أدني  4فصول وحد أقصي  0فصول دراسية
وموزعة بين مقررات ورسالة ،كالتالي:
أ 64 -ساعة معتمدة على األقل موزعة بين:
  4مقررات إجبارية ،كل مقرر بواقع  3ساعات معتمدة.  4مقررات اختيارية ،كل مقرر بواقع  3ساعات معتمدة.ب 01 -ساعة معتمدة على األقل إلعداد رسالة.
 -6يجوز أن ي كون أحد المقررات االختيارية من خارج التخصص الذي يدرسه الطالب ،بعد أخذ رأي مجلس
القسم وموافقة مجلس الكلية.
 -3يجوز أن يشترط مجلس القسم اجتياز اختبارات التقدم والمقابلة الشخصية للطالب من غير خريجي
كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
 -ويعرض الجدول التالي المقررات الدراسية ببرنامج الماجستير في اإلدارة والسياسات العامة:
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المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم اإلدارة العامة
الكود

المقرر

نوع
المقرر

عدد
ساعات
المحاضرة

عدد الساعات
المعتمدة

عدد
األسابيع

A 601

قضايا في نظرية اإلدارة العامة

إجبارى

3

95

3

A 602
A 603
A 604

مقدمة في تحليل السياسات العامة
تحليل وتقويم السياسات العامة
منا ج البحث في اإلدارة والسياسات
العامة

إجبارى
إجبارى
إجبارى

3
3
3

95
95
95

3
3
3

A 605

اإلدارة العامة في مصر

اختيارى

3

95

3

A 606
A 607
A 608
A 609
A 610
A 611
A 612
A 613
A 614
A 615

االجتماع اإلداري
نظريات التنظيم والسلوك التنظيمي
التطوير واإلصالح اإلداري
إدارة الموارد البشرية
النظم المحلية المقارنة
إدارة المنظمات الدولية
إدارة المشروعات الدولية النشاط
إدارة شئون البيئة
إدارة الوحدات المتخصصة
نظم المعلومات اإلدارية

اختيارى
اختيارى
اختياري
اختياري
اختياري
اختيارى
اختياري
اختيارى
اختياري
اختيارى

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

A 616
A 617
A 618
A 619
A 620

أساليب اإلدارة العامة في التعاقد
الرقابة على أعمال اإلدارة العامة
إدارة الخدمات الحكومية
اإلدارة االستراتيجية
إدارة المؤسسات العامة

اختيارى
اختيارى
اختياري
اختيارى
اختيارى

3
3
3
3
3

95
95
95
95
95

3
3
3
3
3

مقررات اختيارية خاصة بمسار اإلدارة العامة

مقررات اختيارية خاصة بمسار السياسات العامة
A 621

A 622
A 623

السياسة العامة (القطاعية:
الصحية ،التعليمية ،البيئية،
االجتماعية ،المالية والنقدية،
المحلية ،مكافحة الفساد)
قراءات في السياسات العامة
السياسات العامة المقارنة

اختياري

3

95

3

اختياري
اختياري

3
3

95
95

3
3

مقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامة
A 624
A 625

إدارة المنظمات غير الحكومية
إدارة برامج التعاون الدولي

اختيارى
اختيارى
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3
3

95
95

3
3

A 626

اإلدارة المالية فى القطاع
الحكومى
أخالقيات اإلدارة العامة

اختيارى

A 628
A 629
E 601A
E 602A

مهارات القيادة العصرية
المسئولية االجتماعية للشركات
نظرية االقتصاد الجزئي
نظرية االقتصاد الكلي

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

A 627

اختيارى

3

95

3

3

95

3

3
3
3
3

95
95
95
95

3
3
3
3
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خامسا ا :قسم تطبيقات الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعية

 .1يدرس الطالب في برنامج الماجستير عدد ثمانية مقررات دراسية أربعة منها اجبارية و أربعة
اختيارية يتم اختيارها من بين المقررات التي يقوم القسم بطرحها أو من بين مقررات الجدول(.)0

حيث تكون هذه المقررات الركيزة األساسية لفهم النظرية الحسابية في العلوم االجتماعية وتطور

تاريخ الفكر الحسابي ،وديناميكية العلوم االجتماعية والتعرف على الدراسات الخاصة باإل نترنت في
العلوم االجتماعية ،باالضافة إلى المنهجيات المختلفة ل دراسة الظاهرة االجتماعية ،سواء باستخدام

المحاكاة االجتماعية أو أ سلوب العميل أو تحليل الشبكات االجتماعية او بناء المجتمعات

االصطناعية ،وغيرها من األساليب المختلفة.

 .2وللحصول على درجة الماجستير ،على الطالب أن يدرس  31ساعة معتمدة ( 64ساعة معتمدة
بواقع  3ساعات معتمدة لكل مقرر ،باإلضافة إلى بحث الماجستير  01ساعة معتمدة).

 .3ولكي يجتاز الطالب مقررات برنامج الماجستير ،ويتأهل لكتابة بحث الماجستير عليه:

أ -أن ينجح في كل مقرر بحد أدني  %21على أن يكون التقدير اإلجمالي لكل
المقررات.B-

ب -أن يكتب بحث الماجستير و ينتهي من مناقشته.
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المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم تطبيقات الحاسب في العلوم االجتماعية

Social Science Computing Department MS.c Courses:
Code

Equivalent Course Title
course
Social science computing
theory (1)
Social science computing
history and thought evolution
(1)
Social dynamics
Internet studies in the social
sciences

Type

C605
C606
C607

SSC705
SSC706
SSC707

C608
C609
C610

SSC708
SSC709
SSC710

C611

SSC711

C612
C613

SSC712
SSC713

C614

SSC714

C615

SSC715

C616
C617
C618
C619

SSC716
SSC717
SSC718
SSC719

C601
C602

C603
C604

Artificial societies
Modeling social agents
Agent-based computational
economics
Social network analysis
Socio-cybernetics
Information-based societies
and information infrastructure
(1)
Information-based societies
and information infrastructure
(2)
Social knowledge discovery
Social knowledge
representation (1)
Social knowledge
representation (2)
E-commerce and the
networked economy
Studies in e-government
Internet politics
Social science experiments
Selected topics in
computational social sciences
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core

Credit No.
Prerequisite
hours Weeks
3
15

core

3

15

core
core

3
3

15
15

optional 3
optional 3
optional 3

15
15
15

optional
optional
optional

3
3
3

15
15
15

optional 3

15

optional 3
optional 3

15
15

optional 3

15

optional 3

15

optional
optional
optional
optional

15
15
15
15

3
3
3
3

C606

C610

C613

سادسا ا :مقررات ماجستير الدراسات األوروبية المتوسطية

وتأسس برنامج الدراسات األوروبية المتوسطية في كلية االقتصاد والعلوم السياسية عام  6113كأول برنامج دراسات عليا

بيني لدراسات المناطق ويُدرس باللغة اإلنجليزية بالكامل وذلك لألهمية المتزايدة للشراكة األوروبية المتوسطية منذ تسعينيات
القرن العشرين والتوجه المتزايد نحو مأسستها والتوسع في كافة نواحيها السياسية واالقتصادية واالجتماعية .وبدأ البرنامج

عام  6113بدرجة الماجستير األكاديمي فقط تحت مظلة برنامج االتحاد األوروبي تمبس  Tempus Programmeوكان
ذلك بتعاون كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مع فريق من الجامعات األوروبية المرموقة هي :جامعة برلين

الحرة بألمالنيا ،جامعة أمستردام بهولندا ،وجامعة برشلونة بأسبانيا ،ومعهد العلوم السياسية بباريس فرنسا .وفي عام

 6112بدأت كلية االقتصاد والعلوم السياسية في تقديم درجة الدكتوراة في الدراسات األوروبية المتوسطية المتقدمة.و

ثانياً :الهدف من البرنامج هو أن يكون بيني التخصص ،ليجمع بين النواحي السياسية واالقتصادية والقانونية والتاريخية

المتشابكة في العالقات األوربية المتوسطية ،ولهذا لم يتم تحديد مسارات .

 3يتكون برنامج الماجستير من سنة تمهيدية يدرس فيها الطالب  0مقررات ( 3ساعات معتمدة للمقرر) ،أربعة مقررات
إجبارية وأربعة مقررات اختيارية .ويعد إجتياز مقررات السنة التمهيدية بنجاح شرطاً للبدء في كتابة رسالة

الماجستير.
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U106

المقرر

التوصيف

أوالً :المقررات االجبارية لبرنامج الماجستير
يدرس الطالب  4مقررات إجبارية
يتناااو هاا ا المقاارر مقدمااة عامااة عاا هاادف و
R es ea rc h
 Methodologiesفلسفة البحث العلمي و أسسه ،ومهارات البحث
و الكتاباااة العلمياااة ،و الخطاااوات الرئيساااية فاااي
مناهج البحث
تصاااامي البحااااوث و إعااااداد الخطااااة البحثيااااة،
كاختيااار المشااكلة البحثيااة ،ومراجعااة الدراسااات
السااااابقة ،وغيرهااااا .يتضاااام أيضااااا ً المناااااهج
واالقترابااااات األساساااااية فاااااي حقلاااااي العلاااااو
السياسااااية واالقتصاااااد و بعاااا أدوات جماااا
البيانااااات وتحليلهااااا الكميااااة والكيفيااااة ،والتااااي
يسااااتطي الطااا ب توظيفهااااا لتحليااا و تفسااااير
القضايا والمشااك ت السياسااية واالقتصااادية فااي
المنطقة األورومتوسااطية .كا ل يتناااو المقاارر

34

الساعات المعتمدة

3
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and

Political

القااي والمعااايير الحاكمااة إلجاارا البحااوث فااي
العلاااو السياساااية واالقتصااااد كالقابلياااة لتعماااي
النتائج ومساحات حياد الباحثي وتجاارده لااد
إجاارا البحااوث العلميااة ،وكيفيااة تجنااب الساارقة
العلمية.
يتناو ه ا المقرر نظريااات وأسااس التحليا فااي
الع قااااات الدوليااااة ماااا خاااا دراسااااة أهاااا
االقتراباااات النظرياااة والمفااااهي المرتبطاااة باااه،
وكيفياااة اساااتخدامها وتوظيفهاااا لفهااا وتفساااير
التفاااع ت والقضااايا والتطااورات علاا الساااحة
األورومتوسطية.
يتضا اام المقا اارر مقدما ااة عاا ا حقاا ا الع قا ااات
الدولياااة ومساااتويات التحليااا المسااااتخدمة فاااي
دراسااااااة الظااااااواهر الدوليااااااة فااااااي المنطقااااااة
األورومتوسااطية ،باإلضااافة إلاا دراسااة أنااوا
الفاعلي الدوليي ما بي الدولااة والفاااعلي ما
غير الدو  .و يعقب ل دراسة كيفيااة توظيااف
الماااادارس والنظريااااات المختلفااااة كالليبراليااااة،
الواقعية ،الليبرالية الجديدة  ،الواقعيااة الجدياادة،
والبنائياااااة فاااااي تحليااااا الع قاااااات األوروبياااااة
المتوسطية .ث تأت دراسة مفهااو القااوة كأحااد
اه المفاهي المركزية في الع قات الدوليااة ما
خ دراسة أنوا القوة ما بي صاالبة وناعمااة
واألناااااوا األخاااارى التاااااي ارتب طااااات باالتحااااااد
األوروبي كالقوة المعيارية .يتب ل دراسة ك ً
م نظريات الصرا والتعاااو الاادولي ،وأخيااراً
نبااا ة عااا دراساااات األمااا الااادولي واالقتصااااد
السياسي الدولي في سياق التفاع ت في منطقة
المتوسط.
يتناااااو المقاااارر نظريااااة التجااااار ة الدوليااااة و
محاااااددات التجاااااارة فاااااي السااااال و الخااااادمات
والسياسات المتبعة م قبا الاادو للتااأثير علا
التجارة كالقيود التعريفية و غير التعريفية علا
التجااااارة و الع قااااة باااااي التجااااارة والتنميااااة،
باإلضااافة إلاا نظريااة االقتصاااد الكلاا الاادولي.
يسااااع المقاااارر للااااربط بااااي هااا اإلسااااهامات
النظريااااة ودراسااااة الع قااااات االقتصااااادية فااااي
المنطقااااة األورومتوسااااطية ،كمسااااتقب منطقااااة
التجاااااارة الحااااارة ،تحركاااااات رنوس األماااااوا
واالساااتثمار األجنباااي ،أزماااة الياااورو وتأثيرهاااا
علااا الع قاااات والتفااااع ت االقتصاااادية عبااار
المتوسط.
يهاادف هاا ا المقاارر إلاا التعاارف علاا مراحاا
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التطور السياسااي واالقتصاااد للبنااا األوروبااي
Economic
وصااوالً لمااا هااو عليااه األ  ،بدايااة بالمبااادرات
Development
 ofوالتنظيمات التي أعقبت الحرب العالميااة الثانيااة
European
كمشااارو مارشاااا وخطاااة شاااوما والجماعاااة
Construction
التطااااااور السياسااااااي األوروبية للفح والصلب وصوال ا التفاقيااة رومااا
واالقتصاااااد للبنااااا ونشأة الجماعة االقتصادية األوروبية ،ثا نشااأة
االتحاد األوروبي والتطورات التااي طاارأت عليااه
األوروبي
م خ اتفاقية لشبونة.
يتضم المقرر دراسة تطور التكام االقتصاد
كاالنتقااا ماا السااوق المشاااتركة إلاا السااوق
الموحدة ،االتحاد االقتصاااد والنقااد  ،والعملااة
األوروبيااااة الموحاااادة اليااااورو ،وغيرهااااا ماااا
العملياااااات التدريجياااااة التاااااي قاااااادت للتنظاااااي
االقتصاد ألوروبا بصورته الحالية.
ك ل يتناو تطور السياسااة الخارجيااة ل تحاااد
بدايااااة مااا التعاااااو السياسااااي األوروبااااي ثااا
السياساااة الخارجياااة واألمنياااة المشااااتركة مااا
اتفاقية ماستريخت واستحداث السياسااة األمنيااة
والدفاعيااااة المشااااتركة مااا اتفاقيااااة أمسااااتردا
والتطا ااورات التا ااي طا اارأت عليها ااا ماا ا اتفاقيا ااة
لشااابونة ،باإلضاااافة إلاا التطاااورات فاااي مجاااا
العدالااااة والشاااائو الداخليااااة كحركااااة األفااااراد
ومكافحاااة اإلرهااااب وغيااار  .وأخياااراً ،يتنااااو
المقرر عمليات التوس األوروبي التدريجية.
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يتناااو المقاارر األطاار واالتفاقيااات الحاكمااة
Euroللع قااات األورومتوسااطية ،بدايااة بالشااراكة
Mediterranean
 Partnership andاألورومتوسطية بعناصرها الث ثة (الشراكة
السياساااية واألمنيااة ،والشااراكة االقتصااادية
Agreements
الشا ا ااراكة واالتفاقا ا ااات والمالية ،والشااراكة االجتماعيااة والثقافيااة ،
األوروبية المتوسطية والتااي قاماات عل ا أساااس مقومااات رئيسااية
وه ااي التأسااايس الت اادريجي لمنطقاااة تجاااارة
حاا اارة ،و تعاا اااو اقتصاا اااد فاا ااي مختلاا ااف
القطاع ا ا ا ا ااات كالصا ا ا ا اااناعة و الزراع ا ا ا ا ااة و
االستثمار ،إل جانب زيادة ضخمة للمعونااة
المالياااة م ا ا االتحا اااد األوروبا ااي لشا ااركائه،
والشراكة االجتماعية والثقافيااة .وباإلضااافة
إل البعد متعدد األطراف المتمث في اتفاقية
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Comparative
Political Systems
in the Euro-Med
Area
الا ا ا ا ا اانظ السيا سا ا ا ا ا ااية
المقارن ااة ف ااي المنطق ااة
األوروبية المتوسطية
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EU Institutions
and Laws
منسساا ا ااات وقاا ا ااواني
االتحاد األوروبي

برشا ا االونة وسياس ا ا ااة الجا ا ااوار األوروب ا ا ااي
واالتحاد م أجا المتوسااط ،يتناااو المقاارر
البعد الثنائي المتمث فااي اتفاقيااات الشااراكة
با ااي االتحا اااد األوروبا ااي والا اادو العربيا ااة
الشااريكة .يااأتي ها ا ما تركيااز خااا علااي
سياسا ا ااة الج ا ا ااوار األورب ا ا ااي ومراجعاته ا ا ااا
المختلفا ا ااة و خطا ا ااط العم ا ا ا ب ا اااي االتحا ا اااد
األوروبي والدو العربيااة جنااوب المتو سااط.
يركز المقرر بشك خااا علااي حالااة مصاار
في إطار الشراكة المصرية األوروبية.
يتناو ه ا المقرر ،فااي إطااار مقااار  ،الاانظ
السياسا اااية للا ا ادو األعض ا ااا ف ا ااي االتح ا اااد
األوروباا ااي وفا ا ا الاا اادو العربياا ااة جناا ااوب
المتوس ااط ،ما ا حي ااث عملي ااة نش ااأة و بن ااا
الدولا ااة ،أشا ااكا الاااانظ السياسااااية ،تمثياا ا
المصااالو و دور األحاازاب السياسااية ،الاانظ
االنتخابية ،الحركات السياسية واالجتماعيااة
والحرك ا ا ا ااات االحتجاجي ا ا ا ااة ،االنقس ا ا ا ااامات
االجتماعياااة و السياسا اية فاااي المجتمعا ااات،
الحوكم ا ا ا ااة الرشا ا ا ااايدة ،عملي ا ا ا ااة التح ا ا ا ااو
الديمقراطي ،والع قات المدنية العسااكرية و
غيرها م القضايا.
يهدف المقرر إل تعريف الطالب بخصائ
الحوكماا ااة األوروبياا ااة والتباا اااي القا ا ااانوني
والمنسسي بي جانبي المتوسط .يااأتي لا
م خ دراسااة مختلااف منسسااات االتحاااد
األوروبا ا ا ا ااي السياسا ا ا ا ااية واالقتصا ا ا ا ااادية (
المفوضااية والمجلااس األوروبااي والبرلمااا
ومحكمااة العااد األوروبيااة والبنا المركااز
األوروبااي وجهاااز المحاساابات وهيئااة العما
الخا ااارجي األوروبا ااي وغيرها ااا م ا ا حيا ااث
كيفيا ااة التشا ااكي و المها ااا والص ا ا حيات و
عملي ااة اتخ ااا الق اارار وكيفي ااة تفاعله ااا ما ا
بعضااها الاابع وماا المنسسااات الوطنيااة
ومنسسات المجتم المدني.
باإلضا ا ااافة إلاا ا ا دراسا ا ااة قا ا ااانو االتحا ا اااد
األوروبا ا ااي م ا ا ا حيا ا ااث عمليا ا ااة التشا ا ااري
واختصاصاا ا ااات االتحاا ا اااد األوروباا ا ااي فاا ا ااي
المجا ا ااالت المختلفاا ااة كالس ا ااوق األوروبياا ااة
الموحااادة ،واالتحااااد االقتصااااد والنقا اادى،
وغيرها م القطاعات كالزراعااة والصااناعة
والمنافسة والنقا والطاقااة والتعلااي ...إلا .
يتناااو المقاارر أيضاا ا التحااديات التااي تواجااه
منسسااات االتحاااد األوروبااي وعمليااة صاان
القاارار فااي إطااار  ،مثااا معضا ت التنس ايق
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ب ا ا ااي السياس ا ا ااات والتش ا ا ااريعات الوطني ا ا ااة
.ومنسسات االتحاد الجماعية
يهدف ه ا المقرر إلا التعاارف علا أصااو
وم مو الحضارات العربيااة واألوروبيااة فااي
 وأبعاد التفاااع ت،جوانبها المادية والثقافية
التعاونياا ااة والصاا ااراعية با اااي الحضاا ااارتي
،خاصا ا ًاة فا ااي ضا ااو ال ا ا اكرة االسا ااتعمارية
،ً أيضاا.وموق المتوسط م ه التفاااع ت
يتناو المقرر قضايا التنو الثقافي في ظا
تأثير العولمة وتيارات اله جاارة ما الجنااوب
 و كا ل تليااات ومااأالت الحااوار، إلي الشااما
.الثقافي بي أوروبا والدو العربية
يتناااو هاا ا المقاارر بشااك مقااار األشااكا
المختلفة لتنظي وعم الحكومات والوحدات
 يركااز.المحلية في المنطقة األورومتوسطية
المقاارر بشااك خااا علااي نظريااات اإلدارة
 معا ااايير التحلي ا ا،العاما ااة والحك ا ا المحلا ااي
 دور الوحدات المحليااة فااي تقاادي، ، المقار
،المنا ا اااف العاما ا ااة والمشا ا اااركة السياس ا اااية
والنم ا ااا ؤ المنسس ا ااية الحديث ا ااة ف ا ااي إدارة
.الحكومات والوحدات المحلية
يناقش المقرر التحديات السكانية بي شااما
أفريقيا وأوروبا وقضايا الهجرة م مختلف
أبعادها ااا االقتصا ااادية والقانونيا ااة واألمننا ااة
المتزاياادة لتاادفقات الهجاارة الشاارعية وغياار
.الشرعية

يتناو المقرر أه نظريات ومفاهي التموي
الدولي والتنمية الدولية في إطار الجد بااي
 يقا ااو.الشا ااما المتقا ااد والجنا ااوب النا ااامي
المقا ا ا اارر با ا ا ااالتركيز علا ا ا ااي الموضا ا ا ااوعات
التطبيقية الخاصة بالمنطقة المتو سااطية ما
 والمعونااات، جهااة تاادفقات رنوس األمااوا
 والقرو م المنسسات الدولية،التنموية
والحكوميا ا ا ااة األوروبيا ا ا ااة لا ا ا اادو جنا ا ا ااوب
.المتوسط
يتناا اااو المقاا اارر أها ا ا نظرياا ااات ومفاا اااهي
دراسااات األماا الاادولي بااد ً ماا النظريااات
،  ك ل.التقليدية لألم إلي النظريات النقدية
يتناااو المقاارر أمثلااة تطبيقيااة م ا دراسااات
األماا ا ا والدراسا ا ااات االساا اااتراتيجية علا ا ااي
.المنطقة المتوسطية

38

Formatted: Font: Not Italic, Com plex Script Font: Arabic Transparent, Not Italic

Arab and
European
Civilizations and
Multiculturalism
الحضا ا ااارات والتنا ا ااو
الثقاا ا ا ا ا ااافي العربا ا ا ا ا ا ااي
واألوروبي
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Migration and
Demography in
the
Mediterranean
Area
الهجرة والسكا في
المنطقة المتوسطية
Issues
of
International
Finance
and
Development in
the
Mediterranean
Area
قضا ا ا ا ا ا ااايا التموياا ا ا ا ا ا ا
والتنمياااة الدولياااة فاااي
المنطقة المتوسطية
Security
and
Strategic Studies
in
the
Mediterranean
الدراسات األمنية
واالستراتيجية
للمتوسط
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يتناو ه ا المقرر أه القضايا السياسية
واالقتصادية المعاصرة في الع قات
 والع قات،األوروبية العربية بصورة عامة
.األوروبية المتوسطية بصورة خاصة
ويهدف ه ا المقرر إلي تعزيز قدرات
الط ب علي فه وتحلي ونقاش األحداث
الجارية في الشنو العربية األوروبية
.بصورة أكاديمية
يتناو ه ا المقرر نظريات التكام
والتعاو الدولي (الليبرالية المنسسية
والوظيفية والوظيفية الجديدة وك ل
المفاهي النظرية في تحلي ظواهر التكام
ً
-خاصة مفهومي الفوق
،والتعاو الدولي
 والتعاوSupranationalism قومية
Interحكومي-العبر
.governmentalism
يلي ه ا الجز النظر دراسة متعمقة
لتطبيقات عمليات التعاو والتكام اإلقليمي
والدولي سوا في إطار االتحاد األوروبي
.أو في ع قة أوروبا بجنوب المتوسط
ويناقش المقرر أيضا ً أوجه التعاو
،والتكام السياسي واالقتصاد المختلفة
والفروق المنسسية في أشكا التكام
.الدولي واإلقليمي
يهااادف ها ا المقااارر إلا ا دراساااة المفااااهي
األساسية والنظريات والممارسات المرتبطة
"بالتنميااة المسااتدامة" وع قاتهااا بنظريااات
 يتن ا اااو المق ا اارر األبع ا اااد.النم ا ااو والتنمي ا ااة
االقتصاااادية والبيئياااة واالجتماعياااة للتنمياااة
المستدامة بالتركيز عل الع قة بااي الطاقااة
والبيئ ااة والتنمي ااة المساااتدامة ف ااي الساااياق
 كاا ا ل يتعا اار المقا اارر. األورومتوسا ااط
لت ااأثيرات العولم ااة ول اادور القط ااا الخ ااا
 يتضاام.والمنظمات الدولية غير الحكوميااة
المقرر أيضاا ً التيااارات واالتجاهااات العالميااة
الهامة في مجا التنمية المستدامة كأهااداف
.األلفية اإلنمائية وأهداف التنمية المستدامة
يتعاار المقاارر لخيااارات السياسااات العامااة
لتحقيااق التنميااة المسااتدامة وكيفيااة تقييمهااا
وأمثلة الستراتيجيات التنمية المستدامة فااي
. اإلطار األورومتوسط
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ثانيا  :برنامج الدكتوراه

مادة ( :)63اشتراطات القيد والتسجيل ببرامج الدكتوراه

يشةةترط لقيةةد الطالةةب لنيةةل درجةةة دكتةةوراه الفلسةةفة فةةى االقتصةةاد أو اإلحصةةاء أو العلةةوم السياسةةية أو اإلدارة

العامةةة أو السياسةةات العامةةة ،أو تطبيقةةات الحاسةةب اآللةةى فةةى العلةةوم االجتماعيةةة أو الدراسةةات األوروبيةةة

المتوسطية ،ما يلى :

 1-23الحصول على درجة الماجستير فى أحد التخصصات الواردة أعاله من إحدى جامعات جمهورية مصر
العربية أو على درجة معادلة لها ،طبقا للمجلس األعلي للجامعات ،وذلك بتقدير عام  )6.2( B-على

األقل.ويجوز للقسم المختص ،فى حال كون الماجستير فى غير التخصص العام للدكتوراه ،أن يشترط

اجتياز الطالب لعدد من المقررات التأهيلية من كود  211ال تقل عن  1ساعات و ال تزيد على 00

ساعة ،و يشترط للنجاح بأى من المقررات التأهيلية الحصول على تقدير ) (B-على األقل .ويعتبر تحقيق
ذلك شرطا للقيد ببرنامج الدكتوراه والتدخل المقررات التأهيلية فى حساب متوسط النقاط التراكمى.

 6-63يجوز لمجلس الكلية ،بناء على اقتراح مجلس قسم اإلدارة العامة ،أن يقبل فى برنامج دكتوراه اإلدارة

العامة أو السياسات العامة الطالب الحاصلين على درجة الماجستير فى العلوم السياسية أو االقتصاد أو

اإلحصاء ،أوادارة األعمال (من كليات االقتصاد والعلوم السياسية ،والتجارة والعلوم اإلدارية فقط)،

أوالحقوق ،وذلك من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية بتقدير ( (B-على األقل ،بشرط اجتيازهم

بناء على اقتراح مجلس القسم.
بنجاح المقررات التكميلية التى يحددها مجلس الكليةً ،
 3-63يجوز لمجلس الكلية ،بناء على اقتراح مجلس قسم تطبيقات الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعية ،أن
يقبل فى برنامج الدكتوراه فى قسم تطبيقات الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعية الطالب الحاصلين على

درجة الماجستير فى االقتصاد ،أو العلوم السياسية ،أو اإلحصاء ،أو اإلدارة العامة ،أو المحاسبة أو إدارة
األعمال أو الحاسبات ،أو هندسة الحاسبات واالتصاالت ،أو الرياضيات ،أو اإلعالم ،أو اآلداب ،أو

الحقوق ،أو اآلثار ،أو التخطيط العمرانى ،وذلك من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها

بناء على
بتقدير جيد على األقل ،بشرط اجتيازهم بنجاح المقررات التكميلية التى يحددها مجلس الكليةً ،
اقتراح مجلس القسم.
 4-23بالنسبة لبرنامج دكتوراه الفلسفة فى الدراسات األوروبية المتوسطية ،يجوز لمجلس الكلية أن يقبل الطالب
الحاصلين على درجة الماجستير فى الدراسات األوروبية المتوسطية أو االقتصاد أو العلوم السياسية أو
اإلدارة العامة أو الحقوق ،كما يجوز لمجلس الكلية أن يقبل الطالب الحاصلين على الماجستير فى مجاالت
أخرى ذات الصلة بالدراسات األوروبية المتوسطية.
 5-23التفرغ للدراسة لمدة يومين أسبوعياً على األقل ،إذا كانت الدراسة فى أوقات العمل الرسمية.

 6-23اجتياز امتحان القب ول بالقسم المناظر في حالة عدم حصوله على الماجستير من الكلية .ويكون الغرض
منه هو قياس )0( :معرفة الطالب بالتخصص العام ودون التطرق للتخصص الدقيق و ( )6قدرة الطالب
على التوصل لحلول عملية لمشاكل قائمة و ( )3مدى مالءمته الفكرية والتحليلية إلجراء بحث منهجي
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يرقى لدرجة الدكتوراه .ويجرى اإلمتحان مرتين كل عام دراسى ( مرة قبل بداية التسجيل بكل فصل دراسى).
ويفضل توحيد ميعاد اإلمتحان على مستوى الكلية بجميع أقسامها ،ويجب أن تعلن نتيجته قبل فتح باب
التسجيل للفصل الدراسى الالحق.
 7-23اعتماد مجال البحث وتحديد مشرف رئيسي وللطالب الحق فى اختيار المشرف ،بشرط الحصول على
موافقة المشرف وموافقة مجلس القسم.
 1-23الحصول على موافقة جهة العمل ،إذا كانت الدراسة في أوقات العمل الرسمية.
مادة ( :)64متطلبات منح درجة الدكتوراه
 0-64للحصول علةةى درجةةة الةةدكتوراه فةةى أحةةد التخصصةةات المبينةةة بالمةةادة السةةابقة ،علةةى الطالةةب أن يةةدرس 21
ساعة معتمدة علي األقل موزعة بين مقررات دراسية ( 64ساعة معتمدة علةةي األقةةل) ورسةةالة ( 32سةةاعة
معتمدة علي األقل).
بناء على اقتراح مجلس القسم المختص ،قائمة المقررات االختيارية التى يطرحها
:6-64يعتمد مجلس الكليةً ،
القسم  ،ويجوز أن يكون أحد هذ ه المقررات االختيارية من خارج التخصص الذى يدرسه الطالب.
 3-64اجتياز امتحان ال ( )International TOEFLأو ما يعادله قبل التسجيل لنقطة البحث بتقدير حد
أدنى يساوى ) (500 for paper-based & 75 for internet-basedحال عدم تحقيق ذلك خالل
دراسة الماجستير.
 4-64اجتياز االمتحان الشامل:
 يعتمةةد مجلةةس الكليةةة لجنةةة الممتحنةةين لالمتحةةان الشةةامل (التحريةةرى) لكةةل قسةةم وتقةةوم اللجنةةة بوضةةعالجةةزء التحريةةرى مةةن االمتحةةان الشةةامل الةةذى يشةةمل جةةزًءا شةةفهياً الحقةةا .ويةةتم عقةةد اإلمتحةةان الشةةامل
التحريرى مرة واحدة كل فصل دراسى على األقل.
 تتكةةون لجنةةة الممتحنةةين لإلمتحةةان الشةةامل الشةةفوى مةةن عةةدد  1مةةن األسةةاتذة أو األسةةاتذة المسةةاعدينالمتخصصةةين فةةي المجةةال العةةام للبحةةث ،علةةى أن يكةةون أحةةد األعضةةاء علةةى األقةةل مةةن خةةارج الكليةةة،
وعضو آخر مةةن خةةارج القسةةم .ويشةةترط أن يكةون المشةةرف الرئيسةةي عضةوا بلجنةةة اإلمتحةةان الشةةفوى
وأال يكون المشرف الرئيسي عضوا بلجنة اإلمتحان التحريرى.
 إذا اجتاز الطالب الجزء التحريري بنجاح ( %22على األقةةل أو  )B-يسةةتكمل الجةةزء الشةةفهي ،والهةةدفمنه الحكم على معلومات الطالب التخصصية ومدى قدرته على عمل إضافة علمية .
 يجةةب أن يبةةرهن الطالةةب للجنةةة اإلمتحةةان الشةةامل علةةى قدرتةةه فةةي اسةةتخدامات الحاسةةب ،طبقةاً للقواعةةدالتي تحددها الكلية.

 1-64اعتماد مقترح البحث موضوع الرسالة:
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– يتقدم الدارس بمقترح خطة بحثية مبتكرة تمثل إضافة علمية محتملة وتتوافةةق مةةع الخطةالبحثيةةة للقسةةم
أوالكلية ،ويتم اعتمادها من مجلس القسم المختص بعد تحكيمها من لجنة ثالثية من المتخصصين فةةي
موضوع البحث ومناقشتها في سمينار علني ،ووفقاً للقواعد التي يضعها القسم المختص.

– يجةةوز لمجلةةس القسةةم المخةةتص ،بنةةاء علةةى طلةةب مةةن المشةةرف الرئيسةةي أن يوافةةق علةةى تعةةديل مجةةال
البحةةث ولمةةرة واحةةدة فقةةط ،خةةالل د ارسةةة الةةدكتوراه ،ويجةةوز أن يةةتم ذلةةك مةةع أو بةةدون تغييةةر المشةةرفين،
ويعتمةةد ذلةةك التعةةديل مةةن لجنةةة الد ارسةةات العليةةا والبحةةوث ومجلةةس الكليةةة ،دون اإلخةةالل بالمةةدد الزمنيةةة
المنصوص عليها.
– يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشارك في اإلشراف على الرسالة من في مسةةتوى األسةةاتذة أو األسةةاتذة
المساعدين من المتخصصين من خارج الكلية ،وفةةى جميةةع الحةةاالت ،يجةةب أن يكةةون المشةةرف الرئيسةةى
أستاذا أو أستاذاّ مساعداً بالقسم المناظر .وللمدرس أن يشارك في لجنة اإلشراف ،دون أن يشارك فةةي
المناقشة في الماجستير والدكتو اره.

– فى حال سفر أحد المشرفين المشاركين إلى الخارج ،فلمجلس الكلية أن يترك لجنة االشراف كما هةةى أو
يضةةيف عضةةوا إلةةى لجنةةة االشةةراف أو يرفةةع المشةةرف الةةذى سةةافر إلةةى الخةةارج مةةن لجنةةة االشةةراف أو
كليهما ،وذلك بناء على اقتراح مجلس القسةةم المخةةتص ،وموافقةةة لجنةةة الد ارسةةات العليةةا والبحةةوث ،بنةةاء
علةةى التقريةةر الةةذي يقدمةةه المشةةرف قبةةل السةةماح لةةه بالسةةفر مةةدعماً بةرأي المشةةرف الرئيسةةي ،مةةع عةةدم

التعارض مع الفقرة السابقة،

– يقدم المشرف الرئيسي فى نهايةةة كةةل فصةةل د ارسةةى تقرية ارً إلةةى مجلةةس القسةةم المخةةتص عةةن مةةدى تقةةدم
الطالب في دراسته ،وللمشرف الرئيسي أن يوصي باستمرار القيد أو إلغائه.

 2-64إعداد رسالة بها إضافة جديدة

– يعةةد الطالةةب رسةةالة علميةةة متوافقةةة مةةع اشةةتراطات الرسةةائل العلميةةة بجامعةةة القةةاهرة ،ويشةةترط تضةةمنها
إلضافة علمية جديدة.

 2-64طلب تشكيل لجنة ممتحنين:

– يتقدم المشرف الرئيسي إلي مجلةةس القسةةم المخةةتص ،بعةةد مةةرور  06شةةه ار مةةن عقةةد المحاضةةرة العامةةة
على األقل ،بما يلى:
 تقرير لالمانة العلمية ،ونسب االقتباس بالرسالة ،محققا للحد األدنى المقبول بكل كلية أو معهد.
 تقريةةر عةةن صةةالحية الرسةةالة للمناقشةةة ،موضةةحاً بةةه العنةةوان الةةدقيق للرسةةالة بةةاللغتين العربيةةة
واإلنجليزية ،ويحمل توقيعات المشرف/المشرفين.

 طلب تشةةكيل لجنةةة الحكةةم علةةى الرسةةالة مةةن بةةين خمسةةة مرشةةحين أحةةدهم المشةةرف أو المشةةرفان
ويكون للمشرفين صوت واحد.

42

 نسخة ورقية على األقل وأخرى رقمية من الرسالة مكتوبة ،طبقاً لتعليمات كتابة الرسائل.

 0-64تحقيق إشتراطات النشر الدولى:

يجب على مجلس القسم التحقق من إستيفاء الطالب الشتراطات النشر العلمى وهى:

– قبول النشر لورقة علمية على األقل من الرسالة فى مجلة متخصصة ومحكمةةة علةةى أن تكةةون المجلةةة
واردة بالفهةةارس العالميةةة ،(Thomson Reuters d-base and/or Scopus) :أو مةةا يعادلهةةا

من قواعد البيانات المعتمدة من مجلس الد ارسةةات العليةةا ،وذلةةك فيمةةا يخةةص قطاعةةات العلةةوم اإلنسةةانية

واالجتماعية وكذلك للرسائل المكتوبة باللغة العربية.

 1-64لجنة الحكم على الرسالة:
أ-

يشكل مجلس الكلية ،بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لجنة للحكم على الرسالة من ثال ثةةة
أعضاء أحدهم المشرف أو المشرفان على أن يكون لهم صوت واحد إلى جانب عضةةوين مةةن بةةين

السةةادة األسةةاتذة أو األسةةاتذة المسةةاعدين بالجامعةةات المصةةرية أو األجنبيةةة أو ممةةن فةةي مسةتواهم

العلمي من األخصةةائيين ،بشةةرط أن يكةةون أحةةدهما علةةى األقةةل مةةن خةةارج الجامعةةة ،ويةرأس اللجنةةة

أقدم األعضاء ،مع مراعاة أنه ال تمنح الدرجةةة علةةى الرسةةائل العلميةةة للطةةالب الةةذين يضةةاف إلةةيهم
مشرف جديد إال بعد مرور ستة أشهر على األقل من إضافة المشرف ،حال طلب المشةةرف الجديةةد

لذلك ،مع مراعاة أن تسمح مدة القيد الباقية للطالب بذلك .ويعتمد نائةةب رئةةيس الجامعةةة للد ارسةةات
العليا والبحوث تشكيل لجنة الحكم على الرسالة بعد موافقة مجلس الكلية.

ب-

اعتبار الموافقة على تشكيل لجنة الحكةةم علةةى الرسةةالة موافقةةة ضةةمنية علةةى مةةد القيةةد لمةةدة (سةةتة

أشهر) فقط وهى مدة صالحية لجنة الحكم على الرسالة ،على أن يتم التشكيل قبل إنقضةةاء المةةدة

المصرح بها للطالب.
ج-

يشةةترط فةةى اللجنةةة التةةى يختارهةةا مجلةةس القسةةم للحكةةم علةةى الرسةةالة أن يكةةون البحةةث فةةى مجةةال

د-

ال يجةةوز إشةةتراك عضةةو هيئةةة التةةدريس فةةى لجنةةة الحكةةم علةةى الرسةةائل العلميةةة المقدمةةة مةةن أحةةد

ه-

يجب أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة.

تخصصهم ولهم إنتاج علمى فى هذا المجال.
أقاربه حتى الدرجة الرابعة نسباً أو صه ارً.
و-

يجوز أن تتم المناقشة بحضور العضوين من داخل الجمهورية فقةةط وبشةةرط أن يكةةون مةةن بينهمةةا

ز-

يقةةدم كةةل عضةةو مةةن أعضةةاء لجنةةة الحكةةم تقرية ارً فرديةاً عةةن الرسةةالة ،وتقةةدم اللجنةةة تقرية ارً جماعيةاً

أحد المشرفين ويكتفى بالتقرير الفردى للعضو المتواجد خارج الوطن.

علةةةى النمةةةاذج التةةةي تعةةةدها إدارة الدراسةةةات العليةةةا والبحةةةوث لهةةةذا الغةةةرض عةةةن الرسةةةالة ونتيجةةةة
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وتعرض جميعها على مجلس القسم المختص ثةةم لجنةةة الد ارسةةات العليةةا والبحةةوث بالكليةةة فمجلةةس

الكلية تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة.
ح-
أ-
ب-
ج-

للجنة أن توصي في تقريرها الجماعي بأحد التوصيات الثالث اآلتية:

قبةول الرسةالة.

رفض الرسالة رفضاً مطلقاً.

إعادة الرسالة للطالب ،الستكمال ما تراه اللجنة من نقص ومالحظات .وتؤخذ موافقةةة اللجنةةة علةةى

الرسالة بعد إجراء التعديالت وقبل منح الدرجة .ويعطي الطالب فرصةةة ال تزيةةد علةةى سةةتة أشةةهر مةةن تةةاريخ

المناقشة الجراء التعديالت ،وبشرط أال يتجاوز الحد األقصةةي لمةةنح الدرجةةة .وفةةى هةةذه الحالةةة تعةةاد مناقشةةة

الطالب وتقدم اللجنة تقري ارً جماعياً إلى مجلس القسم المختص بنتيجة فحص الرسالة والمناقشة.

 يوصةةي مجلةةس الكليةةة ،بنةةاء علةةى توصةةية مجلةةس القسةةم المخةةتص ولجنةةة الد ارسةةات العليةةا والبحةةوث
بالكلية بمنح درجة دكتوراه الفلسفة فى حالة قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصية بمنح الدرجة.

مادة ( :)61يلغي قيد الطالب للدرجة ،اذا لم يحصل علي الدكتو اره خالل عشرة فصول دراسية من تارخ قيده.
مادة ( :)62برامج دكتوراه الفلسفة في األقسام الدراسية:

 1-26تبين الجداول توزيع المقررات في كل تخصص ،وكود كل مقرر واسمه ونوعه (إجباري /إختياري) وعدد

الساعات التدريسية ،وعدد الساعات المعتمدة ،والمتطلبات السابقة.

بناء على مقترح مجلس القسم المختص
 2-26يمكن إدخال تعديالت على المقررات اإلجبارية واالختيارية ً

وموافقة مجلس الكلية.
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برامج الدكتوراه في األقسام الدراسية
أوالا :قســـم االقتصـــــاد
يطبةةق برنةةامج الةةدكتوراة بمةةا يتطلبةةه مةةن القةةدرة علةةى االختيةةار بةةين المسةةارات والم قةةررات المطروحةةة ،واختيةةار
التخصص الدقيق.
 .0يدرس الطالب فى برنامج الةةدكتوراه سةةبعة مقةةررات اختياريةةة ) أنظةةر الجةةدول) وذلةةك وفقةاً لمسةةارات محةةددة،

تساعده فى اختيار تخصصه وموضوع رسالة الدكتوراه .ويقوم قسم االقتصاد بتحديةةد المسةةارات التةةى تطةةرح

لطلبة الدكتوراه (بحد أدنى أربعة مسارات خالل العام الدراسى) ويمكن للقسم مراجعة تلةةك المسةةارات سةةنوياً،

إذا لزم األمر.

 .6على الطالب اختيةةار  3مسةةارات علةةى مةةدار العةةام الد ارسةةى مقسةةمة إلةةى :مسةةار رئيسةةى للتخصةةص ،ومسةةار
فرعى ومسار يعطى الطالب الحق في أن يسةةتبدل أحةةد مقةةررات فةةى الفصةةل الد ارسةةى الثةةانى بمقةةرر مةةن أحةد
أقسام الكلية األخرى ،بعد موافقة مجلس قسم االقتصاد.
 .3يتكون المسار من مقررين أو ثالث مقررات مترابطة.
 .4يجب على الطالب اختيار المسار الرئيسى للتخصص ،خالل السنة الدراسية ،كما يتةةاح لةةه إمكانيةةة اختيةةار
مسارين رئيسيين للتخصص . double major
 .1يةةدرس برنةةامج الةةدكتوراه خةةال ل  21سةةاعة معتمةةدة علةةي األقةةل موزعةةة بةةين المقةةررات الد ارسةةية (21سةةاعة
معتمةةدة علةةي األقةةل بواقةةع  3سةةاعات معتمةةدة لكةةل مقةةرر) و ورشةةة بحةةث ( 3سةةاعات معتمةةدة ) والرسةةالة
العلمية ( 32ساعة معتمدة علي األقل).
 .2لكى يجتاز الطالةةب مقةةررات برنةةامج الةةدكتوراه ،ويتأهةةل للمشةةاركة فةةى ورشةةة البحةث وكتابةةة الرسةةالة العلميةةة
عليه :أوالً ،أن ينجح فى المقررات بحد أدنى  %21على أن يكون التقدير اإلجمالي لكل المقررات .B-

 .2ثانيةةاً ،إذا نجةةح الطالةةب فةةى المقةةررات المؤهلةةة للةةدكتوراه ،يمكنةةه أن يتقةةدم لإلمتحةةان المؤهةةل للتخصةةص
) (qualifying field examوذلةةك فةةى المسةةار الرئيسةةى للطالةةب أو فةةى المسةةارين الرئيسةةيين فةةى حالةةة

ال .double majorوعليه ،أن يجتازه حتى يتمكن من التأهل للمشاركة فى ورشة البحث وكتابةةة الرسةةالة
العلمية والحصول على درجة الدكتوراه .ويقوم بوضةةع هةةذا االمتحةةان وتصةةحيحه أسةةاتذة مةةن القةةائمين علةةى
التةةدريس ،باإلشةةتراك مةةع أسةةاتذة متخصصةةين مةةن القسةةم مةةن غيةةر القةةائمين علةةى التةةدريس خةةالل العةةام.
ويكون التقييم فى االمتحان المؤهل للتخصص فى المسةةار بالنجةةاح أو الرسةةوب .ويسةةمح للطالةةب فةةى حالةةة
الرسوب باعادة اإلمتحان لمرة واحدة فقط فى مدة ال تتجاوز عاماً دراسياً واحداً.
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 .0يكةةون التقيةةيم بالنسةةبة لورشةةة البحةةث ،بنةةاء علةةى المشةةاركة وكتابةةة ورقةةة بحثيةةة مصةةغرة مرتبطةةة بموضةةوع
الرسالة.

المسارات (اختيارية)
الكود

اسم المسار*

E701

النظرية االقتصادية المتقدمة

E702

االقتصاد الكلى والنقدى

E703

االقتصاد القياسى

E704

االقتصاد القياسى التطبيقى

E705

تاريخ الفكر االقتصادى

E706

االقتصاد المالى

E707

االقتصاد الدولى

E708

التنمية االقتصادية

E709

اقتصاديات العمل

E710

اقتصاديات التنظيم الصناعى

E711

االقتصاد العام

E712

افتصاديات الزراعة والموارد
الطبيعية والبيئة

E713

اقتصاديات الصحة والتعليم

E714

ورشة بحث

 يتكون المسار من مادتين أو ثالث مواد مترابطة ،وال يوجد أي متطلب سابق ،حيث تم دراسة جميع
المواد االجبارية في مرحلة الماجستير.
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ثانيا ا :قســـم اإلحصــــــاء

 -1للحصول علي درجة دكتوراة الفلسفة في اإلحصاء ،علي الطالب أن يدرس  21ساعة معتمدة علي األقل،
موزعة علي عدد من الفصول الدراسية ،بحد أدني  2فصول وحد أقصي  01فصول دراسية ،وموزعة بين
مقررات ورسالة ،كالتالي:
أ-

 64ساعة على األقل مقررات دراسية موزعة بين :
 4مقررات إجبارية تعادل  06ساعة معتمدة بموجب  3ساعات معتمدة لكل مقرر
 4مقررات اختيارية تعادل  06ساعة معتمدة بموجب  3ساعات معتمدة لكل مقرر

ب-

 32ساعة معتمدة علي األقل العداد الرسالة.

 -6يجوز أن تكون أحد المقررات االختيارية من خارج التخصص الذي يدرسه الطالب ،بعد أخذ رأي مجلس
القسم وموافقة مجلس الكلية.
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جدول مقررات برنامج الدكتوراة في االحصاء
الكود

المقـــــــــرر

نوع
المقرر

متطلبات
سابقة

S709
S702
S703
S 704

نظرية اإلحصاء ( )2أ
نظرية اإلحصاء ()2ب*
رياضة متقدمة ( )2أ
رياضة متقدمة ( )2ب

إجبارى
إجبارى S709
إجبارى
إجبارى S703

S705
705
S706
706
S707
707
S708
708
S701
701
S790
S799
799
S 792
S 793
S 794
S 795
S796
796
S797
797
S798
798

اإلحصاء الحيوى
اإلحصاء السكانى
بحوث العمليات
األساليب القياسية
العمليات العشوائية
تصميم وتحليل التجارب
تحليل سالسل زمنية
تحليل المتغيرات المتعددة
دراسات الصالحية
إحصاء المعلمى
موضوعات مختارة*
احصاء بيئي
ضبط جودة االنتاج
نظرية اتخاذ القرار

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

الكود
S709
S702
S703
S 704

المقـــــــــرر
نظرية اإلحصاء ( )2أ
نظرية اإلحصاء ()2ب*
رياضة متقدمة ( )2أ
رياضة متقدمة ( )2ب

نوع
المقرر

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

متطلبات
سابقة

إجبارى
إجبارى S709
إجبارى
إجبارى S703
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عـدد
عدد
الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
3
95
3
95
3
95
3

عدد س.م
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
عـدد
عدد
الساعات/
عدد س.م
األسبوع األسابيع
3
95
3
3
95
3
3
95
3
3
95
3

S705
705
S706
706
S707
707
S708
708
S701
701
S790
S799
799
S 792
S 793
S 794
S 795
S796
796
S797
797
S798
798

*


اإلحصاء الحيوى
اإلحصاء السكانى
بحوث العمليات
األساليب القياسية
العمليات العشوائية
تصميم وتحليل التجارب
تحليل سالسل زمنية
تحليل المتغيرات المتعددة
دراسات الصالحية
إحصاء المعلمى
موضوعات مختارة*
احصاء بيئي
ضبط جودة االنتاج
نظرية اتخاذ القرار

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

يتم تحديد اسم المقرر طبقا ا لما يراه مجلس القسم ويوضع االسم بين القوسين (.)........
ال يجوز لطالب الدكتوراة دراسة أى مقرر سبق له دراسته فى مرحلة الماجستير كمقرر اختياري فى مرحلة
الدكتوراه.
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ثالثا ا :قسـم العلـوم السياسية
يشترط في الطالب المتقدم لاللتحاق ببرنامج الدكتوراه في قسم العلوم السياسية ،إذا لم يكن حاصال

على ماجستير في العلوم السياسية ،أن يدرس مقررات تكميلية تعادل  00ساعة معتمدة .ويشترط
للنجاح في اي من هذه المقررات التأهيلية الحصول على تقدير ) )B-على األقل .ويعتبر تحقيق ذلك
شرطًا للقيد ببرنامج الدكتوراه ،وال تدخل هذه المقررات التأهيلية في حساب متوسط النقاط التراكمي

لمقررات برنامج الدكتوراه.

 -يشترط في الطالب المتقدم لاللتحاق ببرنامج الدكتوراه في قسم العلوم السياسةةية ،إذا لةةم يكةةن حاصةةال

على ماجستير العلوم السياسية من كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة اجتياز اختبةةار قبةةول
تحريرى يختبر المعارف العامة للطالب فةةى أربعةةة مجةةاالت أساسةةية وبنةةاء علةةى قائمةةة قةراءات شةةاملة فةةي

كةةل مجةةال .وهةةذه المجةةاالت هةةةى :نظريةةة العالقةةات الدوليةةة ،نظريةةةة الةةنظم السياسةةية المقارنةةة ،والفكةةةر

السياسى والنظرية السياسية ،ومناهج البحث المتقدمة فةةى العلةةوم السياسةةية .ويضةةع االختبةةار ويصةةححه

لجنةةة مكونةةة مةةن سةةبعة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بالقسةةم يختةةارهم مجلةةس القسةةم كةةل عةةام مةةن بةةين

المتخصصين في مجاالت االختبار األربعة ،ويكون تقييم اختبار القبول إمةةا بالنجةةاح أو الرسةةوب .ويعتبةةر
اجتياز اختبار القبول بنجاح شرطًا للقيد ببرنامج الدكتوراه.

 -للحصول على درجة دكتوراه الفلسةةفة مةةن قسةةم العلةةوم السياسةةية ،علةةى الطالةةب أن يةةدرس  21سةةاعة

معتمدة موزعه كالتالى:

 64 ساعة معتمدة للمقررات (ضمن ثالثة تخصصةةات رئيسةةية) وتكةةون السةةاعات المعتمةةدة موزعةةة بةةين1
ساعة معتمدة إجبارية ( 3مقررات إجبارية ،تحددها هذه الالئحة ،بواقةةع  3سةةاعات معتمةةدة لكةةل مقةةرر)،
و 01ساعة معتمةةدة اختياريةةة ( 1مقةةررات يختارهةةا الطالةةب مةةن بةةين قائمةةة المقةةررات االختياريةةة بواقةةع 3
ساعات معتمدة لكل مقرر).
 32 ساعة معتمدة ألطروحة الدكتوراه.
 تخصص ألعمال الفصل نسبة من إجمالي درجة كل مقرر بنسبة  % 41من الدرجة الكلية.
 -يحةةدد قسةةم العلةةوم السياسةةية سةةنوياً أعةةداد المقبةةولين فةةى برنةةامج الةةدكتوراه ،وتكةةون األولويةةة للقبةةول فةةي

برنامج الدكتوراه لألعلى تقدي ارً محسوباً بالنسبة المئوية من بين الحاصلين على الماجستير مةةن الكليةةة.

وتنظم االتفاقيات الثقافية التي تعقدها جامعة القاهرة حالة الطالب الوافدين.
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 يعد من متطلبات منح درجة الدكتوراه األكاديمي اعتماد مقترح البحث موضوع الرسالة من مجلس القسمبعد تحكيمه من لجنة ثالثية من المتخصصين في موضوع البحث ومناقشته في سمينار علني وفقاً

للقواعد التي يضعها القسم.
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جدول المقررات الدراسية لبرنامج الدكتوراه في قسم العلوم السياسية

الكود

عدد
ساعات
المحاضرة

عدد
األسابيع

الساعات
المعتمدة

إجبارى
إجبارى

3
3

95
95

3
3

إجبارى

3

95

3

نوع
المقرر

المقرر

تخصص الفكر السياسي والنظرية السياسية
P709
P702
P703

منا ج بحث ومقتربات فى النظرية السياسية
المفا يم والقيم السياسية الكبرى عند أعالم
المفكرين
إشكاليات وقضايا كبرى فى النظرية
السياسية

تخصص العالقات الدولية
3
3
3

95
95
95

3
3
3

P704
P705
P706

3

95

3

3
3

95
95

3
3

3

95

3

3
3
3
3
3

95
95
95
95
95

3
3
3
3
3

P796

الماركسية والنظرية النقدية

اختيارى

3

95

3

P797
P798
P791

النظرية السياسية التحليلية
نظرية القيم السياسية
العلمانية ونقد العلمانية

اختياري
اختيارى
اختياري

3
3
3

95
95
95

3
3
3

P707
P708
P701

P790
P799
P792
P793
P794
P795

إجبارى
إجبارى
إجبارى

دراسات متقدمة في نظرية العالقات الدولية
القانون الدولي العام
السياسة الخارجية المقارنة:
نظريات وتطبيقات
تخصص النظم السياسية المقارنة
إجبارى
دراسات متقدمة في نظرية النظم السياسية
المقارنة
إجبارى
النظم السياسية والتحول الديمقراطى
إجبارى
منا ج البحث الكيفية والكمية في النظم
السياسية
المقررات االختيارية
اختيارى
دراسات متقدمة في األيدلوجيات السياسية
الكبرى
اختيارى
نظرية الديمقراطية
اختيارى
نظرية العدالة
اختياري
النظرية القومية ومفا يم الهوية
اختياري
الليبرالية
اختياري
النظرية السياسية واالخالق
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P720
P729
P722

النظريات النسوية
نظرية القوة
نظرية الدولة

اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3

95
95
95

3
3
3

P723

نظريات التمثيل السياسي

اختياري

3

95

3

P724

الفكر السياسى فى العصور القديمة
والوسطى
الفكر السياسى الحديث

اختيارى

3

95

3

اختيارى

3

95

3

P726

أمهات كتب الفكر السياسي

اختيارى

3

95

3

P727

الدين والدولة في الفكر السياسي

اختياري

3

95

3

P728

الفكر السياسى المصرى

اختياري

3

95

3

P721

الفكر السياسى العربى

اختيارى

3

95

3

P730

الفكر السياسى اإلسالمى

اختيارى

3

95

3

P739

الفكر السياسى األفريقى

اختيارى

3

95

3

P732

الفكر السياسى اآلسيوى

اختيارى

3

95

3

P733

دراسات استراتيجية

اختيارى

3

95

3

P734

إدارة وحل الصراع الدولي

اختيارى

3

95

3

P735
P736
P737
P738
P731
P740
P749

دراسات األمن الدولي
نظريات التكامل اإلقليمي
السياسات الخارجية للدول الكبرى
الوطن العربى فى السياسات الدولية
دول الجنوب فى العالقات الدولية
العالقات الدولية اإلفريقية
العالم اإلسالمى فى السياسة الدولية

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95
95

3
3
3
3
3
3
3

P742
P743
P744
P745
P746
P747
P748
P741
P750
P759
P752
P753

التنظيم الدولي
القانون الدولى للمياه
المياه في العالقات الدولية
سياسات الهوية
الدبلوماسية فى العالقات الدولية
االقتصاد السياسي الدولي
السياسة الخارجية المصرية
تحليل السياسة الخارجية
المنظمات الدولية غير الحكومية
الصراع العربى اإلسرائيلى
القانون الدولي االنساني
القانون الدولي لحقوق اإلنسان

اختيارى
اختيارى
اختياري
اختياري
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

P725
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P754
P755
P756
P757
P758

فلسفة حقوق االنسان
الثقافة والدين فى العالقات الدولية
الحوكمة العالمية والنظام الدولي
النظم السياسية العربية
النظم السياسية فى إفريقيا

اختيارى
اختياري
اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3
3
3

95
95
95
95
95

3
3
3
3
3

P751
P760

النظم السياسية فى آسيا
النظم السياسية فى أوروبا الشرقية وروسيا
والكومنولث
النظم السياسية فى أمريكا الالتينية
النظم السياسية الغربية
النمذجة في العلوم السياسية
االقتصاد السياسى المقارن
النظرية الدستورية المقارنة

اختيارى
اختيارى

3
3

95
95

3
3

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3
3
3

95
95
95
95
95

3
3
3
3
3

P766
P767
P768
P761
P770
P779
779
P772

النظام السياسى المصرى
السياسة واإلدارة المحلية فى مصر
علم النفس السياسى
دراسات فى التنمية
االجتماع السياسى
التحليل السياسى الكمى
موضوعات مختارة يحدد ا القسم ×

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95
95

3
3
3
3
3
3
3

P769
P762
P763
P764
P765






يحدد القسم في بداية كل عام دراسي المقررات االختيارية التي سوف يطرحها خالل العام ليختار الطالب من
بينها المقررات التي يريد أن يدرسها.
اليجوز للطالب دراسة أى مقرر سبق دراسته فى مرحلة الماجستير كمقرر اختياري في مرحلة الدكتوراه.
يحدد الطالب ،بمساعدة المرشد األكاديمى ،حزمة المقررات االختيارية التى سيدرسها فى إطار التخصص
الرئيسى الذى سيختاره.
يمكن للطالب ،بعد موافقة مجلس القسم ،وفى ضوء اإلرشاد األكاديمى ،أن يدرس أحد المقررات االختيارية فى
قسم آخر بالكلية أو أن يدرس مقررين اختيارين بحد أقصى في إطار تخصص رئيسي آخر ضمن برنامج
الدكتوراه بقسم العلوم السياسية.
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رابعا ا :قسم اإلدارة العـامــة

 يشترط في الطالب الحاصلين على درجة الماجستير بدون رسالة ومن بين التخصصات التي يقبلها
القسم اجتياز المقررات التي يحددها مجلس القسم ،باإلضافة إلى إعداد بحث ،وعلى أن يكون ذلك
لمدة عام دراسي على األقل.
 لمجلس القسم أن يفرض على الطالب من غير خريجي الكلية أن يدرس مقررات تأهيلية تعادل 00
ساعة معتمدة ،ويشترط للنجاح في أي من هذه المقررات التأهيلية الحصول على تقدير ( )B-على
األقل .ويعتبر تحقيق ذلك شرطاً للقيد ببرنامج الدكتوراه ،وال تدخل هذه المقررات التأهيلية في حساب
متوسط النقاط التراكمي لمقررات برنامج الدكتوراه.

 للحصول على درجة الدكتوراه األكاديمية في مسار اإلدارة العامة أو السياسات العامة علي الطالب أن
يدرس  21ساعة معتمدة على األقل موزعة علي عدد من الفصول الدراسية بحد أدني  2فصول وحد
أقصي  01فصول دراسية وموزعة بين مقررات ورسالة كالتالي:
أ 64 -ساعة معتمدة على األقل موزعة بين:
  4مقررات إجبارية ،كل مقرر بواقع  3ساعات معتمدة.  4مقررات اختيارية ،كل مقرر بواقع  3ساعات معتمدة.ب 32 -ساعة معتمدة على األقل إلعداد الرسالة.
 -6يجوز أن ي كون أحد المقررات االختيارية من خارج التخصص الذي يدرسه الطالب ،بعد أخذ رأي مجلس
القسم ،وموافقة مجلس الكلية.
 -3ويعرض الجدوالن التاليان المقررات الدراسية ببرنامجي الدكتوراه في اإلدارة العامة والسياسات العامة.
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أوال :مقررات دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة
الكود

المقرر

نوع
المقرر

عدد
ساعات
المحاضرة

عدد الساعات
المعتمدة

عدد
األسابيع

A 701

اإلدارة العامة المقارنة

إجبارى

3

95

3

A 702
A 703
A 704

صنع وتحليل السياسة العامة
اإلدارة العامة الدولية
الحوكمة المحلية

إجبارى
إجبارى
إجبارى

3
3
3

95
95
95

3
3
3

مقررات اختيارية خاصة بمسار اإلدارة العامة
A 705

اإلدارة العامة في مصر

اختيارى

3

95

3

A 706
A 707
A 708
A 709
A 710
A 711
A 712
A 713
A 714
A 715
A 716
A 717
A 718
A 719
A 720

االجتماع اإلداري
نظريات التنظيم والسلوك التنظيمي
التطوير واإلصالح اإلداري
إدارة الموارد البشرية
النظم المحلية المقارنة
إدارة المنظمات الدولية
إدارة المشروعات الدولية النشاط
إدارة شئون البيئة
إدارة الوحدات المتخصصة
نظم المعلومات اإلدارية
أساليب اإلدارة العامة في التعاقد
الرقابة على أعمال اإلدارة العامة
إدارة الخدمات الحكومية
اإلدارة االستراتيجية
إدارة المؤسسات العامة

اختيارى
اختيارى
اختياري
اختياري
اختياري
اختيارى
اختياري
اختياري
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختياري
اختيارى

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

اختيارى

3

95

3

مقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة العامة والسياسات العامة
اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3

95
95
95

3
3
3

3

95

3

3
3
3
3

95
95
95
95

3
3
3
3

A 724
A 725
A 726

إدارة المنظمات غير الحكومية
إدارة برامج التعاون الدولي
اإلدارة المالية فى القطاع
الحكومى
أخالقيات اإلدارة العامة

اختيارى

A 728
A 729
E 601A
E 601B

مهارات القيادة العصرية
المسئولية االجتماعية للشركات
نظرية االقتصاد الجزئي
نظرية االقتصاد الكلي

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

A 727
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ثانيا :مقررات دكتوراه الفلسفة في السياسات العامة
الكود

المقرر

نوع
المقرر

عدد
ساعات
المحاضرة

عدد الساعات
المعتمدة

عدد
األسابيع

A 730

تحليل السياسات العامة ()9

إجبارى

3

95

3

A 731
A 732
A 733

اقتصاديات السياسة العامة
تحليل السياسات العامة ()2
البيئة اإلدارية والسياسات العامة

إجبارى
إجبارى
إجبارى

3
3
3

95
95
95

3
3
3

مقررات اختيارية خاصة بمسار السياسات العامة
A 721

السياسة العامة (القطاعية:
الصحية ،التعليمية ،البيئية،
االجتماعية ،المالية والنقدية،
المحلية ،مكافحة الفساد).
قراءات في السياسات العامة

اختياري

A 723

السياسات العامة المقارنة

اختياري

A 722

اختياري

3

95

3

3

95

3

3

95

3

مقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة العامة والسياسات العامة
A 724
A 725
A 726

إدارة المنظمات غير الحكومية
إدارة برامج التعاون الدولي
اإلدارة المالية فى القطاع
الحكومى
أخالقيات اإلدارة العامة

اختيارى

A 728
A 729
E 601A
E 601B

مهارات القيادة العصرية
المسئولية االجتماعية للشركات
نظرية االقتصاد الجزئي
نظرية االقتصاد الكلي

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

A 727

اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3

95
95
95

3
3
3

3

95

3

3
3
3
3

95
95
95
95

3
3
3
3
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خامسا ا :قسم تطبيقات الحاسب في العلوم االجتماعية
 .1يدرس الطالب في برنامج الدكتوراه عدد ثمان مقررات دراسية أربع منها اجبارية و أربع اختيارية يتم
اختيارها من بين المقررات التي يقوم القسم بطرحها أو من بين مقررات الجدول ( .)6حيث تكون هذه
المقررات تساعد الطالب في اختيار تخصصه وموضوع رسالة الدكتوراه.

 .2وللحصول على درجة الدكتوراه على الطالب أن يدرس  21ساعة معتمدة ( 64ساعة معتمدة بواقع
 3ساعات معتمدة لكل مقرر باالضافة الى بحث الدكتوراه  32ساعة معتمدة).

 .3ولكي يجتاز الطالب مقررات برنامج الدكتوراه ويتأهل لكتابة بحث الدكتوراه عليه:

أ .أن ينجح في كل مادة بحد أدني  %21على أن يكون التقدير اإلجمالي لكل المقررات .B-
ب.

أن يكتب بحث الدكتوراه و ينتهي من مناقشته.

 .4تمنح درجة الدكتوراه بدون تقدير.
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جدول مقررات الدكتوراه في قسم تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم االجتماعية باللغة اإلنجليزية
Code

core
core

3

15

C703

Social science computing
theory (2)
Social science computing
history and
thought evolution (2)
Social complexity

Credit
hours
3

core

3

15

C704

Social science simulation

core

3

15

C701
C702

Equivalent
course

Course Title

Type

N o.
Prerequisite
Weeks
15
C601

C705

SSC605 Artificial societies

optional

3

15

C706

SSC606 Modeling social agents

optional

3

15

C707

optional

3

15

C708

SSC607 Agent-based computational
economics
SSC608 Social network analysis

optional

3

15

C709

SSC609 Socio-cybernetics

optional

3

15

C710

SSC610 Information-based societies
and information
infrastructure (1)
SSC611 Information-based societies
and information
infrastructure (2)
SSC612 Social knowledge discovery

optional

3

15

optional

3

15

optional

3

15

optional

3

15

optional

3

15

optional

3

15

C716

SSC613 Social knowledge
representation (1)
SSC614 Social knowledge
representation (2)
SSC615 E-commerce and the
networked economy
SSC616 Studies in e- government

optional

3

15

C717

SSC617 Internet politics

optional

3

15

C718

SSC618 Social science experiments

optional

3

15

C719

SSC619 Selected topics in
computational social sciences

optional

3

15

C711

C712
C713
C714
C715
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C602

C706

C6710

C713

جدول مقررات الدكتوراه في قسم تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم االجتماعية باللغة العربية
الكود

مقرر
مكافئ

المقرر

 701ت

تاريخ تطور الفكر الحسابى في العلوم
االجتماعية ()2
النظرية الحسابية فى العلوم
االجتماعية ()2
المعقدات االجتماعية
المحاكاة في العلوم االجتماعية

 705ت  605ت
 706ت  606ت
 707ت  607ت

المجتمعات االصطناعية
نمذجة العميل االجتماعي
أسلوب االقتصاد الحوسبى المؤسس
على مفهوم العميل الحسابى
تحليل الشبكات االجتماعية
السايبرناطيقا االجتماعية
مجتماعات المعلومات وبنيتها التحتية
()1
مجتماعات المعلومات وبنيتها التحتية
()2
اكتشاف المعرفة األجتماعية
تمثيل المعرفة االجتماعية ()1
تمثيل المعرفة االجتماعية ()2
التجارة االلكترونيه واالقتصاد الشبكي
درسات فى الحكومة االليكترونية
السياسة الشبكية
التجارب فى العلوم االجتماعية
موضوعات مختاره في النمذجة
الحسبيه للعلوم االجتماعية

 702ت
 703ت
 704ت

 701ت  601ت
 706ت  606ت
 710ت  610ت
 711ت  611ت
 712ت
 713ت
 714ت
 715ت
 716ت
 717ت
 711ت
 716ت

 612ت
 613ت
 614ت
 615ت
 616ت
 617ت
 611ت
 616ت

نوع
المقرر

عدد
الساعات/
األسبوع

عدد
األسابيع

عدد
س .م

متطلب
سابق

اجبارى

3

15

3

 601ت

اجبارى

3

15

3

 602ت

اجبارى
اجبارى

3
3

15
15

3
3

اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3

15
15
15

3
3
3

اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3

15
15
15

3
3
3

اختيارى

3

15

3

اختيارى
اختيارى

3
3

15
15

3
3

اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى
اختيارى

3
3
3
3
3

15
15
15
15
15

3
3
3
3
3

 706ت

 710ت

 714ت

 ال يجوز دراسة أى مادة سبق دراستها فى مرحلة الماجستير كمادة اختيارية فى مرحلة الدكتوراه.
 يطرح القسم كل فصل دراسي عددا ُ من المقررات االختيارية من بين القائمة المبنية أعاله ،وفق ما يوصي به
المرشدون األكاديميون ،ويوافق عليه مجلس القسم.
 يجوز للقسم تحميل الطالب بمواد تكميلية وفق ما يرى المرشد األكاديمي ويوافق عليه مجلس القسم.
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سادسا ا :برنامج دكتوراة فى الدراسات األورومتوسطية

المقررات االجبارية لبرنامج الدكتوراة
يدرس الطالب  4مقررات إجبارية
U 709

Conflict and
Security in the
Euro-Med Area

الصراع واألمن في
المنطقة األوروبية
المتوسطية

U702

Comparative
Foreign
Policies:
Theories and
Practices

السياسات الخارجية
المقارنة :نظريات
وتطبيقات

يتناول ذا المقرر الماادارس النظريااة األساسااية
فااي دراسااات األماان الاادولي كفاارع أساسااي فااي
العالقااااات الدوليااااة .وتشاااامل ااااذه الماااادارس
المدرسااااااة التقليدياااااااة الواقعيااااااة ،ومدرساااااااة
كوبنهاااجن ،والماادارس النقديااة المختلفااة .كااذلك
يتناول المقرر عدد من القضايا الجدلية في حقل
دراسااات األماان الاادولي ،ثاام يسااعى المقاارر إلااى
الربط بين ذه اإلسهامات النظرية ودراسة أمن
منطقاااة المتوساااط وماااا يواجههاااا مااان تهديااادات
أمنيااة صاالبة وناعمااة ،كاإلر اااب وأماان الطاقااة
والهجاارة وفشاال الدولااة والصااراعات اإلقليميااة
كالصااراع العربااي اإلساارائيلي والحاارب األ ليااة
السورية ،باإلضافة إلى تناول البيئة األمنيااة فااي
المتوسااط وأدوار العديااد ماان الفاااعلين الاادوليين
(من الدول والمنظمات الدولية والمنظمااات غياار
الحكوميااة) علااي الساااحة المتوسااطية فااي إدارة
التفاعالت األمنية والسياسية.
يركاااز المقااارر علاااي دراساااة الماااداخل النظرياااة
المفساارة الخااتالف السياسااات الخارجيااة للاادول
فااي تفاعالتهااا مااع دول أخاارى أو فااي توجهاتهااا
إزاء قضااااايا دوليااااة مختلفااااة ،كااااذلك الفااااروق
النظرية بين السياسات الخارجية للاادول الكباارى
والسياسا ا ا ااات الخارجياا ا ا ااة للا ا ا اادول الصاا ا ا ااغرى
والمتوسطة ،بالتطبيق على السياسات الخارجية
لدول االتحاد األوروبي و جنااوب المتوسااط إزاء
القضاا ااايا اإلقليمياا ااة والدولياا ااة .وفاا ااي التناا اااول
لتحلياال ساالوك الاادول الخااارجي بشااكل مقااارن،
يغطي المقاارر العديااد ماان أطاار العالقااات الدوليااة
الشاملة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
النظرياااااات الواقعياااااة والليبرالياااااة والبنائياااااة،
باإلضااافة إلااى النظريااات واالقترابااات المختلفااة
فاااي تحليااال السياساااة الخارجياااة .كاااذلك يتنااااول
المقااارر السياساااة الخارجياااة واألمنياااة لالتحااااد
األوروبي وعالقاتها بالسياسات الخارجية للدول
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االقتصاد السياسي
الدولي

U704

Advanced
Research
Methodologies

منا ج بحث متقدمة

األعضاء.
يهاادف المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بالمفااا يم و
النظريااااات المختلفااااة فااااي االقتصاااااد السياسااااي
الاادولي كحقاال بينااي ياادرس التاايثيرات المتبادلااة
بين السياسي واالقتصادي .كذلك يتناول المقاارر
القضايا األساسية في االقتصاد السياسي الدولي
فاااي إطاااار المنطقاااة األورومتوساااطية كقضاااايا
التجااااارة ،واالسااااتثمارات األجنبيااااة ،وتاااادفقات
رؤوس األمااااوال ،والمساااااعدات الخارجيااااة ،و
القااارو  ،والهجااارة ،و كاااذلك أدوار الفااااعلين
كالمنظماااااات االقتصاااااادية والمالياااااة العالمياااااة
والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية
غير الحكومية.
يهدف ذا المقرر إلي تعزيز القدرات البحثية
والمنهاجية لباحثي الدكتوراة في إعداد
مشروعاتهم البحثية ،وذلك من خالل دراسة
متقدمة لمنا ج البحث في االقتصاد والعلوم
السياسية ،وطرق التحليل الكمي والكيفي،
وأدوات جمع البيانات وتحليلها.

3

3

المقررات االختيارية لبرنامجي الدكتوراه
يختار الطالب  4مقررات إختيارية من المقررات اآلتية

U705
Formatted: Right

يتناااااول المقاااارر األطاااار واالتفاقيااااات الحاكمااااة
Euroللعالقااااات األورومتوسااااطية ،بدايااااة بالشااااراكة
Mediterranean
 Partnership andاألورومتوساااطية بعناصااار ا الثالثاااة (الشاااراكة
السياسااااية واألمنيااااة ،والشااااراكة االقتصااااادية
Agreements
الشااااراكة واالتفاقااااات والماليااااة ،والشااااراكة االجتماعيااااة والثقافيااااة)،
األوروبية المتوسطية والتي قامت على أساس مقومات رئيسااية و ااي
التيسااايس التااادريجي لمنطقاااة تجاااارة حااارة ،و
تعا ا اااون اقتصا ا ااادي فا ا ااي مختلا ا ااف القطاعا ا ااات
كالصااناعة و الزراعااة و االسااتثمار ،إلااى جانااب
زياااادة ضاااخمة للمعوناااة المالياااة مااان االتحاااااد
األوروباا ااي لشاا ااركائه ،والشاا ااراكة االجتماعياا ااة
والثقافية .وباإلضافة إلااى البعااد متعاادد األطااراف
المتمثاال فااي اتفاقيااة برشاالونة وسياسااة الجااوار
األوروبااي واالتحاااد ماان أجاال المتوسااط ،يتناااول
المقااارر البعاااد الثناااائي المتمثااال فاااي اتفاقياااات
الشراكة بين االتحاااد األوروبااي والاادول العربيااة
الشاااريكة .يااايتي اااذا ماااع تركياااز خااااص علاااي
سياسة الجوار األوربي ومراجعاتها المختلفااة و
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الاااااااانظم السيا سااااااااية
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U707
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مؤسسااااات وقااااوانين
االتحاد األوروبي

U708
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الحضاااارات والتناااوع
الثقااااااااافي العربااااااااي

خطاااط العمااال باااين االتحااااد األوروباااي والااادول
العربيااة جنااوب المتوسااط .يركااز المقاارر بشااكل
خااااص علاااي حالاااة مصااار فاااي إطاااار الشاااراكة
المصرية األوروبية.
يتناااول ااذا المقاارر ،فااي إطااار مقااارن ،الاانظم
السياسية للدول األعضاء في االتحاااد األوروبااي
وفى الدول العربيااة جنااوب المتوسااط ،ماان حيااث
عمليااااة نشااااية و بناااااء الدولااااة ،أشااااكال الاااانظم
السياسااااية ،تمثياااال المصااااالو و دور األحاااازاب
السياسية ،النظم االنتخابية ،الحركات السياسااية
واالجتماعيااااااااة والحركااااااااات االحتجاجيااااااااة،
االنقسااااااامات االجتماعيااااااة و السياسااااااية فااااااي
المجتمعااات ،الحوكمااة الرشاايدة ،عمليااة التحااول
الاااديمقراطي ،والعالقاااات المدنياااة العساااكرية و
غير ا من القضايا.
يهاادف المقاارر إلااى تعريااف الطالااب بخصااائص
الحوكماااااااة األوروبياااااااة والتبااااااااين القاااااااانوني
والمؤسسي بين جانبي المتوسط .ييتي ذلااك ماان
خاااااالل دراساااااة مختلاااااف مؤسساااااات االتحااااااد
األوروبااي السياسااية واالقتصااادية ( المفوضااية
والمجلااس األوروبااي والبرلمااان ومحكمااة العاادل
األوروبيااة والبنااك المركاازي األوروبااي وجهاااز
المحاساابات و يئااة العماال الخااارجي األوروبااي
وغير اااا) مااان حياااث كيفياااة التشاااكيل و المهاااام
والصاااالحيات و عملياااة اتخااااذ القااارار وكيفياااة
تفاعلهااا مااع بعضااها الاابع ومااع المؤسسااات
الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
باإلضااافة إلااى دراسااة قااانون االتحاااد األوروبااي
من حيث عملية التشريع واختصاصااات االتحاااد
األوروبااااي فااااي المجاااااالت المختلفااااة كالسااااوق
األوروبياااااة الموحااااادة ،واالتحااااااد االقتصاااااادي
والنقااادى ،وغير اااا مااان القطاعاااات كالزراعاااة
والصااناعة والمنافسااة والنقاال والطاقااة والتعلاايم
...إلاااخ .يتنااااول المقااارر أيضاااا التحاااديات التاااي
تواجاااه مؤسساااات االتحااااد األوروباااي وعملياااة
صنع القرار في إطاره ،مثال معضااالت التنساايق
بين السياسات والتشريعات الوطنية ومؤسسات
االتحاد الجماعية.
يهااادف اااذا المقااارر إلاااى التعااارف علاااى أصاااول
ومالماااو الحضاااارات العربياااة واألوروبياااة فاااي
جوانبهاااا المادياااة والثقافياااة ،وأبعااااد التفااااعالت
التعاونيااة والصااراعية بااين الحضااارتين خاصا ااة
في ضوء الذاكرة االستعمارية ،وموقع المتوسط
من ذه التفاعالت .أيضاا ،يتناول المقرر قضااايا
التنااوع الثقااافي فااي ظاال تاايثير العولمااة وتيااارات
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اإلدارة العامة والحكم
المحلي في المنطقة
األوروبية المتوسطية
U790

Migration and
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A re a

الهجرة من الجنوب إلي الشاامال ،و كااذلك آليااات
ومااايالت الحاااوار الثقاااافي باااين أوروباااا والااادول
العربية.
يتناااااول ااااذا المقاااارر بشااااكل مقااااارن األشااااكال
المختلفااة لتنظاايم وعماال الحكومااات والوحاادات
المحلياااة فاااي المنطقاااة األورومتوساااطية .يركاااز
المقرر بشكل خاص علي نظريات اإلدارة العامة
والحكم المحلي ،معايير التحليل المقااارن ، ،دور
الوحااادات المحلياااة فاااي تقاااديم المناااافع العاماااة
والمشااااركة السياساااية ،والنمااااذج المؤسساااية
الحديثة في إدارة الحكومات والوحدات المحلية.
يناااقل المقاارر التحااديات السااكانية بااين شاامال
أفريقيااا وأوروبااا وقضااايا الهجاارة ماان مختلااف
أبعاد ااااااا االقتصااااااادية والقانونيااااااة واألمننااااااة
لتدفقات الهجرة الشرعية وغير الشرعية.
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الهجرة والسكان في
المنطقة المتوسطية
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قضاااااااااايا التمويااااااااال
والتنميااة الدوليااة فااي
المنطقة المتوسطية
U792

U793

U794

يتناااول المقاارر أ اام نظريااات ومفااا يم التموياال
الاادولي والتنميااة الدوليااة فااي إطااار الجاادل بااين
الشمال المتقاادم والجنااوب النااامي .يقااوم المقاارر
بااالتركيز علااي الموضااوعات التطبيقيااة الخاصااة
بالمنطقااة المتوسااطية ماان جهااة تاادفقات رؤوس
األمااوال ،والمعونااات التنمويااة ،والقاارو ماان
المؤسسات الدولية والحكومية األوروبيااة لاادول
جنوب المتوسط.

 Securityيتناااول المقاارر أ اام نظريااات ومفااا يم دراسااات
an d
األمن الدولي بد اء من النظريات التقليديااة لنماان
Strategic
 Studies in theإلااي النظرياااات النقدياااة .كاااذلك ،يتنااااول المقااارر
 Mediterraneanأمثلااة تطبيقيااة ماان دراسااات األماان والدراسااات
الدراسات األمنية االستراتيجية علي المنطقة المتوسطية.
واالستراتيجية
للمتوسط
يتناول ذا المقرر أ م القضايا السياسية
Contemporary
Politiبين  cal andواالقتصادية المعاصرة في العالقات األوروبية
العربية بصورة عامة ،والعالقات األوروبية
Economic
 Issues in Euroالمتوسطية بصورة خاصة .ويهدف ذا المقررإلي تعزيز قدرات الطالب علي فهم وتحليل
Arab Relations
ونقال األحداث الجارية في الشؤون العربية
قضايا سياسية
األوروبية بصورة أكاديمية.
واقتصادية معاصرة
في العالقات األوربية
العربية
يتناول ذا المقرر نظريات التكامل والتعاون
International
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التكامل والتعاون
الدولي :نظريات
وتطبيقات

U795
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التنمية المستدامة
والطاقة والبيئة

الدولي (الليبرالية المؤسسية والوظيفية
والوظيفية الجديدة) وكذلك المفا يم النظرية في
ا
خاصة
تحليل ظوا ر التكامل والتعاون الدولي،
مفهومي الفوق-قومية Supranationalism
Interالعبر-حكومي
والتعاون
.governmentalism
يلي ذا الجزء النظري دراسة متعمقة
عمليات التعاون والتكامل اإلقليمي والدولي
سواء في إطار االتحاد األوروبي أو في عالقة
أوروبا بجنوب المتوسط .ويناقل المقرر أيضا ا
أوجه التعاون والتكامل السياسي واالقتصادي
المختلفة ،والفروق المؤسسية في أشكال
التكامل الدولي واإلقليمي.
يهاااادف ااااذ المقااااارر إلااااى دراسااااة المفاااااا يم
األساساااية والنظرياااات والممارساااات المرتبطاااة
"بالتنمية المستدامة" وعالقاتها بنظريات النمو
والتنمياااة .يتنااااول المقااارر األبعااااد االقتصاااادية
والبيئياا ا ااة واالجتماعياا ا ااة للتنمياا ا ااة المساا ا ااتدامة
بااااالتركيز علااااى العالقااااة بااااين الطاقااااة والبيئااااة
والتنميااااااااااة المسااااااااااتدامة فااااااااااي السااااااااااياق
األورومتوسطى .كذلك يتعر المقرر لتاايثيرات
العولماااة ولااادور القطااااع الخااااص والمنظماااات
الدوليااة غياار الحكوميااة .يتضاامن المقاارر أيضاااا
التيارات واالتجا ااات العالميااة الهامااة فااي مجااال
التنمياااة المساااتدامة كي اااداف األلفياااة اإلنمائياااة
وأ اااداف التنمياااة المساااتدامة .يتعااار المقااارر
لخيااااارات السياسااااات العامااااة لتحقيااااق التنميااااة
المستدامة وكيفية تقييمها وأمثلة الستراتيجيات
التنمية المستدامة في اإلطار األورومتوسطى.
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أحكام عامة لدرجتى الماجستير والدكتوراه
أ -إذا زاد عدد المقررات التكميلية التى يقررها مجلس الكلية ألحد الطالب المتقدمين لاللتحاق ببرنامج الماجستير
أو برنامج الدكتوراه على مقررين ،وجب عليه اجتيازها بنجاح قبل التحاقه بأى من البرنامجين ،وال يجوز له
أن يتقدم لالمتحان فى أى من هذه المقررات أكثر من مرتين .وال تحتسب لها ساعات معتمدة من ضمن

الساعات المعتمدة الالزمة للحصول على الدرجة.

ب -يشترط أال تقل نسبة حضور الطالب عن  %21من المحاضرات الخاصة بكل مقرر ،واال حرم من دخول
امتحان المقرر.

ج  -يجوز لمجلس الكلية ،بناء على اقتراح مجلس القسم المختص ،أن يقرر تدريس مقرر أو أكثر بلغة أجنبية.

د  -يجوز لمجلس الكلية ،بناء على اقتراح مجلس القسم المختص ،أن يسمح للطالب بدراسة مقررين على
األكثر فى إحدى الجامعات األجنبية المعترف بها ،على أن يكون هذان المقرران ضمن البرنامج الدراسى

المقيد فيه.

ه  -يجوز لمجلس الكلية ،بناء على اقتراح مجلس القسم المختص ،أن يسمح للطالب المقيدين فى برنامج
مماثل فى كلية أخرى بدراسة أى عدد من المقررات ودخول امتحانها والحصول من الكلية على ما يفيد اجتياز
هذه المقررات بنجاح وعدد الساعات المعتمدة بكل مقرر.
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ثالثا ا :الدبلوم األكاديمى
مةةادة ( :)62تنشةةا الكليةةة الةةدبلومات األكاديميةةة التاليةةة ،علةةى أن تقةةدم سةةنوياً عةةدداً منهةةا بنةةاء علةةى اقتةراح
مجالس األقسام العلمية وموافقة مجلس الكلية:
 .1دبلوم تقويم المشروعات ودراسات الجدوى
 .2دبلوم العمليات المصرفية للبنوك
 .3دبلوم تحليل سوق األوراق المالية
 .4دبلوم اقتصاديات التعليم
 .5دبلوم اقتصاديات الصحة
 .6دبلوم اإلحصاءات الصناعية وضبط الجودة
 .7دبلوم اإلحصاء السكانى والحيوى
 .1دبلوم اإلحصاءات الصحية والبيئية
 .6دبلوم بحوث العمليات التطبيقية
.10دبلوم قياسات الرأى العام
.11دبلوم الدراسات البرلمانية
.12دبلوم المجتمع المدنى وحقوق اإلنسان
.13دبلوم المفاوضات الدولية
.14دبلوم التنظيم الدولى
.15دبلوم تحليل األزمات الدولية
.16دبلوم دراسات اسرائيلية
.17دبلوم السياسات العامة وحقوق الطفل
.11دبلوم اإلدارة المحلية
.16دبلوم إدارة البيئة
.20دبلوم إدارة المنظمات غير الحكومية
.21دبلوم السياسات العامة
مادة ( :)60قواعد أساسية لإللتحاق بالدبلوم األكاديمى

 0-60الحصول على درجة البكالوريوس فى االقتصاد أو اإلحصاء أو العلوم السياسية أو اإلدارة العامة من إحدى جامعات
جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها.

 6-60يجوز قبول الخريجين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى تخصصات أخرى غير تلك الواردة بالفقرة

بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية.
السابقة فى أى من الدبلوماتً ،
بناء على اقتراح مجلس القسم المختص
الدبلومات،
من
أى
فى
الشرطة
وكلية
العسكرية
 3-60يجوز قبول خريجى الكليات
ً
وموافقة مجلس الكلية.

67

 4-60يمكن للقسم المختص وضع اشتراطات للقبول بالدبلوم تقضى باجتياز بعض مواد البكالوريوس (كود  )411لم يسبق
للطالب دراستها و ال تحتسب لها أية ساعات معتمدة.

 1-60يدرس الطالب  64ساعة معتمدةعلي االقل موزعة بين مقررات دراسية ومشروعا للتخرج ال تقل ساعاته
عن  2ساعات معتمدة و عليه اتمام مناقشته بنجاح قبل منحه الدبلوم.

 2-60يجوز تدريس مقرر أو أكثر باللغة االجنبية.

مادة (:)61
يشترط لحصول الطال ب علي أي من الدبلومات االكاديمية للدراسات العليا:
 -1ان ينتظم في الدراسة بحيث ال تقل نسبة حضوره من المحاضرات الخاصة بكل مقرر عن  %21واال حرم
من دخول امتحان المقرر.
 -2ان يجتاز بنجاح المقررات الدراسية ومناقشة مشروع التخرج بنجاح.
مادة (:)31مقررات الدبلومات:
تبين ا لجداول التالية المقررات الدراسية لكل دبلوم وكود كل مقرر واسمه وعدد الساعات التدريسية وعدد الساعات
المعتمدة .
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أوالا :قســـم االقتصاد
 -9دبلوم تقويم المشروعات ودراسات الجدوى
الكود
 509ق
 502ق
 503ق
 504ق
 505ق
 506ق

عدد
عـدد الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
4
95
4
95
4
95
4
95
4
95
4

المقـــــــــــرر
التسويق
التحليل المالى
تقويم المشروعات الخاصة
تقويم المشروعات ا لعامة
تطبيقات حاسب آلى
قاعة بحث

عدد س.م
4
4
4
4
4
4

 -2دبلوم العمليات المصرفية للبنوك
الكود

عدد
عـدد الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
4
95
4
95
4
95
4
95
4
95
4

المقـــــــــــرر
االئتمان المصرفى
االئتمان للبنوك المتخصصة
العمل المصرفى اإلسالمى
العمليات المصرفية
العمليات المصرفية الخارجية

 599ق
 592ق
 593ق
 594ق
 596ق
 597ق قاعة بحث

عدد س.م
4
4
4
4
4
4

 -3دبلوم تحليل سوق األوراق المالية
الكود
 529ق
 522ق
 523ق
 524ق
 525ق
 526ق

عدد
عـدد الساعات/
المقـــــــــــرر
األسابيع
األسبوع
95
4
أسس التمويل
95
4
سوق األوراق المالية
95
4
تمويل المشروعات وتقييم األصول
95
4
التحليل االقتصادى المتقدم
95
4
التمويل الدولى
95
4
قاعة بحث

69

عدد س.م
4
4
4
4
4
4

 -4دبلوم اقتصاديات التعليم
الكود
 539ق
 532ق
 533ق
 534ق
 535ق
 536ق

المقـــــــــــرر
التعليم والتنمية البشرية
تحليل العائد  /التكلفة في التعليم
دوال اإلنتاج والتكلفة في التعليم
تمويل التعليم
التخطيط التعليمى
قاعة بحث

عدد
عـدد الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
4
95
4
95
4
95
4
95
4
95
4

عدد س.م
4
4
4
4
4
4

 -5دبلوم اقتصاديات الصحة
الكود

المقـــــــــــرر

 549ق
 542ق
 543ق
 545ق

االقتصاد الصحى
إدارة المستشفيات
تحليل العائد  /التكلفة في الصحة
النظم الصحية المقارنة
التحليل المالى واإلحصائى في مجال
الصحة
قاعة بحث

 546ق
 547ق
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عدد
عـدد الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
4
95
4
95
4
95
4
4
4

95
95

عدد س.م
4
4
4
4
4
4

ثانيا ا :قســـم اإلحصــــــاء
 -9دبلوم بحوث العلميات التطبيقية
الكود
 509ح
 502ح
 503ح
 504ح
 505ح
 506ح
 507ح
 508ح

عدد
عـدد الساعات/
المقـــــــــــرر
األسابيع
األسبوع
95
3
نماذج في بحوث العمليات ()9
95
3
عمليات عشوائية تطبيقية
95
3
البرمجة الرياضية واتخاذ القرارات
95
3
حاسب آلى وأساليب محاكاة
95
3
نماذج في بحوث العمليات ()2
95
3
نماذج الصفوف
95
3
التحليل الشبكى
95
3
قاعة بحث

عدد س.م
3
3
3
3
3
3
3
3

 -2دبلوم اإلحصاءات الصناعية وضبط الجودة
الكود
 599ح
 592ح
 593ح
 594ح
 595ح
 596ح
 597ح
 598ح

عدد
عدد الساعات/
األسابيع
األسبوع

المقـــــــــــرر
األساليب اإلحصائية في ضبط الجودة
()9
إحصاء تطبيقى
العينات
استخدام الحاسب اآللى في التحليل
اإلحصائى
األساليب اإلحصائية في ضبط الجودة
()2
اإلحصاءات الصناعية
بحوث العمليات
قاعة بحث
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عدد
س.م

3
3
3

95
95
95

3
3
3

3

95

3

3
3
3
3

95
95
95
95

3
3
3
3

 -3دبلوم اإلحصاء السكانى والحيوى
الكود
 529ح
 522ح
 523ح
 524ح
 525ح
 526ح
 527ح
 528ح

المقـــــــــــرر
تحليل الخصوبة
تحليل الوفيات والمراضة
إحصاء تحليلى
المسوح الميدانية
نماذج سكانية
تحليل البيانات السكانية والصحية
استخدام الحاسب اآللى في التحليل
السكانى
قاعة بحث

عدد
عـدد الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
3
95
3
95
3
95
3
95
3
95
3
3
3

95
95

عدد
س.م
3
3
3
3
3
3
3
3

 -4دبلوم اإلحصاءات الصحية والبيئية
الكود
 539ح
 532ح
 533ح
533
 534ح
 535ح
 536ح
 537ح
 538ح

عدد
عـدد الساعات/
األسابيع
األسبوع

المقـــــــــــرر
تحليل السياسات الصحية والسكانية
والبيئية
تحليل الوفيات
إحصاء تحليلى
استخدام الحاسب اآللى في التحليل
اإلحصائى
تحليل البيانات البيئية
تحليل المراضة
العينات والمسوح
قاعة بحث
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عدد
س.م

3
3
3

95
95
95

3
3
3

3
3
3
3
3

95
95
95
95
95

3
3
3
3
3

 -5دبلوم قياس الرأى العام
نوع
المقرر

عدد
الساعات/
األسبوع

عدد
األسابيع

عدد
س.م

إجبارى
إجبارى

تعديل اسم المقرر إلى
واالحصاء الوصفي
إجبارى
 549ح واالستدالليو

3
3

95
95

3
3

3

95

3

اختيار
اختيار

3
3

95
95

3
3

إجبارى

3

95

3

إجبارى
إجبارى

3
3

95
95

3
3

اختيار
اختيار

3
3

95
95

3
3

الكود

المقـــــــــــرر

السلوك اإلنسانى والرأى
 531ح العام
 540ح طرق ونماذج القياس

 542ح
 543ح
 544ح
 545ح
 546ح
 547ح
 548ح

مقرر اختيارى من :
بحوث التسويق *
تحليل المضمون **
تصميم البحوث الميدانية
وأساليب المعاينة
تحليل وتفسير بيانات
الرأى العام
بحوث الرأى العام *
مقرر اختيارى من :
تحليل البيانات الثانوية **
قاعة بحث

* توجه للعاملين فى الحكومة ومراكز البحوث االجتماعية.
* موجه للعاملين فى مجال التسويق التجارى والمنظمات غير الحكومية.
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ثالثا ا :قســـم العلوم السياسية
ثاني
السياسية

يشترط لاللتحاق باي من الدبلومات توفر الشروط التالية مجتمعة:
 الحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس أو الليسةةانس فةةي التخصصةةات التةةي يقترحهةةا القسةةمويوافق عليها مجلس الكلية.

 يمكن لمجلس القسم أن يطلب خبرة عمل في مجاالت لها عالقة بالدبلوم ويحدد مدة الخبرةويرفع األمر إلى مجلس الكلية للموافقة.

 الدبلوم درجة منتهية واليؤهل لاللتحاق ببرنامج الماجستير االكاديمي أياً كان التقدير الذييحصل عليه الطالب واياً كان عدد الدبلومات الحاصل عليها.
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 -9دبلوم الدراسات البرلمانية
الكود
509س
502س
503س
504س
505س
 506س
 507س
 508س

عدد
عـدد الساعات/
المقـــــــــــرر
األسابيع
األسبوع
95
3
المؤسسات البرلمانية المقارنة
95
3
النظم االنتخابية
95
3
تنظيم وإدارة المؤسسات البرلمانية
95
3
أدوات الرقابة البرلمانية
95
3
تطور المؤسسات البرلمانية في
مصر
95
3
اإلعالم البرلماني
95
3
المنظمات البرلمانية الدولية
95
3
البرلمان وقضايا التنمية (قاعة
بحث)

عدد س.م
3
3
3
3
3
3
3
3

 -2دبلوم المجتمع المدنى وحقوق اإلنسان
الكود
 599س
 592س
 593س
594س
595س
 596س
 597س
 598س

عدد
عـدد الساعات/
المقـــــــــــرر
األسابيع
األسبوع
95
3
نظريات المجتمع المدني
95
3
الديمقراطية والمجتمع المدني
95
3
المجتمع المدني في مصر
95
3
المجتمع المدني العربي والدولي
95
3
قاعة بحث
95
3
حقوق اإلنسان
95
3
نظم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان
95
3
اإلطار القانوني للمجتمع المدني
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عدد س.م
3
3
3
3
3
3
3
3

 -3دبلوم المفاوضات الدولية
الكود
529س
522س
523س
524س
 525س
 526س
 527س
 527س

المقـــــــــــرر
نظرية العالقات دولية
تحليل المفاوضات الدولية
مهارات التفاو
المفاوضات في الخبرة المصرية
نماذج وحاالت التفاو
تطور العالقات الدولية
التنظيم الدبلوماسي
تسوية المنازعات الدولية

عدد
عـدد الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
3
95
3
95
3
95
3
95
3
95
3
95
3
95
3

عدد س.م
3
3
3
3
3
3
3
3

 -4دبلوم التنظيم الدولى
الكود
 539س
532س
533س
534س
535س
536س
5337س
 536س

المقـــــــــــرر
النظرية العامة للتنظيم الدولي
األمم المتحدة ومنظماتها
المتخصصة
المنظمات اإلقليمية
المنظمات االقتصادية العالمية
المنظمات الدولية غير الحكومية
التنظيم اإلقليمي العربي
اإلقليمية الجديدة وتطبيقاتها
مصر في التنظيم الدولي
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عدد
عـدد الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
3
95
3
3
3
3
3
3
3

95
95
95
95
95
95

عدد س.م
3
3
3
3
3
3
3
3

 -5دبلوم تحليل األزمات الدولية
الكود

المقـــــــــــرر

 549س
 542س
 543س
 544س
544

نظرية العالقات الدولية
إدارة األزمة الدولية
تحليل السياسة الخارجية
الدبلوماسية المصرية وإدارة
األزمات الدولية
نماذج وحاالت تطبيقية معاصرة
نظرية األزمة الدولية
مقدمة في القانون الدولي
األزمات الدولية في القرن العشرين

 545س
546س
 547س
 548س

عدد
عـدد الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
3
95
3
95
3
95
3
3
3
3
3

95
95
95
95

عدد س.م
3
3
3
3
3
3
3
3

 -6دبلوم دراسات إسرائيلية
الكود
 559س
 552س
 553س
 554س
 555س
 556س
 557س
 556س

المقـــــــــــرر
العقيدة الصهيونية
النظام السياسي اإلسرائيلي
االقتصاد اإلسرائيلي
السياسات العامة في إسرائيل
نظرية األمن اإلسرائيلي
إسرائيل ودول الجنوب
إسرائيل والقوى الكبرى
إسرائيل والعالم العربي :الصراع
العربي اإلسرائيلي

عدد
عـدد الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
3
95
3
95
3
95
3
95
3
95
3
95
3
95
3

عدد س.م
3
3
3
3
3
3
3
3

 -7دبلوم السياسات العامة وحقوق الطفل
الكود
569
562
563
564
565
566
567
568

عدد
عـدد الساعات/
المقـــــــــــرر
األسابيع
األسبوع
95
3
تنشئة الطفل في المجتمع العربي
95
3
حقوق الطفل في القانون
95
3
حقوق الطفل في اقتصاد كمتغير
95
3
منا ج البحث في السياسات العامة
وحقوق الطفل
95
3
السياسات العامة والخدمات
االجتماعية للطفل
95
3
إدارة الموازنة العامة وحقوق الطفل
95
3
المتابعة والتقييم
95
3
تفعيل حقوق الطفل
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عدد س.م
3
3
3
3
3
3
3
3

رابعا ا :قسـم اإلدارة العـامــة

 -9دبلوم اإلدارة المحلية
الكود
 509أ
 502أ
 503أ
 504أ
 505أ
 506أ

عدد
عـدد الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
4
95
4
95
4
95
4
95
4
95
4

المقـــــــــــرر
مقدمة في اإلدارة المحلية
إدارة نظم المعلومات
اإلدارة المالية المحلية
إدارة المشروعات المحلية
اإلدارة المحلية في مصر
قاعة بحث

عدد س.م
4
4
4
4
4
4

 -2دبلوم إدارة البيئة
الكود
 599أ
 592أ
 593أ
 594أ
 595أ
 596أ

عـدد الساعات /عدد
األسابيع
األسبوع
95
4
95
4
95
4
95
4
95
4
95
4

المقـــــــــــرر
مقدمة في العلوم البيئة
إدارة البيئة
اقتصاديات البيئة
سياسات البيئة
نظم المعلومات البيئة
دراسات التقييم البيئى
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عدد س.م
4
4
4
4
4
4

 -3دبلوم إدارة المنظمات غير الحكومية
الكود
 529أ
 522أ
 523أ
 524أ
 525أ
 526أ

عدد
عـدد الساعات/
المقـــــــــــرر
األسابيع
األسبوع
95
4
مقدمة في المنظمات غير الحكومية
95
4
تمويل المنظمات غير الحكومية
التنظيم اإلدارى للمنظمات غير
95
4
الحكومية
إدارة المشروعات في المنظمات
95
4
غير الحكومية
تنمية مهارات العاملين في
95
4
المنظمات غير الحكومية
95
4
قاعة بحث

عدد س.م
4
4
4
4
4
4

 -4دبلوم السياسات العامة
الكود

المقـــــــــــرر

 539أ
 532أ
 533أ

تحليل السياسات العامة
اقتصاديات صنع القرار
طرق كمية وإحصائية
السياسات العامة في مجال التنمية
المحلية
السياسات العامة في مجال الخدمات
االجتماعية
قاعة بحث

 534أ
 535أ
 536أ
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عدد
عدد الساعات/
األسابيع
األسبوع
95
4
95
4
95
4

عدد س.م
4
4
4

4

95

4

4
4

95
95

4
4

توصيف مقررات الماجستير والدكتوراه

81

برامج الماجستير

81

) توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم االقتصاد (باللغة اإلنجليزية:أوالا

Course Description

The Name of the
Course

Code

I. Introduction
Mathematics for E600
II. Logic, methods of proof.
Economists
Ordered sets and relations, extended real number
system, real and complex fields, mappings,
functions and correspondences, Euclidean, metric,
normed, null,…spaces, subspaces, points, norms,
vector algebra, inner product, lines planes and
hyperplanes, basis, linear transformation and
independence in n.
III. Topology of n
IV. Continuity and Functions of One and Several
Variables
V. Differentiation
VI. Matrix Algebra
VII. Integral Calculus and Integration
VIII. Unconstrained and Constrained Optimization
IX. Eigenvalues and Eigenvectors
X. Single and Systems of Ordinary Differential
Equations
XI. Dynamics
XII. Measure
A. Introduction
B. Consumer Theory
1. Choice and preferences
2. Demand behavior: maximization, comparative
statics,
3. Duality: recoverability, indirect utility function,
Paasche and Laspeyres Indices, SARP, Slutsky
Matrix, Walrasian demand function, integrability.
4. Afriat’s Theorem
5. Aggregation: income distribution, WA failure,
unrestricted Law of Demand.
6. Consumer surplus: compensation schemes,
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Microeconomic
Theory (1)

E601A

equivalent and compensating variation, zero
income effects, Harberger Triangles (taxation,
monopoly, Scitovsky Contours, cost-benefit
analysis).
C. Theory of the Firm
D. General Equilibrium and Welfare
A. Social Choice and Equilibrium

Microeconomic
Theory (2)

E601B

B. Game Theory
C. Information: moral hazard, adverse selection,
signalling,…
D. Uncertainty
I. Mathematical review
Macroeconomic E602A
II. Long-run growth
Theory (1)
III. Overlapping-generations models
IV. Endogenous growth
V. Real Business-Cycles
VI. Concept of equilibrium
VII.
Dynamic Stochastic General Equilibrium
Models
I. Consumption and savings
II. Investment
III. Monetary and fiscal policy
A. Monetary policy and inflation
B. Fiscal policy
C. Monetary-fiscal policy interaction
IV. International macroeconomics

Macroeconomic E602B
Theory (2)

PART I. Probability and Statistics (Review)
1. Probability
2. Random variables and distributions
3. Expectation
4. Transformation of variables: methods.
5. Sampling distribution
6. Statistical inference

Econometrics (1) E603A
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7. Statistical inference
8. Large samples and convergence theorems
PART II. Econometrics
A. Classical Least Squares
B. GMM
A. Pooled and Panel Data (Section 1: Static Models): Econometrics (2) E603B
B. Pooled and Panel Data (Section 2: Dynamic
Models):
Dynamic panel data: Time series models with
error components, fixed and random effects,
correlated residuals, autoregressive models with
individual effects, unit roots, stationarity, VARs,
2SLS, 3SLS, GMM, properties, consistency,
optimal instruments.
C. Time Series Analysis and Models
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توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم االقتصاد (باللغة العربية)

الكود

توصيف المقرر

اسم المقرر

 E600الرياضيات لالقتصاديين

.I

مقدمة

.II

خط االعداد الحقيقية ،نظام االعداد المركبة ،والفضاء اإلقليدي ذو البعد n

المنطق وطرق اإلثبات.
.III

.IV
.V

.VI

.VII

.VIII
.IX
.X

.XI

.XII
E601A

النظرية االقتصادية

E601B

النظرية االقتصادية

E602A

النظرية االقتصادية

الجزئية (الجزء األول)

الفضاءات التوبولوجية

االتصال والدوال في عدة متغيرات
التفاضل

جبر المصفوفات

حساب التكامل

األمثلية المقيدة وغير المقيدة

القيم والمتجهات المميزة للمصفوفات

المعادالت التفاضلية العادية
الديناميكية

القياس

 .Iمقدمة

دور النماذج  -المنهجية والرشادة (العقالنية) :األهداف ،والتعظيم (األمثلية)،
والتوازنات المقارنة.

 .IIنظرية المستهلك
 .IIIنظرية الشركة

 .IVالتوازن العام والرفاهية

الجزئية (الجزء الثانى)

 .Iاالختيار االجتماعى والتوازن
 .IIنظرية األلعاب

 .IIIالمعلومات :المخاطر األخالقية ،واالختيار السلبي ،واإلشارات... ،
 .IVعدم اليقين

الكلية (الجزء األول)

 .Iاستعراض رياضي

معادالت الفروق الخطية العشوائية ،وعمليات ،ARMAوالمعادالت التفاضلية،

والبرمجة الديناميكية ،وسالسل ماركوف والعمليات (الدوال االنتقالية ،والقياس
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االحتمالي ،)... ،وتصفية كالمان ،وتحليل النظرية االفتراضية.
 .IIالنمو طويل المدى

 .IIIنموذج االجيال المتداخلة
 .IVالنمو الداخلى

 .Vدورات األعمال الحقيقية

 .VIمفهوم التوازن

 .VIIنماذج التوازن العام الديناميكية العشوائية
E602B

النظرية االقتصادية

E603A

االقتصاد القياسى

E603B

االقتصاد القياسى

الكلية (لجزء الثانى)

 .Iاالستهالك واالدخار
 .IIاالستثمار

 .IIIالسياسة النقدية والمالية
 .IVاالقتصاد الكلي الدولي

(الجزء األول)

الجزء األول :االحتماالت واإلحصاء

التوقع :العزوم وطريقة االقتران المولد للعزوم ،والتوقع الشرطي ،واالرتباط ،وعدم
المساواة مع تطبيق توزيعات مختلفة.
 طريقة التحويل للمتغيرات -توزيعات العينات

 -االستدالل اإلحصائي

 -العينات الكبيرة ونظريات التقارب

الجزء الثانى :االقتصاد القياسى
.I

.II

المربعات الصغرى

طريقة العزوم المعممة :المعادلة الواحدة والمتعددة ،المتغير المستقل

الداخلى والتحيز الداخلي ،وأخطاء العينات ،والسكون ،وخصائص العينة
الكبيرة والصغيرة.

(الجزء الثانى)

.I

.II

السالسل المقطعية والمجمعة (القسم األول :النماذج الثابتة)

السالسل المقطعية والمجمعة (القسم الثانى :النماذج الديناميكية)

السالسل المقطعية الديناميكية :نماذج السالسل الزمنية مع عناصر الخطأ ،واآلثار

الثابتة والعشوائية ،والبواقي المترابطة ،ونماذج ﺍالنحﺩﺍﺭ ﺍلﺫﺍتى مع اآلثار الفردية،

وجذر الوحدة ،والسكون ،ومتجهاﺕ ﺍالنحﺩﺍﺭ ﺍلﺫﺍتى ،والمربعات الصغرى ذات

المرحلتين ،والمربعات الصغرى ذات الثالث مراحل ،وطريقة العزوم المعممة،
والخصائص ،واالتساق ،واألدوات المثلى.
.III

تحليل السالسل الزمنية و نماذج السالسل الزمنية
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ثانياا :توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم االحصاء

الكود

اسم المقرر

توصيف المقرر

S601

نظرية اإلحصاء ( )0أ

 -التعريف باإلحصاءات الترتيبية و المجاالت العملية و النظرية التي تستخدم

S602

نظرية اإلحصاء ( ) 0ب

S603

رياضيات متقدمة ( ) 0أ

S604

رياضيات متقدمة ( )0ب

S605

إحصاء حيوي

فيها لتوصيف الظواهر المختلفة -اشتقاق التوزيعات االحتمالية لإلحصاءات
الترتيبية في الحالة العامة للمتغيرات تحت الدراسة سواء أكانت متصلة أو

متقطعة ٬مستقلة أو غير مستقلة -حسابات العزوم لهذه التوزيعات و

عالقاتها التتابعية-

الخصائص االحتمالية و التوزيعات لدوال في اإلحصاءات الترتيبية ذات أهمية

في التحليل اإلحصائي -الخصائص االحتمالية لإلحصاءات الترتيبية المرتبطة
بنوعية المجتمع -اإلحصاءات الترتيبية و أسلوب المحاكاة.

 -عزوم اإلحصاءات الترتيبية و عالقتها التتابعية و إيجاد حدود-.

بعض الصيغ الخاصة بحساب التوقع :صيغ تكاملية -صيغ تقاربيه بداللة قيم

التقسيمات الجزئية -التوزيعات التقاربية لإلحصاءات الترتيبية :مجاالت

الجذب-

اإلحصاءات الترتيبية و التقدير اإلحصائي المعلمي :حالة التوزيعات المبتورة-
اإلحصاءات الترتيبية و طرق التقدير الال معلمي :تقدير فترة ثقة لقيم

التقسيمات الجزئية للمجتمع-اختبارات جودة التوفيق :اختبار كولمجروف –

سميرانوف -اختبار Q-Qنبذة عن الطرق اإلحصائية الحصينة  :البحث عن

القيم الشاذة.

الفراغات االتجاهيه – التحويالت الخطيه – القيم الذاتيه – الفراغات ذات

الضرب القياسى – التعامد و توليد اساس عمودى – التحويالت المترافقه –

الصيغ التربيعيه و تصنيف السطوح).

تقارب متتابعات و متسلسالت االعداد

تقارب متتابعات و متسلسالت الدوال التقارب النقطى و التقارب المنتظم

فراغات الدوال المعيره ومفكوك فورييه و االساس العمودى الكامل

التقريب عن طريق متوسط المربعات

التوزيعات والدوال المستخدمة في تحليل الحياة – نماذج تحليل الحياة غير

المعلمية( :تقدير دالة الحياة ودالة المخاطرة – نموذج  – ) Coxنماذج

الحياة غير المتجانسة – نماذج الحياة المعلمية مع وجود متغيرات مفسرة–
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نماذج الحياة المتعددة.
S606

إحصاء سكاني

S607

بحوث العمليات

S608

أساليب قياسية

S609

العمليات العشوائية

النماذج السكانية :نماذج الوفاة وجداول الحياة النموذجية ،النماذج العمرية
للزواج واإلنجاب  ،نماذج الهجرة  ،النموذج السكانى المستقر وشبه المستقر

 ،التحليل الديموجرافى متعدد الحاالت -.تقييم البيانات السكانية :تقييم بيانات
التعداد  ،تقييم التسجيل الحيوى  ،تقييم بيانات األعمار  ،تقييم بيانات الهجرة

 ،استخدام برامج  EXCELلتقييم واعداد البيانات المعدة بواسطة مكتب

التعداد األمريكى-.التقديرات السكانية :استخدام النماذج الرياضية  ،استخدام
معادلة التوازن  ،استخدام المتغيرات المساعدة  ،استخدام النماذج للتقدير فى

حالة البيانات غير الكاملة أو المعيبة  ،استخدام حزمة -.MORTPAK

اإلسقاطات السكانية :استخدام النماذج الرياضية  ،طريقة المركبات الفوجية ،

بناء السيناريوهات  ،استخدام حزمة  ، Spectrumاألساليب االحتمالية-.
استخدام اإلسقاطات السكانية فى التخطيط :التنبؤ بالملتحقين بالمدارس

والجامعات

البرمجة الرياضية في العينات  -البرمجة الرياضية في التقدير  -البرمجة

الرياضية في اختبارات الفروض اإلحصائية -البرمجة العشوائية(الصدفة

المقيدة-طريقة المرحلتين –طريقة المراحل المتعددة)-البرمجة الرياضية في
تحليل االنحدار  - -البرمجة الرياضية في تحليل المتغيرات المتعددة( التمييز

–التحليل العنقودي)-

البرمجة الرياضية في التحليل التغليفي للبيانات  -حزم برنامج ”“GAMS

 -قراءات في مجال بحوث العمليات.

استخدام المعلومات الخارجية وطرق التقدير المختلط -طرق التحليل

البيزى.

النماذج العشوائية ومجال تطبيقها  -طرق تقدير.النماذج المؤخرة ( المبطئة )
وطرق تركيبها وطرق تقديرها-.نماذج المعادالت اآلنية مفهومها وطرق

تركيبها.

 عملية مارتنجال -السير العشوائى-سالسل ماركوف -عملية بواسون-معرفة الحالة العامة للعمليات االحتماليه للتوالد والوفيات

معرفة نماذج توالد – معرفة عملية  wuleونمو المجتمع

معرفة نماذج وفاة – معرفة نماذج صفوف االنتظار
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S610

تصميم وتحليل التجارب

S611

تحليل السالسل الزمنية

S612

تحليل المتغيرات المتعددة

S613

دراسات الصالحية

تحليل النماذج الخطية( :التقدير – الدوال القابلة للتقدير – تحليل التباين (

في اتجاه واحد واتجاهين))  -تجارب الكتل العشوائية( :النماذج الخطية

لتجارب الكتل العشوائية  -تحليل التباين لتجارب الكتل العشوائية)  -نماذج

مكونات التباين  -طرق التقدير( :طريقة تحليل التباين( :طرق هندرسون -
تحليل التباين العدمي  -تحليل التباين العام  -تحليل التباين المعدل) -

طريقة اإلمكان األكبر ( الحالة العامة – حاالت خاصة ) ).

السالسل الزمنية( :التعريف والمفهوم – نماذج السالسل الزمنية المحددة –
نماذج السالسل الزمنية االحتمالية) – مفاهيم أساسية في السالسل الزمنية:

(االستقرار والسكون – دالة االرتباط الذاتي – بعض مشغالت السالسل الزمنية

– العمليات المتجانسة غير الساكنة) – نماذج السالسل الزمنية الخطية:

(نماذج المتوسطات المتحركة ) – MA (qنماذج االنحدار الذاتي )– AR(p

النماذج المختلطة ) – ARMA (p,qمفهوم االنعكاس) – دالة االرتباط

الذاتي الجزئي – صيغة الصدمة العشوائية في نماذج  – ARMAالصورة

العكسية لنماذج  – ARMAأسلوب بوكس-جينكينز( :التحديد – التقدير –

االختبار التشخيصي – التنبؤ) نماذج  ARMAالموسمية (– (SARMA
التحليل البييزي للسالسل الزمنية – موضوعات متقدمة في التحليل البييزي

للسالسل الزمنية.

بعض المفاهيم األساسية وجبر المصفوفات  -التوزيع المعتاد ،توزيعات ت،

ف ،كا 6والتوزيع المعتاد المتعدد  -تحليل المكونات األساسية  -تحليل

االرتباط  -التحليل العاملي  -تحليل التمايز  /تمييز النمط  -التمييز الال
معلمي والشبكات العصبية  -تحليل التناظر  -تحليل المسار والمعادالت

الهيكلية  -التحليل العنقودي  -االنحدار متعدد المتغيرات  -تحليل التباين
متعدد المتغيرات  -تحليل القياسات المتكررة  -القياسات المتكررة والنظم

المختلطة.

بعض مفاهيم الصالحية – نماذج اختبارات الحياة اإلحصائية للمجتمعات

المتجانسة – نماذج المجتمعات غير المتجانسة – صالحية النظم ( :النظم

المتتابعة والنظم المتوازية والنظم جزئية التكرار) – المراقبة والقواعد المختلفة
للمراقبة – اختبارات جودة التوفيق – الطرق المعلمية للتقدير – الطرق

الكالسيكية – طرق بييز – الطرق الال معلمية للتقدير-.بعض الموضوعات
المتقدمة
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S614

إحصاء ال معلمي

S615

دراسات متقدمة في

S616

االحصاءات البيئية

S617

الضبط االحصائي للجودة

مفاهيم إحصائية أساسية -اإلحصاءات الترتيبية وتوزيعاتها االحتمالية-نظرية

اختبارات الرتب الخطية :-التقدير الالمعلمي لدوال كثافة االحتمال باستخدام

طريقة ال  -Kernel methodاالنحدار الالمعلمي Nonparametric

-Regression

طريقة البوتوست ارﭖ الالمعلمية ومثيالتها

االحصاء

نظرة عامة على طريقة المربعات الصغرى  -الطبيعة التكرارية أو الدورية

لتحليل البيانات و االنحدار  -مصفوفة التنبؤ وخواصها  -حساسية طريقة

المربعات الصغرى بالنسبة إلى المتغيرات  -حساسية طريقة المربعات الصغرى
بالنسبة إلى المشاهدات  -التحليل الروبستي (الغير تأثري) و كشف القيم

الشاذة  -طريقة االنحرافات المطلقة الصغرى  -أسلوب باكون . bacon
-0

مفهوم تحليل البيانات البيئية كسلسلة بيانات زمنية أو مكانية

( – ) spatialاألنماط المختلفة للبيانات الزمكانية (القياس عند نقطة
محددة – القياس في مواقع مختلفة – بيانات مجمعة)

-6

الحقل العشوائي – الحقل العشوائي الجاوسي (– )Gaussian

مفهوم االستقرار -التجانس – االتجاه العام واإلنجراف ( drift and

)trend

-3

التحليل العنقودي – التحليل الدائري ( – )contouringالسطح

االتجاهي مع بعض التحويالت األولية لتقدير التغيرات الكبيرة ،تقدير

التغيرات الزمنية والمكانية

-4

نمذجة االرتباط المكاني – الشكل البياني المرافق للتغير

-1

كريجنج ( )Krigingونظريتها

()variogram

-2

التنبؤ لمواضع محددة – التنبؤ ألزمنة مستقبلية

الجزء االول:خطط معاينة القبول:

 -0خطط معاينة القبول (مراجعة على خطط الخواص و المتغيرات).
-6خطط معاينة القبول للمتغيرات في حالة التوزيع غير المعتاد.

-3استخدام اسلوب سلسلة ماركوف لحساب مقاييس االداء في حالة خطط
معاينة القبول مع التطبيق على الخطط التتباعية و والمتصلة.

-4مخططات و انظمة المعاينة.

الجزء الثاني :خرائط ضبط الجودة
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 -0بعض خرائط الجودة الهامة في حالة خاصية واحدة للجودة.
 -6الخصائص االحصائية لخرائط ضبط الجودة



حساب مقاييس االداء (متوسط طول التشغيل ،متوسط الزمن حتى



خاصية القصور الذاتي لخرائط ضبط الجودة.



اداء خرائط ضبط الجودة في حالة عدم تحقق بعض الشروط

حدوث اشارة و احتمال االشارة)

النظرية.


تاثير خطا التقدير على اداء خرائط ضبط الجودة.

 -3خرائط ضبط الجودة المتكيفة

خرائط شيوارت مع قواعد التشغيل التحكمية.



متغيرة. VSI




خرائط ضبط الجودة مع حجم عينة متغير VSSومع فترة معاينة
الجودة

مع

معلمات

ضبط
خرائط
AEWMA,ACUSUM
طرق قياس االداء في حالة خرائط ضبط الجودة المتكيفة.

متكيفة

-4خرائط ضبط االجودة في حالة اكثر من خاصية واحدة للجودة
خريطة Hotelling




خريطة MEWMA



خريطة MCUSUM

-1مراقبة االنماط الخطية

مراقبة االنماط الخطية البسيطة.



مراقبة االنماط الخطية المتعددة.



 -2تحليل نقطة التغير في الضبط االحصائي للعمليات.
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برنامج اتخاذ الق اررات

المقدمة (عناصر مشكلة اتخاذ الق اررات-مصفوفة االيرادات والخسائر -قياس

اتساق المصفوفة).

اتخاذ القرار في ظل ظروف التاكد (معيار واحد -تعدد المعايير-البدائل متغير

متقطع-البدائل متغير مستمر -ظروف الطبيعه -متغير متقطع -ظروف

الطبيعه متغير مستمر).

اتخاذ الق اررات في ظل ظروف عدم التاكد (معيار واحد -تعدد المعايير-البدائل

متغير متقطع -البدائل متغير مستمر -ظروف الطبيعه -متغير متقطع-
ظروف الطبيعه متغير مستمر).
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اتخاذ الق اررات في ظل المخاطرة (معيار واحد -تعدد المعايير-البدائل متغير

متقطع -البدائل متغير مستمر -ظروف الطبيعه -متغير متقطع -ظروف

الطبيعه متغير مستمر).

اتخاذ الق اررات في ظل ظروف التشويش(معيار واحد -تعدد المعايير-البدائل

متغير متقطع -البدائل متغير مستمر -ظروف الطبيعه -متغير متقطع-
ظروف الطبيعه متغير مستمر).

شجرة الق اررات.

البرمجة الحركية كاحد اساليب اتخاذ القرار
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( 2ساعات)

ثالثاا :توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم العلوم السياسية

المقررات االجبارية للماجستيرقسم العلوم السياسية
كود المقرر

التوصيف

المقرر

 P601الفكر السياسى والنظرية السياسية

يهةةتم هةةذا المقةةرر بمةةد الطةةالب بمعرفةةة معمقةةة
بةةةاعالم المفكةةةرين السياسةةةيين وتحديةةةدا هةةةؤالء

الذين ساهموا بانتاجهم الفكرى فى بناء نظريات

سياسية كبرى أو التي تعرف بالنظريات الشاملة

أو النظريةةةةات الكونيةةةةة .فيةةةةدرس الطةةةةالب علةةةةى
سةةبيل المثةةال فكةةر جةةون لةةوك مةةن خةةالل كتاباتةةه
مثةةل مقالتةةان فةةي الحكومةةة ثةةم يتعرفةةون علةةى

االيديولوجيةةةةة الليبراليةةةةةة التةةةةةى تأسسةةةةةت علةةةةةى

اسةةهاماته الفكريةةة ،ويقةرأون فكةةر كةةارل مةةاركس

فةةةي كتاباتةةةه ثةةةم يدرسةةةون الماركسةةةية ويقةةرأون
جان جاك روسةةو ثةةم يتعرفةةون علةةى الديمقراطيةةة

الراديكالية .....
P602

يدور مضمون هةةذا المقةةرر حةةول د ارسةةة تطةةور

نظرية العالقات الدولية

عمليةةةة التنظيةةةر فةةةي مجةةةال العالقةةةات الدوليةةةة

س ة ةواء علة ةةى مسة ةةتوى المنظة ةةورات أو مسة ةةتوى

النظريةةات التةةي أنتجتهةةا الجامعةةات األكاديميةةة
الغربية ة ةةة (وخاصة ة ةةة األنجلة ة ةةو – ساكسة ة ةةونية).

ويةةدرس الطةةالب الجةةداالت النظريةةة التةةي دارت
حول هذه االقترابات والنظريات وما أفرزته هذه

الجداالت من أطر تحليلية .ويهدف المقرر إلى
تعميق معرفة طالةةب العالقةةات الدوليةةة بالروافةةد

المختلف ة ةةة للفك ة ةةر الغرب ة ةةي ف ة ةةي ه ة ةةذا المج ة ةةال،
وتسة ةةليحه بة ةةاألدوات التة ةةي تمكنة ةةه مة ةةن تحلية ةةل

العالقات الدولية تحليال نقديا .كما يهدف هةةذا

المقةةرر أيضةةا إلةةى تطةةوير قةةدرة الطالةةب علةةى
إجةةراء المقارنةةة بةةين المةةدارس المختلفةةة .كمةةا
سةةيتناول المقةةرر أيضةةا د ارسةةة الجهةةود الراميةةة
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لتطةة ةةوير منظةة ةةورات بديلةة ةةة لد ارسةة ةةة العالقةة ةةات

الدوليةةة مةةع االهتمةةام بتحديةةد األبعةةاد المقارنةةة
بينها وبين المنظور الغربي بروافده المتعددة.

P603

نظرية النظم السياسية المقارنة

P604

مناهج البحث المتقدمة فى العلوم

يهدف المقرر إلةةى تعريةةف الدارسةةين فةةي مرحلةةة

الماجس ةةتير ب ةةأهم االقت ارب ةةات النظري ةةة ف ةةي حق ةةل

السياسة المقارنة والمراحل األساسية فةةي تطةةور

الحقة ةةل بة ةةدءا مة ةةن المرحلة ةةة التقليدية ةةة ،ومة ةةرو ار
بمرحلتةةي السةةلوكية مةةا بعةةد السةةلوكية ،ووص ةوال

الى االنقسامات المعرفية الحديثةةة بةةين العةةاملين

بالحقةةل .ويركةةز المقةةرر علةةى االقت اربةةات النظريةةة

الثال ثةةة الكبةةرى التةةي سةةيطرت علةةى الحقةةل منةةذ
العق ة ةةد األخي ة ةةر م ة ةةن الق ة ةةرن العش ة ةةرين :نظري ة ةةة

االختية ةةار الرشة ةةيد،واالقتراب البنية ةةوي ،واالقتةة ةراب

الثقةةافي.كمةةا يسةةعى المقةةرر إلةةى تنميةةة العقليةةة
النقديةةة لةةدى الدارسةةين إزاء االقت اربةةات النظريةةة
موضةةع الد ارسةةة ورفةةع القةةدرة التحليليةةة للمقارنةةة
بينهةة ةةا وتطبيقهةة ةةا علةة ةةى موضةة ةةوعات السياسةة ةةة

المقارنة الكبرى مثل الديمقراطية ،والمؤسسات

السياسية،واالسةة ة ةةتمرارية والتغيةة ة ةةر فةة ة ةةي الةة ة ةةنظم

السياسةةية ،والمجتمةةع المةةدني وسياسةةات الهويةةة
والمج ةةال الع ةةام ،واألحة ةزاب السياس ةةية والحرك ةةات

االجتماعية ة ة ةةة ومعضة ة ة ةةلة التمثية ة ة ةةل السياسة ة ة ةةي،

واالقتصة ة ةةاد السياسة ة ةةي للتنمية ة ةةة  .وفة ة ةةي إطة ة ةةار
محةةاوالت تطبيةةق األطةةر النظريةةة المختلفةةة علةةى
نفس الموضةةوع البحثةةي يتبةةين إمكانيةةة اكتشةةاف

زواي ة ةةا متباين ة ةةة للتحلي ة ةةل السياس ة ةةي األم ارل ة ةةذي

يقتضي اتباع تصميمات بحثية مختلفة وتوظيف

أدوات منهاجية متنوعة.

السياسية
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يس ة ةةعى المق ة ةةرر إل ة ةةى تعري ة ةةف الدارس ة ةةين ب ة ةةأهم

المنهجية ةةات وأدوات جمة ةةع المة ةةادة فيمة ةةا يتعلة ةةق

بد ارسة ة ة ةةات العلة ة ة ةةوم السياسة ة ة ةةية ،وكة ة ة ةةذلك أهة ة ة ةةم

اإلشةةكاليات المنهجيةةة فيمةةا يتعلةةق بةةالبحوث فةةي
العلة ةةوم السياسة ةةية ،والط ة ةةرق المتبعة ةةة للتعام ة ةةل
معها .موضوعات المقرر تتضمن أسس الدراسة
العلمية ة ة ةةة للظةة ة ة ةواهر السياسة ة ة ةةية ،التصة ة ة ةةميمات

المختلفة لدراسات العلوم السياسية ،كيفيةةة بنةةاء

النظريةةات فةةي د ارسةةات العلةةوم السياسةةية ،كيفيةةة

إجة ةراء مراجعة ةةة لألدبية ةةات ،القيةةةاس فة ةةي العلة ةةوم
السياسية ،كيفية إجراء االستطالعات في د ارسةةة

الظ ة ةواهر السياسة ةةية ،وغيرهة ةةا مة ةةن أدوات جمة ةةع
الم ة ةةادة مث ة ةةل المق ة ةةابالت ،وتحلي ة ةةل المض ة ةةمون،
والمالحظة ة ةةة بالمشة ة ةةاركة ،والتجة ة ةةارب المعملية ة ةةة

والميداني ةةة .تتض ةةمن موض ةةوعات المق ةةرر أيضة ةاً

أساسيات التحليل الكمي (نظرياً وعملياً) .ينتهي
المقةةةرر بعةةةرض أسةةةس األخالقيةةةات فةةةي بحةةةوث

العلوم السياسية.
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المقررات االختيارية للماجستيرقسم العلوم السياسية
كود المقرر

المقرر

 P605دراسات متقدمة فى األيديولوجيات
السياسية الكبرى

التوصيف
يعنة ةةى هة ةةذا المقة ةةرر بتعمية ةةق معرفة ةةة الطة ةةالب
باأليديولوجيات السياسية الكبرى مثل الليبرالية
والديمقراطيةة ة ة ة ة ةةة والفوضةة ة ة ة ة ةةوية والماركسةة ة ة ة ة ةةية

والشيوعية واالشتراكية والمحافظة ،كما يتطرق

إلةةى األيةةديولوجيات التةةى تطةةورت مةةؤخ ارً مثةةل

النسةةوية وأيةةديولوجيات البيئةةة .ويركةةز المقةةرر
على تعاطى هذه األيديولوجيات مع قيم العدالة
والحريةة ة ةةة والمسةة ة ةةاواة ومفةة ة ةةاهيم ذات عالقةة ة ةةة
بالسياسةة ةةة مثةة ةةل الحةة ةةق واألخةة ةةالق والسةة ةةلطة

ويشة ةةرح اشة ةةكال الدولة ةةة والمجتمة ةةع ومنظومة ةةة

الحكةةم التةةي ترسةةخها كةةل ايديولوجيةةة مةةن هةةذه
االيديولوجيات.

P606

نظرية الديمقراطية

P607

نظرية العدالة

يؤصل هذا المقرر للمبادئ الفكرية التى ترتكز
عليها الديمقراطية ويستعرض أدواتها اإلجرائية

ويعرف الطالب بأشكالها المختلفة :الراديكالية،
النيابية ة ةةة ،االشة ة ةةتراكية ....ويحلة ة ةةل المشة ة ةةترك

والمختلف بةةين هةةذه األشةةكال المتعةةددة ويشةةرح

تطةة ة ةةورات الديمقراطيةة ة ةةة فةة ة ةةي عصةة ة ةةور ثةة ة ةةورة
تكنولوجية ة ةةا المعلومة ة ةةات واالتصة ة ةةاالت،وتأثيرها

علةةى مفهةةوم ومماراسةةات المشةةاركة السياسةةية
كمةةا يقةةدم للطةةالب أبةةرز النمةةاذج الفكريةةة التةةى
ساهمت فى صياغة مفاهيم الديمقراطية.
يعةةرف هةةذا المقةةرر الطةةالب بماهيةةة العدالةةة
كواحدة من القةةيم السياسةةية الكبةةرى ويتنةةاول

العالقة بين العدالة والمساواة عنةةد المفكةةرين
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السياسة ة ةةيين وينة ة ةةاقش العدالة ة ةةة فة ة ةةى إطة ة ةةار

المنظومة ةةات الليبرالية ةةة واالشة ةةتراكية ويشة ةةرح
التبةة ةةاين بةة ةةين أنمةة ةةاط العدالةة ةةة :التوزيعيةة ةةة،

اإلجرائية ةةة ،التبادلية ةةة ويتنة ةةاول نمة ةةاذج مة ةةن
المنظومات التةةي تصةةعد العدالةةة لتصةةبح هةةى

القيمة ةةة السياسة ةةية العلية ةةا ،سة ةةابق ًة الحري ة ةةة

والمساواة.
 P608النظرية القومية ومفاهيم الهوية

يعنةةى هةةذا المقةةرر بةةالتعريف بمعةةالم القومي ةةة

كأيديولوجيةةةة واألسةةةس الفكريةةةة التةةةي تنبنةةةي
عليهةةا فيحلةةل مفهةةوم األمةةة ،ثةةم يعةةرض آراء
منتقةةدى القوميةةة وحجةةبهم الفكريةةة ،كمةةا يركةةز

علةةةى االقت اربةةةات النظريةةةة فةةةى د ارسةةةة الهويةةةة

(اإل ثنية والدينيةةة والعرقيةةة والنوعيةةة والعمريةةة)

والعالقةة ة ةةة بةة ة ةةين الصةة ة ةةيغ المختلفةة ة ةةة للهويةة ة ةةة

والديمقراطيةةة مةةن جانةةب والليبراليةةة مةةن جانةةب

آخر بما تحويه من قيم التعددية والتسامح....
يهةة ةةدف هةة ةةذا المقةة ةةرر إلةة ةةى تعريةة ةةف الطةة ةةالب

 P609الليبرالية

بالمبادئ الفكريةةة التةةى تنبنةةي عليهةةا الليبراليةةة

كأيديولوجيةةة ،ويشةةرح معنةةى الحريةةة فةةي اطةةار

الليبراليةة ةةة كقيمةة ةةة سياسةة ةةية عليةة ةةا ،ويعةة ةةرض
لألطة ة ة ةوار المختلفة ة ة ةةة لليبرالية ة ة ةةة :الكالسة ة ة ةةيكية

واالشة ة ة ةةتراكية الليبرالية ة ة ةةة الجدية ة ة ةةدة وين ة ة ة ةةاقش
مجموعة ة ةةة مة ة ةةن اإلشة ة ةةكاليات التة ة ةةى انتجتهة ة ةةا

الليبرالية عند التطبيق على أرض الواقةةع ،كمةةا

يعةةةرف الطةةةالب بالنقةةةد الموجةةةه لليبراليةةةة فة ةةى

مجال السياسةةة (التمثيةةل والنيابةةة) وفةةى مجةةال

االقتصاد (اقتصاد السوق)
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 P610النظرية السياسية واألخالق

يهة ةةتم هة ةةذا المقة ةةرر بتعرية ةةف الطة ةةالب بكيفية ةةة

استخدام مفةةاهيم النظريةةة السياسةةية المعياريةةة

لإلجابة ةةة علة ةةى التسة ةةاؤالت الخاصة ةةة بة ةةالتقييم

األخالقة ة ة ة ةةى للسياسة ة ة ة ةةة ،أهة ة ة ة ةةدافها وق ارراتهة ة ة ة ةةا
وقضةةاياها ،كمةةا يتعةةرض المقةةرر للعالقةةة بةةين

الق ة ةةانون واألخ ة ةةالق ب ة ةةالتركيز عل ة ةةى القض ة ةةايا
الفلسةةفية المتصةةلة بمفةةاهيم مثةةل الخصوصةةية

والحرية والمسئولية.
P611

الماركسية والنظرية النقدية

يهةةتم هةةذا المقةةرر بمدرسةةة فرانكفةةورت وأبةةرز
مفكريها سواء فى مرحلة التأسيس التى مثلها

مجموع ةةة م ةةن نش ةةطاء المفك ةةرين الماركس ةةيين

الذين أعةةادوا إحيةةاء البعةةد النقةةدى فةةى النظريةةة

الماركسة ةةية بعة ةةد الجمة ةةود الة ةةذى لحقهة ةةا جةة ةراء
تحوله ةةا إل ةةى أرثوذوكس ةةية جام ةةدة م ةةع غالبي ةةة

المفكرين األلمان ،ومن ثم االنتقال إلى الجيةةل

الثة ةةانى مة ةةن مفكة ةةرى المدرسة ةةة أمثة ةةال مة ةةاكس
هوركهةةايمر ،والتةةر بنجةةامي ،هيربةةرت مةةاركوز

ويورجن هابرماس.
 P612النظرية السياسية التحليلية

يعرف هذا المقرر بالتحليةةل السياسةةى ،ثةةم مةةن

خةةالل تنةةاول الكتابةةات األصةةلية لفوكةةو وآرنةةدت

وفةةانون ونيتشةةه ينةةاقش مةةع الطةةالب تفكيةةك

وتحليةةل مفةةاهيم سياسةةية محوريةةة مثةةل القةةوة
والعنف والدولة واألخال ق...
P613

نظرية القيم السياسية

يركةةةز هةةةذا المقةةةرر علةةةى قسةةةم رئيسةةةى فةةةى

النظريةةة السياسةةية وهةةو النظريةةة السياسةةية
القيميةةة فيتعمةةق فةةى د ارسةةة القةةيم السياسةةية
الكبةة ةةرى :الحريةة ةةة والعدالةة ةةة والمسةة ةةاواة فةة ةةى
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جوانبها األخالقية والقانونية والفلسفية وذلك
بالعودة إلى كتابات رئيسةية حةةول هةةذه القةةيم

انتجه ة ة ة ة ةةا مفك ة ة ة ة ةةرون سياس ة ة ة ة ةةيون ق ة ة ة ة ةةدامى

ومعاصرون .
 P614العلمانية ونقد العلمانية

يعنةةى هةةذا المقةةرر بتعريةةف العلمانيةةة واألسةةس
التى تنبنةةى عليهةةا وعالقتهةةا بمفةةاهيم التسةةامح
والتعددية .كما يعرف بأهم األعمال التى تنتقةةد

العلمانيةةة وتلةةك التةةى تةةدافع عنهةةا وذلةةك مةةن
خةةالل قةراءة نصةةوص تعكةةس الةةرؤى المختلفةةة
للعةةالم ولطبيعةةة األنظمةةة السياسةةية ومةةا يجةةب

أن توفره لمواطنيها.

يعةةرف هةةذا المقةةرر الطةةالب بواحةةده مةةن أحةةدث

 P615النظريات النسوية

ما طوره الفكر البشةةرى مةةن نظريةةات ،فيقةةدمهم

إلة ةةى النظرية ةةات النسة ةةوية التة ةةى تبلة ةةورت ف ة ةةى
سبعينيات القرن العشرين ،ويعرفهم بالحركةةات

النسةةةوية التةةةى كانةةةت مطالباتهةةةا فةةةي بةةةدايات

القرن العشةةرين أساسةاً لظهةةور األيةةديولوجيات

النسوية ثم يقوم بشرح األشكال المختلفة لهذه

االيديولوجيات مثل النسوية الليبرالية والنسوية
االشتراكية والنسوية الراديكالية ونسوية ما بعد

الحداثةةة ويحلةةل المقةةوالت المختلفةةة لكةةل منهةةا
ورؤيتهة ة ة ة ةةا النقدية ة ة ة ةةة للترتيبة ة ة ة ةةات السياسة ة ة ة ةةية

واالقتصادية فى المجتمع.
يدرس هذا المقرر النظريات التي تحلل وتفسر

 P616نظرية القوة

مفهةةوم القةةوة ،ويسةةتعرض العالقةةة بةةين القةةوة

والتغير االجتماعي ويعرض الوسائل والخيارات

المتعةةددة التةةي يلجةةأ إليهةةا االفةةراد فةةي سةةعيهم
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الهادف الكتساب القوة الالزمة لخدمة اهدافهم
الرامية لتغييةةر السياسةةات والمؤسسةةات .ويقةةدم

المقرر قراءة نقدية للمقتربات المختلفة لدراسة
وتحليل مفهوم القوة وذلك من خالل قةراءة فةةي

أدبيةة ةةات مابعةة ةةد الماركسةة ةةية ومابعةة ةةد البنائيةة ةةة
وغيرها.

يه ة ةةد ف ه ة ةةذا المق ة ةةرر إل ة ةةى تعري ة ةةف الط ة ةةالب

 P617نظرية الدولة

بالمقتربات النظرية المختلفةةة لد ارسةةة وتحليةةل

الدولة مثل مقترب تحليةةل الطبقةةة ( المقتةةرب
الماركسي) ومقترب تحليل المؤسسة ( مقتةةرب

فيبة ةةر) .يحة ةةرص المقة ةةرر عنة ةةد د ارسة ةةة هة ةةذه
المقتربة ة ةةات علة ة ةةى تقة ة ةةديم أحة ة ةةدث اسة ة ةةهامات

المفكةةرين ضةةمن هةةذه المقتربةةات ،كمةةا يحةةرص
على ايضاح مدى التكامل بين هةةذه المقتربةةات

ف ةةي د ارس ةةة وتحلي ةةل المش ةةاكل واالزم ةةات الت ةةي
تنتجها الدولة كظاهرة.

P618

نظريات التمثيل السياسى

يشةةرح هةةذا المقةةرر مفهةةوم التمثيةةل السياسةةى

كمكةةةون أساسةةةى فةةةي الةةةديمقراطيات النيابيةةةة،

فيدرس الطالب نظريةةة التمثيةةل السياسةةى التةةى

بلورهةةةا المفكةةةرون منة ةذ القةةةرن السةةةابع عشةةةر

(لةة ةةوك) ويشةة ةةرح مبةة ةةررات النظريةة ةةة الليبراليةة ةةة
لمفه ة ة ةةوم التمثيةة ة ةةل أو النياب ة ة ةةة ،ثةة ة ةةم يعةة ة ةةرض

لالنتقةةادات التةةى وجههةةا مفكةةرون مةةن أمثةةال
روسو لمفهوم النيابة والتمثيةةل كمةةا تطةةور فةةي

اطار النظرية الليبرالية ويحلل الحجةةج الفكريةةة

لهةةذه االنتقةةادات والبةةدائل المطروحةةة للتمثيةةل

السياسة ةةي فة ةةي اطة ةةار الديمقراطية ةةة الراديكالية ةةة
ومحةةاوالت مفكةةرين مثةةل جةةون سةةتيوارت ميةةل
إليجة ة ةةاد مخة ة ةةارج الزمة ة ةةة الثقة ة ةةة فة ة ةةى آلية ة ةةات

ومؤسسات التمثيل السياسي.
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P619

الفكر السياسى فى العصور
القديمة والوسطى

يع ة ةةرف ه ة ةةذا المق ة ةةرر الط ة ةةالب ب ة ةةاعالم الفك ة ةةر
السياسةة ةةى فةة ةةى الحضةة ةةارات المختلفةة ةةة للعةة ةةالم
القة ة ة ةةديم :الحضة ة ة ةةا ارت اليونانية ة ة ةةة والرومانية ة ة ةةة
والشةةةرقية ( الصةةةين ،الهنةةةد) .كمةةةا يمتةةةد إلةةةى

العصور الوسطى ليقدم أبةةرز مفكةةرى العةةالمين

اإلسالمى والمسيحى وما قةةدموه مةةن فكةةر جةةاء

استجابة للبيئة التى أنتج فى إطارها كل مفكةةر

وينبن ةةى المق ةةرر عل ةةى قة ةراءات ف ةةي النص ةةوص

االصلية للمفكرين من العصرين.
P620

الفكر السياسى الحديث

يهةةةتم هةةةذا المقةةةرر بتقةةةديم الطةةةالب إلةةةى أهةةةم
مفكة ةةرى عصة ةةور التنة ةةوير والنهضة ةةة ويوضة ةةح

الم ةةدى ال ةةذى اختل ةةف مع ةةه فك ةةرهم ع ةةن الفك ةةر

الةةذى سةةاد فةةى العصةةور الوسةةطى .كمةةا يمتةةد
المقةةرر إلةةى المفكةةرين السياسةةيين المعاصةةرين
مةةن أمثةةال رولةةز ونوزيةةك ودوركةةايم وماكنتةةاير

وبوكةةةانون و نيتشةةةه ليقةةةدم أفكةةةارهم فةةةى قةةةيم
ومفاهيم مثل العدالة والمساواة والسلطة والقوة
ومفاهيم العقد االجتماعى .
P621

أمهات كتب الفكر السياسى

يعةة ةةرف هةة ةةذا المقةة ةةرر الطةة ةةالب بكتةة ةةب الفكةة ةةر
السياسى التى شكلت عالمات فارقة فى مسيرة
الفكةة ة ةةر البشةة ة ةةرى ،مثةة ة ةةل كتةة ة ةةاب الجمهوريةة ة ةةة
ألفالطةة ة ة ةةون والسياسة ة ة ة ةةة ألرسة ة ة ة ةةطو واألمية ة ة ة ةةر
لمكيةةافيللى والتنةةين لهةةوبز وعةةن الحريةةة لميةةل

ورأس المال لماركس.

ويعرف المقرر الطالب بالبيئةةة السياسةةية التةةى

كتةةب فةةى إطارهةةا المفكةةر الكتةةاب محةةل الد ارسةةة
وبةةةأهم األفكةةةار التةةةى احتواهةةةا الكتةةةاب ولمةةةاذا

111

يشة ة ةةكل الكتة ة ةةاب عالمة ة ةةة فة ة ةةى تة ة ةةاريخ الفكة ة ةةر

السياسى.
P622

الدين والدولة فى الفكر السياسى

ية ة ةةدرس هة ة ةةذا المقة ة ةةرر اسة ة ةةهامات المفكة ة ةةرين

السياسة ة ةةيين الخاص ة ة ةةة بالعالق ة ة ةةة فيم ة ة ةةا ب ة ة ةةين

السةةلطتين الدينيةةة والزمنيةةة والةةدور المتصةةور
لرجال الدين أو المؤسسة الدينية فى السياسة

ينبنةةى المقةةرر علةةى قةةراءة نصةةوص لمفكةةرين

للتعرف على كيفية تأصيلهم لموقةةع الةةدين فةةى

الحياة السياسية.
P623

الفكر السياسى المصرى

يعن ة ةةى ه ة ةةذا المق ة ةةرر بتعري ة ةةف الط ة ةةالب ب ة ةةأهم
المفكة ةةرين المصة ةةريين فة ةةى العصة ةةر الحة ةةديث،
وب ةةالفكر ال ةةذى أب ةةدعوه وه ةةم ينظ ةةرون لقض ةةايا

الواقةةع فةةى المجتمةةع المصةةرى و تيةةارات الفكةةر
المختلفة التى مثلوها.

 P624الفكر السياسى العربى

يعةةةرف هةةةذا المقةةةرر الطةةةالب بةةةأهم المفكةةةرين
العرب الذين تصدوا لقضايا الةةوطن العربةةى فةةى

محيطة ةةه اإلقليمة ةةى والعة ةةالمى فأبة ةةدعوا منة ةةاهج

واتجاهة ةةات أيديولوجية ةةة متنوعة ةةة ،كمة ةةا يحلة ةةل

المقرر بعض أبرز قضايا الةةوطن العربةةى التةةى

تصةة ةةدى لهةة ةةا المفكةة ةةرون العةة ةةرب وكةة ةةان لهةة ةةم

اسهاماتهم الفكرية بخصوصها.
 P625الفكر السياسى اإلسالمى

يعن ة ةةى ه ة ةةذا المقةة ةةرر بد ارس ة ةةة م ة ةةدارس الفكةة ةةر

السياسة ةةى اإلسة ةةالمى المختلفة ةةة فة ةةى تحليلهة ةةا
لمفه ةةوم الس ةةلطة ،تأسيس ةةها وبنيته ةةا وغايته ةةا

ولكيفية توزيع القوة ما بين الحاكم والمحكةةوم.

فيشرح اسهامات الخةوارج والجبريةةة و القدريةةة
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والمعتزلة ة ةةه واألش ة ة ةةاعره والمدرسة ة ةةتين الس ة ة ةةنية

والشةةيعية ،كمةةا يمتةةد إلةةى إسةةهامات المفكةةرين

اإلس ةةالميين خاص ةةة المعاص ةةرين ف ةةى موض ةةوع

السلطة وشكل النظام السياسى.
 P626الفكر السياسى اإلفريقى

ذ
يدرس هذ ا اقررذذور رااف اقالذذو اق
اق ذ ذ ي
األفوير ذ ذ الذ ذذائتهم أى ذ ذ نت
ع شذ ا فذ شذذر و ا لصذ ء اق ذ وا ا
اقذ ي أىذذا ا ئذ رق اقرذ را ا ااذ ع ا ذ
اق اقذ األفويرذ ا ي ذذتتوا ت ذذت الت
اقالوية ،ع تئتهم تأتر ا  ،قرض ي
ذ فذذ فوير ذ ا ا رااذذ
اق اق ذ اق
اقرخت اة ،ئ صة اقالو اق االدع ه ا ه
قض ي اال تتر ر ا اقتصر ة ا اق حدا.

 P627الفكر السياسى اآلسيوى

ية ة ةةدرس هة ة ةةذا المقة ة ةةرر رواد الفكة ة ةةر السياسة ة ةةى
اآلسةةةيوى والفكةةةر الةةةذى أبةةةدعوه فةةةى مواجهةةةة
قض ةةايا الواق ةةع السياس ةةى ف ةةى آس ةةيا وتطو ارت ةةه
خالل الحقب التاريخية المختلفه.

د ارسة ة ة ة ةةة الفكة ة ة ة ةةر اإلسة ة ة ة ةةتراتيجى الكالسة ة ة ة ةةيكى

 P628دراسات استراتيجية

والمعاصةةر ،والعالقةةة مةةا بةةين السياسةةة والقةةوة
العسكرية ،وفن توظيف ونشر واسةةتخدام القةةوة

أو التهدي ةةد بهةةةا فةةةى العالقةةةات الدوليةةةة ،وأه ةةم
القضةةايا االسةةتراتيجية المعاصةةرة ووضةةعها فةةى

النظام الدولى وتأثيرها على تفاعال تةةه وحالتةةه.

ويغطة ة ةةي هة ة ةةذا المقة ة ةةرر المفة ة ةةاهيم األساسة ة ةةية
للدراسات االستراتيجية ،والبحةةث فةةي إشةةكاليات
تحقيق التوازن بين مقتضةةيات األمةةن وتحقيةةق

السالم في النظام الدولي.
 P629إدارة وحل الصراع الدولي

د ارسة ةةة كة ةةل مة ةةن المصة ةةادر الثابتة ةةة والمتغية ةةرة
للصة ة ةراعات الدولي ة ةةة ف ة ةةي مختل ة ةةف مس ة ةةتويات
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التحليل في العالقةةات الدوليةةة ،وأنمةةاط التفاعةةل
بين المصادر المختلفة .ويتناول المقرر أيضةاً

التطة ة ةةور فة ة ةةي طبيعة ة ةةة الصةة ة ةراعات المسة ة ةةلحة
والحةروب .كةةذلك د ارسةةة آليةةات وأسةةاليب إدارة،

وتجنةةب ،وتهدئةةة ،واحت ةواء ،وحةةل الصةةراعات،
سة ةواء كانةةةت تحةةةدث بةةةين الةةةدول وبعضةةةها أو

داخة ةةل الدولة ةةة الواحة ةةدة حية ةةث تكتسة ةةب أبعة ةةادا
دولي ةةة .ك ةةذلك التركي ةةز عل ةةى الس ةةبل المختلف ةةة

إلدارة الص ةراعات ،مثةةل الدبلوماسةةية الوقائيةةة،
صةةنع السةةالم ،حفةةظ السةةالم ،بنةةاء السةةالم بعةةد

الصراعات ،واستخدام القوة.
P630

دراسات األمن الدولي

يتناول هذا المقرر المدارس النظرية األساسية

فةةي د ارسةةات األمةةن الةةدولي كفةةرع أساسةةي فةةي
نظريةة ةةة العالقةة ةةات الدوليةة ةةة ،وكةة ةةذلك القضةة ةةايا

الجدليةةة فةةي حقةةل د ارسةةات األمةةن الةةدولي مةةع
التركيةةز علةةي أحةةدث االسةةهامات النظريةةة وفةةي

إطار الربط بين الجةةدل النظةةري والواقةةع العملةةي
في سياسات االمن.
 P631نظريات التكامل اإلقليمي

يتناول هذا المقرر النظريةةات المفسةرة للتكامةةل
اإلقليمة ةةي وانتشة ةةار تجة ةةارب التكامة ةةل اإلقليمة ةةي
حول العةةالم والشةةروط النظريةةة الواجةةب توافرهةةا
لتكامل إقليمي ناجح .كذلك يركز المقةةرر علةةي

الفة ة ةةروق النظرية ة ةةة بة ة ةةين التكامة ة ةةل والتعة ة ةةاون
اإلقليمةةي ،بمةةا يش ةةكله ذلةةك م ةةن التفرقةةة ب ةةين
مفاهيم التكامل الفوق-قومي والتعةةاون عبةةر-

الحكة ةةومي .يتنة ةةاول المقة ةةرر أيضة ةةا فة ةةي إطة ةةار
مقةةارن األشةةكال المؤسسةةية المختلفةةة لتجةةارب

التكامل اإلقليمي حول العالم.
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P632

السياسات الخارجية للدول

الكبرى

يتنة ةةاول هة ةةذا المقة ةةرر السياسة ةةات الخارجية ةةة

للةةةدول الكبةةةري فةةةي النظةةةام الةةةدولي بصةةةورة
مقارنةةة س ةواء مةةن حيةةث بيئةةة صةةنع الق ةرار،

والعوامل الداخلية المؤثرة علةةي عمليةةة صةةنع

القرار الخارجي ،والعوامل المتعلقة بالجغرافيا

السياسةةية ومنةةاطق توسةةيع النفةةوذ العةةالمي

ف ةةي سياسةةةات هةةةذه القة ةوي الكبةةةري .يتنةةةاول
المقةةةرر ايضةةةا العوامة ةةل الخارجيةةةة المتعلقة ةةة
بالنظ ة ةةام ال ة ةةدولي كك ة ةةل وكي ة ةةف ت ة ةةؤثر عل ة ةةي

السياسة ةةات الخارجية ةةة للة ةةدول الكبة ةةري بمة ةةا
يشمله ذلك مةةن تحليةةل لدرجةةة المرونةةة التةةي

تتمتة ةةع به ة ةةا الة ةةدول الكب ة ةةري المختلفة ةةة ف ة ةةي

التكي ةةف مةةةع خصةةةائص النظةةةام الةةةدولي فةةةي
عالم متغير .الي جانةةب ذلةةك ينةةاقش المقةةرر

اهداف السياسات الخارجية للدول الكبريعلي

المسةة ةةتوي العةة ةةالمي وكيةة ةةف تتناسةة ةةق هةة ةةذه

االهةةداف مةةع القةةدرات واالدوات التةةي توظفهةةا
هةةةذه الةةةدول فةةةي تنفيةةةذ سياسةةةاتها .يتنةةةاول

المق ة ة ةةرر م ة ة ةةن الناحي ة ة ةةة التطبيقي ة ة ةةة تن ة ة ةةاول

السياسات الخارجيةةة للةةدول الكبةةري بالتحليةةل
في القرن الحادي والعشرين.
 P633الوطن العربي في السياسات
الدولية

يش ةةمل ه ةةذا المق ةةرر د ارس ةةة األبع ةةاد السياس ةةية

واالقتصةةادية للعالقةةات الدوليةةة للةةدول العربيةةة،
خاصة القضةةايا االقتصةةادية والعالقةةات مةةا بةةين

الةةدول العربيةةة بعضةةها الةةبعض ،وعالقاتهةةا مةةع
الةةدول األخةةرى .كمةةا يةةدرس الطالةةب فةةي هةةذا
المقةة ة ةةرر النظريةة ة ةةات البديلةة ة ةةة التةة ة ةةي طورهة ة ة ةةا
المتخصصة ة ة ةةون العة ة ة ةةرب واألجانة ة ة ةةب لد ارسة ة ة ةةة

العالقةةات الدوليةةة فةةي العةةالم العربةةي بمةةا يأخةةذ
فةةي االعتبةةار خصوصةةية العةةالم العربةةي علةةى
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المسة ةةتويات الثال ثة ةةة للتحلية ةةل :الفة ةةرد والدولة ةةة
والنظام اإلقليمي.

 P634دول الجنوب في العالقات الدولية

يدرس الطالب في هذا المقرر خصوصةةية دول

الجنةة ةةوب فةة ةةي العالقةة ةةات الدوليةة ةةة واالقت اربةة ةةات
والنظرية ة ةةات التة ة ةةي تة ة ةةم تطويرهة ة ةةا ألخة ة ةةذ هة ة ةةذه

الخصوصةةية عةةين االعتبةةار فةةي د ارسةةة قضةةايا

العالقةةات الدوليةةة الخاصةةة بهةةذه الةةدول .كمةةا
يش ة ة ةةمل المق ة ة ةةرر د ارس ة ة ةةة األبع ة ة ةةاد السياس ة ة ةةية

واالقتصةةادية للعالقةةات الدوليةةة لةةدول الجنةةوب،
خاصةةة القضةةايا االقتصةةادية فةةي العالقةةات مةةا

بين هذه الدول بعضها البعض ،وعالقاتها مةةع

الةةدول الصةةناعية الكبةةرى .كةةذلك يتضةةمن هةةذا
المقة ةةرر د ارس ة ةةة تطة ةةور نظري ة ةةات د ارس ة ةةة دول

الجنوب في العالقات الدولية.
 P635العالقات الدولية األفريقية

دراسة األبعاد السياسية واالقتصةةادية للعالقةةات

الدوليةةة األفريقيةةة ،وخاصةةة المرتبطةةة بالتنميةةة
والتكامة ة ة ةةل اإلقليمة ة ة ةةي وتسة ة ة ةةوية الصةة ة ة ةراعات.

ويتضةةةمن ذلةةةك د ارسةةةة دور المنظمةةةة القاريةةةة
(االتحةة ة ة ةةاد األفريقةة ة ة ةةي) وتطةة ة ة ةةور سياسةة ة ة ةةاتها
ومؤسسةةاتها ،خاصةةة المرتبطةةة بمنةةع وتسةةوية

الصراعات ،ومبادراتها التنموية ،وكةةذلك الةةدور

االقتصةةةادي والسياسةةةي للمنظمةةةات اإلقليميةةةة.
كما تتم دراسة دور القوى اإلقليمية في أفريقيا
مةةن حيةةث رؤيةةة كةةل منهةةا لةةدورها فةةي اإلقلةةيم،
والسياسات التةةي تنتهجهةةا لتفعيةةل هةةذه الرؤيةةة

في إطار المنظمات اإلقليمية وخارجها ،ومةةدى

فاعليةةة هةةذا الةةدور ،ومةةدى توافةةق هةةذه الرؤيةةة
مةةع المصةةالح والسياسةةة المصةةرية فةةي القةةارة

األفريقية.
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 P636العالم االسالمي في السياسة
الدولية

يعنةةي هةةذا المقةةرر بد ارسةةة خصوصةةية االقتةراب
اإلسةةالمي للعالقةةات الدوليةةة وبتعريةةف ماهيةةة

والعةة ةةالم اإلسةة ةةالميو .ويتضةة ةةمن ذلةة ةةك د ارسةة ةةة
خصوصة ةةية الة ةةدول اإلسة ةةالمية فة ةةي العالقة ةةات

الدولية ةةة .كمة ةةا يحتة ةةوي المقة ةةرر علة ةةى د ارسة ةةة
العالقات الدولية للعالم اإلسالمي سواء ما بين

الدول اإلسالمية وبعضها الةةبعض أو عالقاتهةةا
مع الدول األخرى ،وأهم القضايا التي تثار في

العالقةة ة ة ةةات مة ة ة ة ةةع الة ة ة ة ةةدول اإلسة ة ة ة ةةالمية ،ودور
المنظمةة ةةات الدوليةة ةةة التةة ةةي تعمةة ةةل فةة ةةي إطةة ةةار
منظومةةة الةةدول اإلسةةالمية .وكةةذا يهةةتم المقةةرر
بوضة ةةع الة ةةدول اإلسة ةةالمية فة ةةي إطة ةةار النظة ةةام

الةةدولي مةةن حيةةث مةةا يتعةةرض لةةه مةةن تحةةديات
متنوعةةةة وخاصةةةة فةةةي ظةةةل تنةةةامى إشةةةكاليات

العالقة بين اإلسالم والحداثة واإلسالم والغرب.

يتنةةاول هةةذا المقةةرر تحديةةد المقصةةود بةةالتنظيم

 P637التنظيم الدولي

الةةدولي والتأصةةيل لنشةةأته وبيةةان أهةةم مبادئةةه
وقواعةةده الحاكمةةة ،وابةةراز سةةماته وخصائصةةه
الرئيس ةةية ،وأيضة ةاً ،التعري ةةف ب ةةأهم المنظم ةةات

الدوليةةةة المعاصةةةرة ،وبيةةةان أنواعهةةةا وأهةةةدافها
وطريق ةةة اتخ ةةاذ القة ة اررات به ةةا .وك ةةذلك ،تزوي ةةد

الطالب بالمعرفة الالزمة عن حدود الشخصةةية

القانونيةةة الدوليةةة لهةةذه الكيانةةات ،مةةع التركيةةز
بصة ةةفة خاصة ةةة ،علة ةةى د ارسة ةةة منظمة ةةة األمة ةةم

المتحدة كمنظمةةة عالميةةة ،وبيةةان أهةةم القواعةةد

والمبةةادئ الحاكمةةة لعملهةةا وعالقاتهةةا بكةةل مةةن

المنظمات الدولية اإلقليميةةة والوكةةاالت الدوليةةة

المتخصصةة ة ة ةةة والمنظمةة ة ة ةةات الدوليةة ة ة ةةة غيةة ة ة ةةر

الحكومية وأيضاً ،د ارسةةة دور هةةذه المنظمةةات
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في تقييم المشكالت والقضايا الدولية الحاصلة
فى العالقات الدولية كاستخدام القةةوة المسةةلحة

فى شتى صورها وأشكالها وما يرتبط بذلك من

مفة ةةاهيم الة ةةدفاع الشة ةةرعى الفة ةةردى والجمة ةةاعى

والحةةرب الوقائيةةة والحةةرب ضةةد اإلرهةةاب ونظةةام

األمن الجماعى بصفة خاصة ،ومحاولة إيجةةاد

حلةةةول فعالةةةة لهةةةا .وأخية ة ارً ،اسةةةتعراض بعةةةض

المقترحات والمبادرات ،الدولية والفرديةةة ،حةةول

مسةة ةةتقبل األمةة ةةم المتحةة ةةدة وكيفيةة ةةة إصةة ةةالحها

وتفعيل أجهزتها الرئيسية.
P638

القانون الدولي للمياه

يتناول هذا المقرر بالتحليةةل المبةةادئ واألحكةةام

العامةةة للقةةانون الةةدولي للميةةاه وبيةةان ماهيتةةه،
وك ةةذلك أس ةةباب تقنين ةةه وأهمي ةةة ه ةةذا التقن ةةين.

وينقسةةةم المحتةةةوى العلمةةةي لهةةةذا المقة ةرر إلةةةى

قسة ةةمين رئيسة ةةيين :يتنة ةةاول ،أولهمة ةةا ،والة ةةذي
يتعل ةةق بد ارس ةةة الق ةةانون ال ةةدولى للبح ةةار ،م ةةن

حيةةث بيةةان المبةةادئ العامةةة لتنظةةيم اسةةتغالل
البيئة ة ةةة البحرية ة ةةة وكيفية ة ةةة المحافظة ة ةةة عليهة ة ةةا
ال عة ةةن تعرية ةةف الطالة ةةب
وتنميتهة ةةا ،هة ةةذا فضةة ة ً
بالمقصةةةود بالمسة ةةاحات واالمتة ةةدادات البحرية ةةة

(الميةةاه الداخليةةة ،والبحةةر اإلقليمةةى ،والمنطقةةة
المالصةةةقة ،والمنطقةةةة االقتصةةةادية الخالصةةةة،

واالمتة ةةداد القة ةةاري ،وأعة ةةالي البحة ةةار) ،وكيفية ةةة
تحديدها وحقوق الدولة السيادية عليها ،وذلك

من خالل دراسة اتفاقية األمم المتحدة لقةةانون

البحار لعام  ،0106باعتبارها اإلطار القانوني

الحاكم السةةتغالل ميةةاه البحةار ،د ارسةةة قانونيةةة

تحليلي ة ة ةةة تفص ة ة ةةيلية ،وأيضة ة ة ةاً ،بي ة ة ةةان قواع ة ة ةةد

المسةة ةةئولية الدوليةة ةةة وفقة ة ةاً ألحكةة ةةام االتفاقيةة ةةة

المذكورة .وكذلك ،بيةةان أهةةم القواعةةد والمبةةادئ
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الحاكمة لالستغالل االقتصةةادى لقيعةةان البحةةار

والمحيطةةات فةةى المنطقةةة الواقعةةة خةةارج حةةدود

الوالية الوطنية للدول.

أمةةا القسةةم اآلخة ةر ،فيخةةتص بد ارسةةة الق ةةانون
ال ةةدولي لألنه ةةار ،ويرك ةةز تحدي ةةداً عل ةةى د ارس ةةة
النظري ةةات الفقهي ةةة المختلف ةةة بش ةةأن اس ةةتخدام

واستغالل األنهار الدولية ،وتطور اسةةتخدامات

األنهار الدولية ،وبيان ،كذلك ،األحكةةام العامةةة

التي تحكم تنظيم استغالل مياه األنهار ،والتي

ةاء عليهةةةا تحديةةةد أنصةةةبة دول حةةةوض
يةةةتم بنةة ً
النهر الواحد من مياهه ،واالتجاهات الحديثةةة
فةةى قةةانون األنهةةار الدوليةةة ،وبخاص ة ًة اتفاقيةةة

األمم المتحدة بشأن استخدام المجارى المائيةةة

الدوليةة ةةة فة ة ةةى غية ة ةةر أغ ة ة ةراض المالحة ة ةةة لعة ة ةةام
 .0112هةةذا باإلضةةافة إلةةى إلقةةاء مزيةةداً مةةن

الضوء على بعض القضايا والحاالت التطبيقية
بشأن استغالل أهم األنهةةار الدوليةةة ،وبخاصة ًة

اتفاقيةةات اسةةتغالل ميةةاه نهةةر النيةةل والعالقةةات
بين مصر ودول حوضه.

P639

المياه في العالقات الدولية

يهةةدف المقةةرر إلةةى إلقةةاء مزيةةد مةةن الضةةوء

علة ةةى أجنة ةةدة القضة ةةايا والموضة ةةوعات التة ةةي
يثيرها متغيةةر والميةةاهو فةةي العالقةةات الدوليةةة.

ويس ة ة ة ةةعى ا لمق ة ة ة ةةرر إلةة ة ة ةةى بح ة ة ة ةةث وتحليةة ة ة ةةل

والهية ة ة ةةدروبوليتكسو ،أي تفسة ة ة ةةير الظة ة ة ةةاهرة

السياسة ةةية فة ةةي ضة ةةوء عالقتهة ةةا بالمعطية ةةات

والحقة ةةائق والمتغيةة ةرات المائية ةةة .ومة ةةن ثة ةةم،
تفسةة ةةير العالقةة ةةات الهيدروبوليتيكيةة ةةة دولية ة ةاً
بوصةة ة ةةفها التفةة ة ةةاعالت السياسةة ة ةةية الدوليةة ة ةةة

المتأثرة بالمتغير المائي.

وتأسيس ة ةاً علة ةةى ذلة ةةك ،يسة ةةعى المقة ةةرر إلة ةةى
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التعرف على خريطة التفاعالت التي يحةةدثها
متغيةةر والميةةاهو فةةي العالقةةات الدوليةةة ،وبيةةان

عناصر ومشتمالت تلك الخريطةةة ،بةةدءاً مةةن

الم ارحةةل األولةةى لطةةرح قضةةية والميةةاهو علةةى

ًا
مرور
األجندة الدولية (تدويل قضية المياه)،
بتحليةةل وتفسةةير التفةةاعالت المائيةةة الدوليةةة
انتهاء بتقديم رؤية
(الصراعية والتعاونية) ،و
ً
تنبؤيةةة – استشةةرافية حةةول مةةرالت الظ ةةاهرة
المائيةةة فةةي السياسةةة الدوليةةة .علةةى أن يةةتم

ذلةةك مةةن خةةالل اسةةتعراض األطةةر والمةةداخل
التحليلية النظريةةة لفهةةم قضةةايا الميةةاه ،وكةةذا

التعةةةرض بالنقةةةاش والتحليةةةل أل ثةةةر التغية ةرات
المناخيةةة علةةى الميةةاه ،وكةةذلك التنةةاظر حةةول

القضايا المائية الخالفيةةة مثةةل :بيةةع الميةةاه-

تس ةةعير الميةةةاه -تحصةةةيص الميةةةاه -الميةةةاه

االفتراضية.

ويهة ة ةةدف المقة ة ةةرر إلة ة ةةى إكسة ة ةةاب الدارسة ة ةةين
المعة ةةارف األساسة ةةية المتعلقة ةةة باإلشة ةةكاليات

النظريةة ةةة والتطبيقيةة ةةة التةة ةةي يثيرهةة ةةا متغيةة ةةر

والميةةاهو فةةي العالقةةات الدوليةةة ،وكةةذا تعميةةق
وعةةيهم بالقضةةايا والموضةةوعات ذات الصةةلة

بالظ ةةاهرة المائي ةةة ف ةةي تفاعالته ةةا السياس ةةية

الدولية ة ةةة .تمهية ة ة ًةدا لخلة ة ةةق ثقافة ة ةةة مائية ة ةةة –

سياسة ةةية تنة ةةأى عة ةةن الكثية ةةر مة ةةن المفة ةةاهيم

المغلوطة في ذلك التخصص البيني.
P640

يعتبر هذا المقرر من المقررات البينيةةة التةةي

سياسات الهوية

تجمةةةع بةةةين حقلةةةي نظريةةةة الةةةنظم المقارنةةةة

ونظرية العالقات الدولية .ويتناول االقترابات

النظرية في دراسة سياسات الهويةةة (االثنيةةة
والدينية والعرقية والنوعية والعمرية) ودورهةةا
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في التأثير علي الصراعات والنزاعات األهلية
الداخلية ةةة والدولية ةةة وأدوار األطةة ةراف الثالثة ةةة

فيها.
P641

الدبلوماسية في العالقات الدولية

P642

االقتصاد السياسي الدولي

يتنةة ة ةةاول هةة ة ةةذا المقةة ة ةةرر تطةة ة ةةور الممارسةة ة ةةات

الدبلوماسةةية للةةدول والمنظمةةات الدوليةةة عبةةر
الفترات التاريخية المختلفةةة ،مةةع التركيةةز علةةى

تطور السلوك الدبلوماسي واالتجاهات الحديثة

فةةي تحليلةةه خةةالل النصةةف الثةةاني مةةن القةةرن

العشةةرين والقةةرن الح ةةادي والعشةةرين ،وتقي ةةيم
تأثير التقنيات التكنولوجية الجديةةدة والفةةاعلين

من غير الدول في تشكيل التفاعالت العالمية.
يجمة ة ةةع هة ة ةةذا المقة ة ةةرر بة ة ةةين الة ة ةةنظم المقارنة ة ةةة

والعالقات الدولية ويهدف إلةةى تعريةةف الطةةالب

باالقت اربةة ة ةةات النظريةة ة ةةة لالقتصةة ة ةةاد السياسةة ة ةةي

واالقتصةةةاد السياسةةةي الةةةدولي وايضةةةاح كيفيةةةة
تطبيقها على المعضالت السياسية المعاصةةرة.

حيةةةث يةةةتم تعريةةةف الطةةةالب بةةةأدوات االقتصةةةاد

السياسي المعاصر ثم يتم تطبيق هةةذه األدوات

على إشكاليات سياسةةية فةةي مجةةاالت العالقةةات

الدولية والةةنظم المقارنةةة .ويشةةمل ذلةةك تةةدريس
كيفية استخدام النماذج االقتصادية فةةي تحليةةل

الظواهر الدولية وتفسيرها ،وسياسات القضةةايا
االقتصة ةةادية العالمية ةةة مثة ةةل اإلنتة ةةاج والتجة ةةارة
والتموية ة ةةل والمديونية ة ةةة وانتقة ة ةةال التكنولوجية ة ةةا،
والعالقة ة ةةات بة ة ةةين االقتصة ة ةةاد السياسة ة ةةي علة ة ةةى

المسة ة ةةتويات المحلية ة ةةة واالقتصة ة ةةاد السياسة ة ةةي

الدولي.
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 P643السياسة الخارجية المصرية

يتضةة ة ةةمن هةة ة ةةذا المقةة ة ةةرر تطبيةة ة ةةق االقت اربةة ة ةةات

والنظرية ةةات المختلفة ةةة علة ةةى د ارسة ةةة السياسة ةةة

الخارجي ةةة المص ةةرية بمةةةا فيه ةةا اقتة ةراب تحليةةةل

السياسة الخارجية .كما يدرس الطالب في هذا
المق ةةرر تط ةةور المح ةةددات المختلف ةةة للسياس ةةة
الخارجيةةة المصةةرية باإلضةةافة إلةةى د ارسةةة أهةةم
القضة ةةايا فة ةةي السياسة ةةة الخارجية ةةة المصة ةةرية

المعاصرة.
P644

تحليل السياسة الخارجية

د ارسة ةةة األبعة ةةاد النظرية ةةة واإلمبريقية ةةة لتحلية ةةل
السياسة ةةة الخارجية ةةة ،ويركة ةةز علة ةةي المفة ةةاهيم
والنظرية ةةات األساسة ةةية ف ة ةةي تحلية ةةل السياس ة ةةة

الخارجيةةة بمةةا يشةةمله ذلةةك مةةن تحليةةل عمليةةة
صةةةنع القة ةرار الخةةةارجي ،والمحةةةددات الداخليةةةة

والخارجية والعوامل النفسية في دراسة وتحليل

السياسةةة الخارجيةةة ،واالقت اربةةات النظريةةة فةةي
تحليل الرشادة والعقالنيةةة فةةي تحليةةل السياسةةة

الخارجية ،وأدوات تنفيذ القرار الخةةارجي .يقةةدم

المقة ةةرر أيضةة ةاً فهمةة ةاً لتة ةةأثير ودور السياسة ةةة

الخارجية في السياسة العالميةةة .كةةذلك يتنةةاول

المقة ة ةةرر الفة ة ةةروق النظرية ة ةةة بة ة ةةين السياسة ة ةةات
الخارجيةةة للةةدول الكبةةرى والسياسةةات الخارجيةةة
للدول الصغرى والمتوسطة.

 P645المنظمات الدولية غير الحكومية

يتنةةاول هةةذا المقةةرر تحليةةل لنشةةأة المنظمةةات

الدولي ة ةةة غيةة ةةر الحكومي ة ةةة ،أنة ة ةواع المنظمةة ةةات

الدوليةةةة غيةةةر الحكوميةةةة وعالقاتهةةةا بةةةالقوانين
الداخلية للدول والمنظمات الدولية ،الشخصةةية

القانونيةةة للمنظمةةات الدوليةةة غيةةر الحكوميةةة،
تحليل لدور المنظمات الدوليةةة غيةةر الحكوميةةة

فة ةةي تحقية ةةق أهة ةةداف التنظة ةةيم الة ةةدولي ودعة ةةم
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مفه ة ة ةةوم الحوكم ة ة ةةة العالمي ة ة ةةة أو ف ة ة ةةي تعقي ة ة ةةد

التفةة ةةاعالت الدوليةة ةةة المختلفةة ةةة سة ة ةواء كانةة ةةت
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

P646

الصراع العربي االسرائيلي

ستضةةةمن هةةةذا المقةةةرر د ارسةةةة وتتبةةةع أسةةةباب

وتطةةةور الصة ةراع العربةةةي-اإلسة ةرائيلي ود ارسةةةة

األبعةةاد المختلفةةة للصةراع والتةةي تشةةمل األبعةةاد
الدوليةة ة ة ة ة ة ةةة ،واأليديولوجيةة ة ة ة ة ة ةةة ،والدينية ة ة ة ة ة ة ةةة و

االقتصادية ..وغيرها .كما يتعرف الطالب على

دور الةةدول العربيةةة وكةةذلك المنظمةةات الدوليةةة
وال ة ة ةةدول الكب ة ة ةةرى ف ة ة ةةي مح ة ة ةةاوالت إدارة وح ة ة ةةل

الصة ةراع .وتحتةةةوي موضةةةوعات المقةةةرر علةةةى
األبعةةاد المتص ةةلة بالسياس ةةات اإلسة ةرائيلية م ةةع
التركيز على العقيدة الصهيونية ونظرية األمن

اإلسةة ةرائيلي والسياسة ةةة الخارجية ةةة اإلسةة ةرائيلية
وطبيعة ةةة الدولة ةةة اإلسةة ةرائيلية ومسة ةةتقبلها فة ةةي

النظام الدولي.
 P647القانون الدولي اإلنساني

يهةةدف هةةذا المقةةرر إلةةى د ارسةةة قواعةةد القةةانون

الدولي ذات الصلة بحماية حقوق اإلنسان في

أوقةةات الن ازعةةات المسةةلحة الدوليةةة وغيةةر ذات
الطابع الدولى ،وذلك عبر د ارسةةة الموضةةوعات

اآلتية :نشأة القانون الدولى اإلنسةةانى وتطةةور

قواعده وأحكامه بيان الطبيعة العرفيةة واآلمةرة
لقواعةةد القةةانون الةةدولى اإلنسةةانى واسةةتعراض
مصادر هذا القانون التي تسةةتمد منهةةا مبادئةةه

وقواعةةده أساسةةها القةةانوني وقوتهةةا اإللزاميةةة.

كةةذلك ،يتنةةاول هةةذا المقةةرر إلقةةاء الضةةوء علةةى

أهم هةةذه المبةةادئ وتلةةك القواعةةد ،مةةع التركيةةز،
وبصفة خاصةةة ،علةةى مبةةادئ حمايةةة المةةدنيين

والبيئة والتراث الثقافي إبان النزاعات المسلحة

الدوليةةة والداخليةةة علةةى حةةد سةواء ،مةةع د ارسةةة
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بعض القضايا والحاالت التطبيقية.
 P648القانون الدولي لحقوق اإلنسان

يتنة ةةاول هة ةةذا المقة ةةرر د ارسة ةةة قواعة ةةد القة ةةانون

الدولي ذات الصلة بحماية حقوق اإلنسان فى

وقةة ة ةةت السلةة ة ةةةم ،وذلةة ة ةةك مةة ة ةةن خةة ة ةةالل د ارسةة ة ةةة

الموضوعات اآلتية :التعريف بحقوق اإلنسةةان
وبمبادئها الحاكمة استعراض تطةةةور االهتمةةام

الدولى بحقوق اإلنسان واإلشكاليات المختلفة
التةة ةةي تثيرهةة ةةا قضةة ةةايا حقةة ةةوق اإلنسةة ةةان فةة ةةي
العالقةة ة ةةات الدوليةة ة ةةة المعاصةة ة ةةرة بيةة ة ةةان أهةة ة ةةم

المصادر الفلسفية والقانونية لحقوق اإلنسان

وأيضةة ة ةاً ،التركية ة ةةز علة ة ةةى تصنيفة ة ةةةات حقة ة ةةوق

اإلنسةةةان واآلليةةات الوطنيةةة والدوليةةة لحمايةةة
حقةةوق اإلنسةةان وأخيةةرا ،إلقةةاء الضةةوء علةةى

حقة ةةوق بعة ةةض الفئة ةةات الة ةةذين اهة ةةتم القة ةةانون

الدولي بايالئهم عناية خاصةةة ،كحقةةوق المةرأة

والعمةةةال واألطفةةةال والالجئةةةين ،وكةةةذلك د ارسةةةة
نمةة ةةاذج لةة ةةبعض أهةة ةةم األجهة ة ةزة والمؤسسةة ةةةات

الدولية الحكومية وغيةةر الحكوميةةة العاملةةة فةةى
مجال حماية حقوق اإلنسان.

 P649فلسفة حقوق االنسان

يتوا ه ا اقررور قتتويا ت حر ق
اإلأ ن ا أ اع

اقرخت اة كر ي ت

ال اره اقت ريخ ة ا اقالوية ا ا ره
االوازه كرا م ف اقت

ر اق ديثة.

ف ه ا اق دف يى و اقررور تق اقصض و
اقت ريخ

لل حر ق اإلأ ن ا تق

اقردارس اقالوية اقرخت اة اقت ا وقت
ق

ا اإلهتر م اقداق

ال  .يص قش ه ا

اقررور يض اقرب فئ اقا ا ة اقت ار م
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ع

حر ق اإلأ ن ،ا ال اة ئ صة

اق وية ا اقر ااا ،ايت وق تق قض ي
اث وه
اقخ

ثل ع قر ة حر ق اإلأ ن ا
ص ة اقثر ف ة ا فار اقداقة ف

اق ف ال  .كر يتص او ه ا اقررور عهقة
حر ق اإلأ ن الرا ه
اقر اطصة ا اقر تر

ئو
اقردأ

ثل
ا فاقة

اقر أ ن ا اقتداقة اإلأتر ق ة ا اقتصر ة ا
األ
 P650الثقافة والدين في العالقات الدولية

ا اقديررواط ة".

يتضمن هذا المقرر عاملي الدين والثقافةةة فةةي
نظريةةةات العالقةةةات الدوليةةةة ثةةةم د ارسةةةة الةةةدين

والثقافة ة ةةة كأحة ة ةةد اقت اربة ة ةةات د ارسة ة ةةة العالقة ة ةةات

الدولي ة ةةة .إذ يش ة ةةمل ذل ة ةةك د ارس ة ةةة دور ال ة ةةدين
والثقاف ة ةةة كمصةة ةةدر للتعةة ةةاون أو الصة ة ةراع فةة ةةي

العالقات الدولية  .ومن ثةةم يةةتم التطبيةةق علةةى

القضة ة ة ة ةةايا الدولية ة ة ة ةةة ذات الطبيعة ة ة ة ةةة الدينية ة ة ة ةةة
والحضة ةةارية والثقافية ةةة فة ةةي العالقة ةةات الدولية ةةة

ودور الفةةاعلين ال ةةدوليين ذوي الط ةةابع ال ةةديني
والثقةةافي فةةي العالقةةات الدوليةةة ،مةةع االهتمةةام
باألبعة ة ةةاد المقارنة ة ةةة بة ة ةةين األدية ة ةةان والثقافة ة ةةات

والحضارات.
 P651الحوكمة العالمية والنظام الدولي

يدرس الطالب فةةي هةةذا المقةةرر تةةاريخ ومبةةادئ

وقيم ومؤسسات وممارسات الفاعلين الةةدوليين
التي شكلت تطور الحوكمة الدولية علةةى مةةدار

الس ةةنوات .ويتض ةةمن المق ةةرر د ارس ةةة الحوكم ةةة
الدوليةةة كاطةةار لتنظةةيم التفةةاعالت فةةي النظةةام
الةةةدولي ولمةةةاذا نجحةةةت أو فشةةةلت المحةةةاوالت
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المتعةةددة فةةي هةةذا اإلطةةار .كمةةا يشةةمل المقةةرر
تقي ةةيم نق ةةدي له ةةذه المح ةةاوالت باإلض ةةافة إلة ةى
تقيةةةيم الحوكمةةةة العالميةةةة فةةةي النظةةةام الةةةدولي

الراهن.
 P652النظم السياسية العربية

تمثل النظم السياسية العربية مجموعة متمايزة

مةةةن الةةةنظم لهةةةا تركيبتهةةةا الثقافيةةةة ،وتطورهةةةا
الت ة ةةاريخي الخ ة ةةاص .وعل ة ةةى مس ة ةةتوى النظ ة ةةام

العربي تعبر الدول العربية عن نفسةةها بصةةورة

أساسية فةي جامعةةة الةةدول العربيةةة ومنظماتهةةا

المتخصصةةة .وفةةي هةةذا اإلطةةار يمكةةن التمييةةز
بين مفهومي النظام اإلقليمي العربي ،والشرق

األوسط ودراسة البيئة الدولية واإلقليمية للنظم
العربية.

ونظة ارً لمةةا تتميةةز بةةه الةةنظم السياسةةية العربيةةة
م ة ةةن تن ة ةةوع وتع ة ةةدد ف ة ةةي النخ ة ةةب والمؤسس ة ةةات

واألية ةةديولوجيات  ،والتغيية ة ةرات الجذرية ةةة الت ة ةةى
تعرضت لها على مدار خمس سنوات ،يحتةةوى

المقة ة ةةرر علة ة ةةى تة ة ةةدريس التطة ة ةةور فة ة ةةي حقة ة ةةل
السياسية المقارنة مةةن حيةةث المفةةاهيم واألطةةر

النظرية ةةة والتحليلية ةةة واألدوات البحثية ةةة والتة ةةي
يمكة ةةن توظيفهة ةةا فة ةةي فهة ةةم وتحلية ةةل دينامية ةةات

الحياة السياسية في النظم السياسةةية العربيةةة.

وك ةةذلك التط ةةور ف ةةي السياس ةةات الداخلي ةةة فةةةي

ال ة ةةدول العربي ة ةةة خاص ة ةةة تل ة ةةك الت ة ةةى تعرض ة ةةت
النكشةة ةةاف أنظمتهةة ةةا بعةة ةةد  6100والتحة ة ةوالت

الجذرية التةةى طةرأت عليهةةا سياسةةيا واقتصةةاديا
واجتماعيا وديمجرافيا  .ومن ثم ،يركز المقةةرر

على التأصيل لمفهوم النظم السياسية العربيةةة

 ،واعةة ةةادة تعريةة ةةف مفهةة ةةوم النظةة ةةام اإلقليمةة ةةى

العربى  ،ومفهةةوم الشةةرق األوسةةط الجديةةد ،ثةةم

يةةتم التطةةرق لحةةدود تغييةةر مةةوازين القةةوة فةةى
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المنطق ةةة ،وأوض ةةاع الدول ةةة العربي ةةة ف ةةى إط ةةار
تح ة ةوالت الشة ةةرق األوسة ةةط ،ومسة ةةتقبل الدولة ةةة

الوطني ة ةةة العربي ة ةةة بع ة ةةد والربي ة ةةعو ،ودينامي ة ةةات
التفكة ة ة ة ةةك والوحة ة ة ة ةةدة ،واحتمة ة ة ة ةةاالت الحة ة ة ة ةةروب

المستقبلية فى المنطقة العربية ،وتحول أنماط

الصةة ة ةراعات اإلقليمية ة ةةة فة ة ةةى العة ة ةةالم العربة ة ةةى،
واحتم ةةاالت بةةةروز قي ةةادة إقليميةةةة ف ةةى الشةةةرق

األوسةةط ...وأخي ة ار سةةيتم اختيةةار بعةةد الحةةاالت
للتطبيق على ما تم دراسته نظريا.
 P653النظم السياسية في أفريقيا

دراسة االقت اربةةات والقضةةايا الجديةةدة فةةي تحليةةل

الة ةةنظم السياسة ةةية األفريقية ةةة ،ويتضة ةةمن ذلة ةةك

قضةةايا والحكةةم وتحةةديات ترسةةيخ الديمقراطيةةة،
ودور المجتمع المدني والحركةةات االجتماعيةةة،

والموجه الجديةةدة مةةن االحتجاجةةات فةةي أعقةةاب

ثةةورات الشةةمال األفريقةةي ،والجةةدل حةةول إعةةادة
تشكيل العالقات المدنية-العسكرية خاصة فةةي

ظةة ةةل تحةة ةةدي صةة ةةعود الحركةة ةةات األيديولوجيةة ةةة

المتطرفة ةةة فة ةةي القة ةةارة .كمة ةةا يتعة ةةرض المقة ةةرر
لقضايا النوع والدور السياسي للمرأة في القارة

األفريقيةةة والتحةةديات التةةي تواجةةه هةةذا الةةدور،
ويغطةة ةةي بعةة ةةض القضةة ةةايا الجديةة ةةدة المتعلقةة ةةة
باالقتصةةةاد السياسةةةي للقةةةارة ،ومنهةةةا تحةةةديات

البيئة واألمن الغذائي والتغيرات المناخية.
 P654النظم السياسية في آسيا

د ارسةةةة االقت اربةةةات الرئيسةةةية فةةةى د ارسةةةة هةةةذه

النظم ،واألنماط المختلفة للنظم السياسةةية فةةي
القارة ،والتحوالت التاريخية التي شةةهدتها هةةذه

النظم ،وتفسةةير دور الثقافةةة السياسةةية ،ونمةةط

التنميةةة فةةي دول القةةارة مةةن حيةةث طبيعةةة دور
الدولةة ة ةةة ،وادارة عالقتهةة ة ةةا بالقطةة ة ةةاع الخةة ة ةةاص
والمجتمةةةع المةةةدني ،والسياسةةةات االجتماعيةةةة،
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والتحةةديات التنمويةةة التةةي تواجةةه دول القةةارة،

ودور الحرك ة ة ة ة ة ةةات االجتماعي ة ة ة ة ة ةةة ،ومطال ة ة ة ة ة ةةب

الجماعات اإلثنية وسبل احتوائها ،والجماعةةات

المسة ة ة ة ة ةةلحة وتطة ة ة ة ة ةةور العالقة ة ة ة ة ةةات المدنية ة ة ة ة ةةة

العسةة ة ةةكرية،والعامل القةة ة ةةومى والةة ة ةةدينى ،ودور

العامل الخارجى.
P655

النظم السياسية فى أوروبا

الشرقية وروسيا والكومنولث

د ارس ة ةةةالجذور التاريخي ة ةةة لص ة ةةعود وسةة ةةقوط

ال ةةنظم واألي ةةديولوجيات االش ةةتراكية ف ةةي ه ةةذه

الة ةةدول ،وارث الحقبة ةةة السة ةةوفيتية ،وقضة ةةايا
اإلصةةالح االقتصةةادى والتحةةول الةةديمقراطى،
وبنة ةةاء المؤسسة ةةات السياسة ةةية واالقتصة ةةادية

الجديةةدة بعةةد هةةذه التحةوالت .كمةةا يةةتم تنةةاول
دور العامل القومى والثقافة والهوية والدولةةة

وتحةة ة ةةديات التكامةة ة ةةل القةة ة ةةومى والصة ة ة ةراعات

الداخلية في هذه الدول ،ودور الفاعلين مةةن

غية ةةر الدولة ةةة مة ةةن مجتمة ةةع مة ةةدني وحركة ةةات

اجتماعية ،ودور العامل الخارجى.
P656

النظم السياسية فى أمريكا

يهدف المقرر إلةةى إلقةةاء الضةةوء علةةى العمليةةة

الالتينية

التاريخية للتحول الديمقراطي بأمريكا الالتينية

ومعوقات تعزيز الحكم الديمقراطي منذ اجتيةةاح
الموجةة ة ةةة الثالثةة ة ةةة للديمقراطيةة ة ةةة فةة ة ةةي أواخةة ة ةةر

الثمانينيات .وعلى الرغم من اسةةتمرارية الةةنظم

الديمقراطيةةة فةةي أغلةةب بلةةدان القةةارة منةةذ ذلةةك

الحةةين مةةع وجةةود بعةةض االسةةتثناءات القليلةةة،
غيةةةر أنة ةةه ال ت ة ةزال هة ةةذه الة ةةديمقراطيات تعة ةةاني
منأزمةة ةةات اقتصةة ةةادية حةة ةةادة ،وعةة ةةدم مسة ة ةةاواة

اجتماعية فجةةة ،وفسةةاد مستشةةري فةةي األجهةةزة

البيروقراطييةةةة للدولةةةة ،وتسةةةييس المؤسسةةةات

القضةة ة ةةائية .فيسةة ة ةةعى المقةة ة ةةرر إلةة ة ةةى اختبةة ة ةةار
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مص ة ة ة ةةداقية نظري ة ة ة ةةات التح ة ة ة ةةول ال ة ة ة ةةديمقراطي
بة ةةالتطبيق عل ة ةةى حة ةةاالت أمريك ة ةةا الالتيني ة ةةة،و

أسباب ومالمح أزمة التمثيل السياسي بالقارة.

ثةةم يتنةةاول أهةةم المعضةةالت التةةي تواجةةه الةةنظم

المتحولة نحو الديمقراطية وسياسات السةةوق،

وانهيةةار الةةنظم الحزبيةةة الجماهيريةةة ،وتصةةاعد
حةة ةةدة سياسةة ةةات الهويةة ةةة لجماعةة ةةات السةة ةةكان

األصة ة ةةليين ،والمسة ة ةةارات المختلفة ة ةةة لعملية ة ةةات
التعبئ ةةة الجماهيري ةةة ،وظهورحرك ةةات سياسةةةية
واجتماعية جديدة.

 P657النظم السياسية الغربية

يتناول هذا المقرر عرض المفاهيم واالقت اربةةات

والنمةة ة ةةاذج األساسةة ة ةةية التةة ة ةةى يتبناهةة ة ةةا حقةة ة ةةل

السياسات المقارنة كقاعةةدة نظريةةة البةةد منهةةا،

كم ة ةةا يق ة ةةدم األ نة ة ةواع األساس ة ةةية ل ة ةةنظم الحك ة ةةم

وفروعها  .ثم ينقسم المقرر إلةةى أربعةةة أقسةةام

أساسةةةية مةةةن أجةةةل د ارسةةةة األ نة ةواع األساسةةةية
لنظم الحكم فى الديمقراطيات الغربية الراسخة،

وذلك من خالل تزويد الطالب بالتفاصةةيل التةةى

مةةةن شةةةأنها بيةةةان كيةةةف تطةةةورت هةةةذه الةةةنظم

السياسية ،وما هةةى أهةةم الخصةةائص والسةةمات

المميةة ة ةزة لهة ة ةةا .ية ة ةةتم التركية ة ةةز علة ة ةةى النظة ة ةةام
البريطة ة ة ةةانى،و النظة ة ة ةةام األمريكة ة ة ةةى ،والنظة ة ة ةةام

الفرنسةةةى ،والنظةةةام األلمةةةانى .وذلةةةك بةةةالتركيز

على الديمقراطيات الغربية الراسخة:

ال ة ة ةةنظم البرلماني ة ة ةةة :د ارس ة ة ةةة حال ة ة ةةة للمملك ة ة ةةة
البريطانية المتحدة.

النظم الرئاسية :دراسة حالةةة الواليةةات المتحةةدة
األمريكية.

النظم المختلطة :دراسة حالة فرنسا.

الةة ة ةةنظم االنتخابيةة ة ةةة المختلطةة ة ةةة :د ارسةة ة ةةةحالة
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ألمانيا.
 P658النمذجة فى العلوم السياسية

يهة ةةدف هة ةةذا المقة ةةرر إلة ةةى تعرية ةةف الدارسة ةةين
بكيفيةةة اسةةتخدام نظريةةة المباريةةات

game

 ،theoryوكذلك نظرية االختيةةار االجتمةةاعي

theory

choice

 socialفةةةي تفسةةةير

الس ة ة ةةلوك السياس ة ة ةةي بوج ة ة ةةه ع ة ة ةةام .تتض ة ة ةةمن
موضوعات المقرر مقدمة رياضةةية فةةي نظريةةة

المباريات ،يليهةةا د ارسةةة تطبيةةق لهةةذه النظريةةة

فةةي تفسةةير السةةلوك التصةةويتي للنةةاخبين فةةي

إطة ةةار الة ةةنظم االنتخابية ةةة المختلفة ةةة ،وتشة ةةكيل
االئتالف ة ةةات الحكومي ة ةةة ،واختي ة ةةار المؤسس ة ةةات
السياسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةية والتصة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةميم

المؤسسة ة ة ةةيdesign

،institutional

والدعاي ة ة ة ة ةةة االنتخابي ة ة ة ة ةةة ،والتص ة ة ة ة ةةويت ف ة ة ة ة ةةي

البرلمانات ،وسياسات الردع والدفاع.
P659

االقتصاد السياسي المقارن

يهدف المقرر إلى التعرض إلى أهةةم إشةةكاليات

االقتصاد السياسي من منظور مقارن .فيسعى
المقة ةةرر إلة ةةى اإلجابة ةةة علة ةةى تسة ةةاؤالت تتعلة ةةق
بالتخصةةيص الكةةفء للمةةوارد وأهةةداف التنميةةة

االقتصادية  ،وأولويةةات النمةةو والتوزيةةع ،ودور

الدولة ة ةةة فة ة ةةي صة ة ةةنع السياسة ة ةةات االقتصة ة ةةادية
واالجتماعيةة ةةة ،والعالقةة ةةة بةة ةةين آليةة ةةات تنظةة ةةيم

السةةوق وأجةواء التنافسةةية مةةن ناحيةةة ،والةةدور
التةةدخلي للحكومةةة مةةن ناحيةةة أخةةرى .يتطةةرق

المقرر لمثل هذه القضايا الجدلية مةةن منظةةور
اقترابات نظرية متباينةةة :النظريةةة الكالسةةيكية،

والنظريةةة الماركسةةية ،والنظريةةة النيوكالسةةيكية
والكينزية ،واالقترابات السوسيولوجية والثقافية

لالقتصةةاد السياسةةي .ثةةم ينتقةةل المقةةرر لتنةةاول
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بعة ة ة ةةض الموضة ة ة ةةوعات التطبيقية ة ة ةةة لنظرية ة ة ةةات

االقتصةةاد السياسةةي مةةن منظةةور مقةةارن :دور
المؤسسة ةةات فة ةةي تخفة ةةيض تكلفة ةةة المعة ةةامالت

ورفةةع معةةدالت النمةةو ،واألسةةس االقتصةةادية-

االجتماعيةةة للقةةوة السياسةةية ،وتةةأثير التحةةول

في النماذج التنموية والدور االقتصادي للدولة
ف ةةي الحة ةوالت ف ةةي توازن ةةات الق ةةوة ب ةةين الدول ةةة
والمجتمةة ة ة ة ةةع ،والعالقةة ة ة ة ةةة بةة ة ة ة ةةين ال أرسةة ة ة ة ةةمالية

والديمقراطية ،واالقتصةةاد السياسةةي للفسةةاد فةةي

االقتصةة ةةاديات ال أرسةة ةةمالية المتحولةة ةةة ،وأخية ة ة ار

التمييز النوعي ضد المرأة في سوق العمل في

دول األطراف.
P660

النظرية الدستورية

دراسة مفهوم وطبيعة ودور الدساتير ،وطبيعة

وتأس ة ة ة ة ةةيس النظ ة ة ة ة ةةام الدس ة ة ة ة ةةتوري ،وأهمي ة ة ة ة ةةة

الديمقراطية الدستورية ،واالسةةهامات المختلفةةة

للمنظ ة ةةرين ح ة ةةول مف ة ةةاهيم الدس ة ةةتورية وحك ة ةةم

القةةانون ،وكةةذلك تن ةةاول الحقةةوق الدس ةةتورية،
وكيفية حمايتها ،وتنظيم الدستور للعالقة بةةين

السلطات المختلفة للدولة .كما يتم تناولعوامةةل

التغييةةةر الدسة ةةتورى ،وأسة ةةاليب التغيية ةةر ،ودور

القضةةاء فةةي الرقابةةة علةةى دسةةتورية الق ةوانين،
واألشكال المختلفة لهذه الرقابة وم ازيةةا وعيةةوب

ك ةةل منه ةةا ،وعالق ةةة ك ةةل ذل ةةك بمع ةةايير العدال ةةة
والديمقراطية والسيادة الشعبية.

 P661النظام السياسي المصري

يستهدف هذا المقرر د ارسةةة تطةةور النظةةام

السياسة ةةى فة ةةى مصة ةةر منة ةةذ ثة ةةورة  61ينة ةةاير،
وخطةةوات تأسيسةةه علةةى أسةةس جديةةدة ،وذلةةك

في سياق تطور النظام من الناحيةةة التاريخيةةة

وابة ةراز عناصةةةر االسةةةتمرار والتغييةةةر .ويةةةدرس

المقةةرر تطةةور النظةةام السياسةةي كد ارسةةة حالةةة
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فةةةي إطةةةار تحليةةةل الةةةنظم السياسةةةية المقارنةةةة

،واب ةراز حالةةة السةةيولة التةةي مةةر بهةةا النظةةام ،
وتعدد المسارات المحتملة له في ضوء التوازن
بةةين القةةوى السياسةةية وتفةةاعالت األحةةداث .ثةةم
يةةةتم تةةةدريس المعلومةةةات والبيانةةةات األساسةةةية

الخاصة بشكل نظام الحكم والتعريف بالحقوق

والواجبةةات التةةي تضةةمنها صةةفة المواطنةةة فةةي
ضةةةوء دسةةةتور  ،6104وأهميةةةة

المشةةةاركة

الش ة ةةعبية ف ة ةةي تحقي ة ةةق التط ة ةةور ال ة ةةديمقراطي،

وتعزيز أركانه .كما يحتوى المقرر موضةةوعات
تطور النظةةام السياسةةي فةةي مصةةر فةةي العصةةر

الحديث ،وخصوصاً في العقةةود الثال ثةةة األخيةةرة
التي سةةبقت قيةةام الثةةورة ،بمةةا يشةةمله ذلةةك مةةن

عناصةةر مثةةل الدسةةتور ،واألحةزاب السياسةةية،

وسةةلطات الحكةةم الةةثالث ،وكةةذلك شةةرح البيئةةة

االجتماعي ةةة

االقتص ةةادية الت ةةي يحي ةةا النظ ةةام

السياسي في إطارها ،وابراز العالقة بين النظام
السياسي والسياسات االقتصادية واالجتماعية.
كمةةا يةةتم الةةربط بةةين تطةةور النظةةام السياسةةي

المصة ةةري ومفة ةةاهيم واقت اربة ةةات علة ةةم السياسة ةةة
المتعلقة بعمليات التحول واالنتقال.
P662

السياسة واإلدارة المحلية فى

مصر

يهة ةةدف هة ةةذا المقة ةةرر إلة ةةى تعرية ةةف الدارسة ةةين

بنظريةة ةةات اإلدارة المحليةة ةةة وتفصةة ةةيالت نظةة ةةام

اإلدارة المحلية ةةة فة ةةي مصة ةةر .يتنة ةةاول المقة ةةرر
موضوعات نظرية أولية مثل مفاهيم الفيدرالية

والالمركزيةةةة ،وتفةةةويض ونقةةةل السةةةلطات .ثة ةةم
ينتقة ةةل إلة ةةى د ارسة ةةة التطة ةةور التة ةةاريخي لنظة ةةام

اإلدارة المحلية ةةة فة ةةي مصة ةةر ،الهيكة ةةل الحة ةةالي
لنظ ة ةةام اإلدارة المحلي ة ةةة ف ة ةةي مص ة ةةر ،س ة ةةلطات

األجهةزة المحليةةة المختلفةةة ،العالقةةة التشةةابكية
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ب ة ةةين الحكوم ة ةةة المركزي ة ةةة واألجهة ة ةزة المحلي ة ةةة

التنفيذيةة ة ةةة والشةة ة ةةعبية فةة ة ةةي مصةة ة ةةر ،نمةة ة ةةوذج

المجتمعات العمرانية الجديدة ،النظم االنتخابية
والسلوك التصويتي في االنتخابات المحلية.

 P663علم النفس السياسى

يهدف هذا المقرر البيني إلى تعريف الباحثين
بتطبيقةة ةةات علةة ةةم الةة ةةنفس فةة ةةي مجةة ةةاالت علةة ةةم

السياسةة ةةية وكيفيةة ةةة تة ة ةأثير الةة ةةدوافع النفسةة ةةية
والجوانةةب اإلدراكيةةة علةةى العديةةد مةةن الظةةواهر

االجتماعية ةةة والسة ةةلوكيات السياسة ةةية وتشة ةةكيل
الهوية ة ةةات للجماعة ة ةةات االجتماعية ة ةةة .فيسة ة ةةعى

المقةةرر إلةةى التعةةرف علةةى كيفيةةة تشةةكيل الةرأي

العام ومسارات تعبئته في اتجاه بعينه ،ودوافع

التصة ةةويت االنتخابي،وكيفية ةةة صة ةةناعة القة ةةادة
السياسةة ة ةةيين لقة ة ة ة ارراتهم وتشةة ة ةةكيلهم لألسةة ة ةةس

األيدولوجية المساندة للنظام السياسي ،ودوافع
لجةة ةةوء الجماعةة ةةات اإلثنيةة ةةة والدينيةة ةةة للعنةة ةةف

المسلح ،ودوافع االنتمةةاء للجماعةةات واألحةزاب

السياسية ،وتأثير وسائل اإلعةةالم علةةى اإلدراك

والسةة ة ة ةةلوك السياسةة ة ة ةةي ،ودوافةة ة ة ةةع االسةة ة ة ةةتمرار

واالنقطة ةةاع فة ةةي السة ةةلوك العنية ةةف للجماعة ةةات

ودوافع اللجوء للسالم.
P664

دراسات في التنمية

يهدف هذا المقرر إلى التعرف علةةى االقت اربةةات
النظريةةةة التاريخيةةةة والمعاصة ةرة للتنميةةةة .كمةةةا
يهةةةدف إلةةةى التعمةةةق فةةةي الحةةةاالت التطبيقيةةةة

لبحة ةةث عوامة ةةل التنمية ةةة المتة ةةأخرة مة ةةن خة ةةالل
التطةة ةةرق لموضةة ةةوعات تتعلةة ةةق بةة ةةدور الدولةة ةةة

السياسي فةةي التخفيةةف مةةن حةةدة الفقةةر ،ودور

األفكة ة ةةار فة ة ةةي صة ة ةةياغة السياسة ة ةةة الصة ة ةةناعية
والتخط ة ة ةةيط ،والعالق ة ة ةةة ب ة ة ةةين النم ة ة ةةو والتغي ة ة ةةر

123

المؤسسة ةةي ،ومحة ةةددات نجة ةةاح بعة ةةض الة ةةدول
الفقيرة في إحةةداث تةراكم أرسةةمالي ودفةةع عجلةةة

التنميةة ةةة ،وعالقةة ةةة ال أرسةة ةةمالية والديمقراطيةة ةةة،

ود ارس ةةات المة ةرأة والفج ةةوة النوعي ةةة ف ةةي سة ةوق
العمة ة ةةل ،وسياسة ة ةةات البيئة ة ةةة والتجة ة ةةارة الحةة ة ةرة
واالسة ةةتتثمار ،وأثة ةةر النظة ةةام النية ةةوليبرالي فة ةةي

تعميةةق سياسةةات الهويةةة للجماعةةات المهمشةةة

وتصةةاعد حةةدة الحركةةات االجتماعيةةة ،والبحةةث
فيالثنائي ةةات الثال ث ةةة لعملي ةةة التنمي ةةة واألس ةةس

األيدلوجية لكل منها :النمو والتوزيع السوق
والدولة الفرص والقيود.

P665

االجتماع السياسي

يهتم ها المقرر بالتفسير االجتمةةاعي للظةواهر

السياسية المختلفة ،فمةةثال يحةةاول شةةرح تةةاثير
مفة ةةاهيم مثة ةةل الطبقة ةةة و الجنة ةةدر و االنتمة ةةاء

االثنة ةةي و الة ةةدين و عة ةةدد اخة ةةر مة ةةن المفة ةةاهيم
االجتماعيةةةة علةةةي ظةةةاهره القةةةوة و السةةةلطة و
غيرها من الظواهر السياسية .كما يهتم بعةةدد

مة ةةن الظةة ةواهر التة ةةي يخة ةةتلط فيهة ةةا السياسة ةةي
باالجتمةة ةةاعي مثةة ةةل ظةة ةةاهرة الهجة ة ةرة و الفقة ة ةةر

والمهمشةةين و الحركةةات االجتماعيةةة و كيفيةةة
تحليةة ةةل هةة ةةذه الظة ة ةواهر باسةة ةةتخدام مفةة ةةاهيم و

نظريات ال تنتمي لعلم السياسة الصرف كما ال
تنتمي لعلم االجتماع الصةةرف انمةةا تقتةةرب مةةن

علم الس ياسة بنفس مسةةافة االقتةراب مةةن علةةم

االجتمةةاع و تجةةد اسسةةها النظريةةة وتطبيقاتهةةا
ف ة ة ة ةةي العلم ة ة ة ةةين مع ة ة ة ةةا .و ال يه ة ة ة ةةتم المق ة ة ة ةةرر
بالمجتمعات المعاصرة فقط و انما يحاول تتبع

العالقةةةة التفاعليةةةة بةةةين الظة ةواهر االجتماعيةةةة
السياسية عبر التاريخ و يحاول تفسير اسباب
ظهور هةةذه الظةواهر فةةي مجتمعةةات معينةةة فةةي
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فترة تاريخية ما واختفائها في فترات اخرى.

P666

التحليل السياسى الكمى

يهة ةةدف هة ةةذا المقة ةةرر إلة ةةى تعرية ةةف الدارسة ةةين
بكيفية تحليل البيانات الكمية ذات المالحظةةات

الكبيرة (مثل بيانةةات المسةةوح) ،بهةةدف اإلجابةةة
على أسئلة بحثية في العلوم السياسية.يتناول

المقرر موضوعات متقدمة في التحليةةل الكمةةي

مثةةل الةةة ،Discrete regression model

و ،Basic time series modelsو Models
 ،for selection biasو Models for

 ،durationو Missing data (item and
 ،unit nonresponse) problemsو Text

 ،Analysisو cross-
data

 ،sectionalو

aggregation

) ،biasو

series

Ecological

(avoiding

reciprocal

for

inference

.causation and endogeneity
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Time

Models

رابعاا :توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم اإلدارة والسياسات العامة

الكود

توصيف المقرر

اسم المقرر
المقررات اإلجبارية

A 601

قضايا في نظرية اإلدارة العامة

A 602

مقدمة في تحليل السياسات
العامة

A 603

تحليل وتقويم السياسات العامة

A 604

مناهج البحث في اإلدارة

يهةةدف طةةرح هةةذا المقةةرر إلةةى د ارسةةة وتحليةةل وفهةةم و البنةةاء

النظرى فى حقل اإلدارة العامةو من حيث الوقةةوف علةةى طبيعةةة
هةةذا الحقةةل والتطةةور الفكةةري الةةذي حكمةةه مةةن خةةالل تنةةاول

المبةةادئ واألفكةةار واأل طةةر الخاصةةة بةةه والتةةي قةةدمها عةةدد مةةن
المفكرين فى هذا الحقل العلمى.

ومن المتوقع – عند انتهاء الد ارسةةة -أن يكةةون كةةل دارس قةةد
أحاط بطبيعة الحقل وتعرف على األطر النظرية التي يتضمنها

مةةن حيةةث األسةةس التةةي تقةةوم عليهةةا والمبةةادئ التةةي تطرحهةةا

المنهاجية العلمية فى دراستها وأهم مداخل تطويرها.

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بموضوع السياسات

العامة ،وأسباب االهتمام بها ،وأدوار الفاعلين المختلفين،

ومنهاجية دراستها .كما يهدف المقرر إلى إكساب الطالب
مهارة إعداد أوراق العمل.

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب مهارة تحليل وتقويم

السياسات العامة وذلك من خالل دراسة المداخل المختلفة
لصنع وتقييم السياسات العامة.

والسياسات العامة

أصبحت منهجية البحث العلمى وأساليب القيام به من األمور

المسلم بأهميتها فى المؤسسات األكاديمية ومراكز البحوث،

باإلضافة إلى انتشار استخدامها فى معالجة المشكالت التى

تواجه المنظمات العامة والخاصة على السواء.

ويهدف هذا المقرر إلى تنمية معارف الدارسين ومهاراتهم
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فى مجال البحث العلمى فى العلوم االجتماعية بصفة عامة

واإلدارة و السياسات العامة -كمجال للتخصص -بصفة
خاصة ،وتنمية قدراتهم على التعامل مع مشكالت مرتبطة

ال عن التدريب على كيفية إعداد البحوث
بالعمل والبيئة ،فض ً

العلمية وكتابة الرسائل الجامعية.
مقررات اختيارية خاصة بمسار اإلدارة العامة
A 605

اإلدارة العامة في مصر

A 606

االجتماع اإلداري

A 607

نظريات التنظيم والسلوك
التنظيمي

يهدف المقرر إلى توضيح االرتباط بين النظام السياسى والنظام

اإلدارى والتأثير المتبادل بينهما في الخبرة المصرية ،وذلك من

خالل دراسة التطور التاريخى للمؤسسات السياسية واإلدارية في

مصر ،والعناصر المؤثرة على هذا التطور ،وأنماط التفاعل بين

السياسة واإلدارة ،خاصة مع التغيير في دور الدولة ،والبحث

في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تفعيل الشراكة بين
القطاعات العام والخاص واألهلى.

يسعى هذا المقرر إلى إكساب طالب الدراسات العليا مهارات

تحليل االستراتيجيات التنظيمية وأنماط العالقات التى تنشأ في
إطارها ،وعالقات المنظمات بالمجتمع وذلك من خالل التركيز
على الروافد المختلفة إلسهامات علماء االجتماع وعلماء

اجتماع المنظمات وكذلك باحثى اإلدارة العامة في هذا المجال.
ويهتم هذا المقرر بالقضايا النظرية الخاصة بالبيروقراطية

والرشادة والتغيير التنظيمى والتكيف واستعراض األطر النظرية

الحديثة في هذا المضمار ،ويسعى هذا المقرر بالتوازي إلى
إكساب طالب الدراسات العليا مهارات التطبيق اإلجرائي

للمفاهيم المدروسة وذلك من خالل عدد من التكليفات يقوم

فيها الطالب بتطبيق ما تم تدريسه على الواقع المصري

والعربي.

تتمثل الظاهرة التنظيمية في الكم الهائل من المنظمات التى

يتعامل معها اإلنسان في كافة جوانب الحياة .ولتحقيق

فعالية المنظمة وكفاءتها في تحقيق أهدافها ،فانه من
الضروري تطوير المعرفة الخاصة بكيفية تصميمها
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والمحافظة على بقائها واستمراريتها .ومثل هذه المعرفة هى
ما نطلق عليه ونظرية التنظيمو ،التى يتعين عليها أن تفسر
لنا مكونات الظاهرة التنظيمية وعالقتها ببعضها البعض،

والتنبؤ بسلوك تلك الظاهرة في ظل معطيات وظروف محددة،
بما يسمح بامكانية ضبطها والسيطرة عليها والتحكم فيها.

وينصرف المقرر إلى التعريف بالتنظيم كحقل دراسى ،ودراسة
النظريات والنماذج التى تسعى لتفسير الظاهرة التنظيمية.

ويهدف المقرر إلى دراسة سلوك العنصر اإل نسانى الذى يؤثر

على أداء المنظمات .فالعنصر اإل نسانى يلعب دو ارً حيوياً في
كافة مستويات األداء التنظيمى بدءا من األعمال التنفيذية

والتشغيلية البسيطة ،إلى أعمال اإلدارة العليا ويتضمن المقرر

دراسة الهيكل التنظيمى للمنظمة وفقاً للنظريات المختلفة في

هذا الشأن ،ثم يدرس ديناميكيات السلوك التنظيمي في هذا

اإلطار بما يشمله من التنظيم غير الرسمى وديناميكيات

الجماعة والرضاء الوظيفى ومدى قدرة المنظمة على التكيف مع
بيئتها الداخلية والخارجية.

A 608

التطوير واإلصالح اإلداري

A 609

إدارة الموارد البشرية

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم أسس ومفاهيم

اإلصالح والتطوير اإلدارى من منظور التطورات المعاصرة في

الفكر اإلدارى وأهم التحوالت التى طرأت على عمل اإلدارة في

العقود الثالثة الماضية .وعلى ذلك ،فان هذا المقرر يتناول

خبرات اإلصالح والتطوير اإلدارى في المجتمعات المتقدمة

الصناعية ،كما يتناول أيضاً خصائص وبرامج اإلصالح اإلدارى

في البلدان النامية والدول العربية.

ويركز هذا المقرر بوجه خاص على أهم التحوالت التى طرأت

على دور الدولة وأسلوب تقديم الخدمات للمواطن ونظم

وأساليب إصالحات الخدمة المدنية ،كما يتناول أيضاً

اإلصالحات الهيكلية في نظم وأساليب اإلدارة ومداخل
ومتغيرات اإلصالح اإلدارى والتنظيمى.

يهدف هذا المقرر إلى استعراض المفاهيم والنظريات العملية

إلدارة وتنمية الموارد البشرية ،وفحص خبرات ونظم تطبيقية
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لرفع كفاءة العنصر البشرى في العملية اإلدارية ،إلى جانب

تمكين الطالب من اإللمام بأكبر قدر من األساليب والمناهج

المتصلة بادارة الموارد البشرية في المنظمات الحديثة ،سواء
كانت منظمات عامة أم خاصة.

A 610

النظم المحلية المقارنة

A 611

إدارة المنظمات الدولية

A 612

إدارة المشروعات دولية النشاط

A 613

إدارة شئون البيئة

يهدف هذا المقرر إلى دراسة عدد من النظم المحلية من

منظور مقارن مع إبراز العناصر البيئية :السياسية والطبيعية

واالجتماعية والثقافية ،التى تؤثر على تنظيم اإلدارة المحلية
وكفاءة القيام بوظائفها فى الدول المختلفة.

ومن ثم ،يتم االعتماد على المنهاجية المقارنة والمنهج

البيئى أو اإليكولوجى للتوصل إلى أوجه التشابه واالختالف
فيما يتعلق بالنظم المحلية محل المقارنة.

يتناول هذا المقرر تحديد الجوانب المختلفة لتنظيم المنظمات

الدولية وادارتها ،وتحديد األسس التى يتم االعتماد عليها

لتوزيع األدوار بين اإلدارة العليا والمستويات التنظيمية،

وعالقات السلطة ،وأسس التمويل والتحديد الوظيفى لعمل

اإلدارات.

كما يركز علي إدارة الموارد البشرية بها ،وتأثيرات االختالفات
الثقافية أو التعدد الثقافى للعاملين بهذه المنظمات مثل األمم

المتحدة ووكاالتها المتخصصة على كفاءة وفعالية األداء،
وأيضاً مقترحات تطوير عمل هذه المنظمات إطالقا من

المنهج الوظيفى.

يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة الشركات دولية النشاط

وأسلوب إدارتها ،فمن خالل دراسة طبيعة هذه الشركات يتم

التعرض إلى خصوصيتها فى السياق االقتصادي واالجتماعى
والسياسى ،ومن خالل تناول أساليب اإلدارة يتم التعرض

لمكونات العملية اإلدارية من تنظيم وتخطيط وتسويق
وتوظيف ورقابة ،مع التركيز على وضع الشركات دولية

النشاط فى الدول النامية.

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بقضايا البيئة وطبيعتها على
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المستوى المحلى والدولى ونظم إدارتها .وتشجيع الطالب على

التفكير التحليلى وتنمية المهارات النقدية .وتشتمل الدراسة على
الموضوعات التالية:

التعريف بادارة البيئة-أسباب االهتمام بها محلياً وعالمياً-

األطراف المشاركة فى عملية إدارة البيئة (الدولية والمحلية)
ركائز ومحاور إدارة البيئة فى مصر (جهاز شئون البيئة،
الخطة القومية للعمل البيئى ،قانون البيئة رقم  4لسنة
 )0114نظم اإلدارة وأهميتها -عملية التقييم البيئى

والمراجعة البيئية ،فضالً عن تطبيقات مقارنة ودراسة حاالت.
A 614

إدارة الوحدات المتخصصة

A 615

نظم المعلومات اإلدارية

A 616

أساليب اإلدارة العامة في التعاقد يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة وعناصر العقود اإلدارية

يتعرض هذا المقرر إلى اإلدارة فى بعض المنشرت العامة

المتخصصة ،ومنها المتاحف والمستشفيات والبنوك .فعلى

الرغم من التشابه فى المهام اإلدارية ،إال أن لكل من هذه
المنشرت المتخصصة طبيعتها المستقلة وبيئتها وقضاياها

ومشاكلها وتحدياتها مما يستدعى التعرض لها بالدراسة

المتخصصة.

ومن أهم أهداف مقرر إدارة المنشرت المتخصصة تعريف

الطالب بأهم التطورات الحديثة المرتبطة بمجال التخصص

وتنمية قدراته البحثية مع التطبيق على حاالت واقعية فى

المجتمع المصرى.

يهدف هذا المقرر إلى تنمية معارف الدارسين بالمفاهيم
واألسس العلمية لنظم المعلومات اإلدارية وأنواعها ،وأثرها
على األداء المؤسسي للمنظمات اإلدارية ،ومناقشة التحديات

التي تحد من قدرة المنظمات واألجهزة اإلدارية في الدول
العربية على االستفادة من التطبيقات الحديثة لنظم المعلومات

اإلدارية.
إلى جانب أطرها القانونية وطرق إبرامها وأركانها ومضمونها

وتوجيه عناية الطالب إلى ما قد يحدث من منازعات بشأن

تنفيذ هذه العقود .كما تتضمن المادة العلمية لمنهج الدراسة

نماذج لبعض العقود التقليدية ،ونموذج للعقد الحديث الذى
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تلجأ إليها اإلدارة العامة فى تحقيق أهدافها التنموية خاصة

تلك األهداف الكبيرة والمشروعات الضخمة المسمى بعقدي
PPPو B.O.T..

A 617

الرقابة على أعمال اإلدارة

A 618

إدارة الخدمات الحكومية

A 619

اإلدارة االست ارتيجية

العامة

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساليب الرقابة علي

أعمال اإلدارة العامة ذلك أن وظائف اإلدارة وجميع أنشطتها

إنما يجب أن تؤدي وتمارس في إطار الشرعية والمشروعية،
وهو بالتعريف الدقيق الجوانب الدستورية والقانونية التي

تحكم أعمال اإلدارة العامة بجميع نظمها ومؤسساتها  :بناء

وتخطيطيا وأداء وتنفيذا وتقويما ومراقبة ومساءلة ومسئولية
لكل ما تقدم .بمعني سيادة القانون علي جميع مقومات

ووظائف اإلدارة العامة وق ارراتها وتنفيذها ألعمالها .وهذا هو
الترجمة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون الذي قرره الدستور

بنصه علي أن :و سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و.

يهدف المقرر إلى التعريف بطبيعة وخصائص الخدمات

العامة الحكومية ،ودراسة أهم النظريات والنماذج التنظيمية

المرتبطة بتقديم الخدمات العامة ومناقشة أهم القضايا

النظرية والتطبيقية المرتبطة بجودة تقديم الخدمات العامة

الحكومية.

يهدف مقرر اإلدارة اإلستراتيجية بشكل عام إلى تنمية معارف

الطالب بأهم المفاهيم واألدوات وأساليب التحليل المستخدمة
في مجال اإلدارة اإلستراتيجية وكيفية تطبيقها.

ويتبنى المقرر االقتراب التشغيلي في اإلدارة االستراتيجية،

برصد وتحليل مراحل اإلدارة االستراتيجية مع تركيزه على

جانب المهارات التي يجب إكسابها للطالب ،دون إغفال
للجوانب المعرفية ،أو السلوكية التي يتغيا المقرر تحقيقها.

وانطالقًا من ذلك ،يتضمن المقرر عدة موضوعات رئيسة من

أهمها:

 تعريف وأهمية اإلدارة اإلستراتيجية،
 صياغة
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الخطط

اإلستراتيجية

(التحليل

اإلستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة،
وضع الرؤية والرسالة والقيم والشعار ،صياغة
األهداف االستراتيجية ،تصميم االستراتيجيات،)...

 تنفيذ اإلستراتيجية (صياغة األهداف التشغيلية،

وضع السياسات ،والقواعد ،واإلجراءات ،والموازنات،

والخطط التنفيذية)،

 متابعة وتقييم الخطة (العناصر ،المعايير،

المؤشرات).
A 620

إدارة المؤسسات العامة

يتناول هذا المقرر دراسة المؤسسات العامة وأشكالها

التنظيمية المختلفة ،وذلك من خالل التعرف علي وضعها

الحالي ،وطبيعة أدوراها واختصاصاتها ،ودور الجهات الرقابية

عليها .كما يتناول المقرر وضع المؤسسات العامة في مصر،

من خالل دراسة وتحليل المشاكل اإلدارية والمالية

والمؤسسات العامة مثل إيجاد قيادات إدارية كفؤة ،وايجاد

نظام فعال لتقييم أداء المؤسسات العامة ،ومدي قدرتها علي

تحقيق مهامها وأهدافها.

مقررات اختيارية خاصة بمسار السياسات العامة
A 621

السياسة العامة (القطاعية:
الصحية ٬التعليمية ٬البيئية٬
االجتماعية ٬المالية والنقدية٬
المحلية ٬مكافحة
الفساد...وغيرها)

A 622

قراءات في السياسات العامة

يتعرض هذا المقرر لعدد من السياسات العامة القطاعية ،مثل

السياسات التعليمية ،والصحية ،والبيئية ،والمالية ...،وغيرها

من السياسات مع التركيز على سياسة بعينها .كما يهدف هذا
المقرر إلى تعريف الطالب بطبيعة قضايا السياسات القطاعية

وكيفية استخدام منهج حل المشكالت كأداة للوصول إلى

تعظيم البدائل المتاحة أمام صانع السياسات .ومن هذا

المنطلق ،يتعرض المقرر لشبكة السياسات العامة ( policy

 )networkال متعلقة بالقضية موضوع البحث ،حيث تتم
دراسة الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في هذه الشبكة

وأدوايهم في مراحل صنع السياسات العامة المختلفة.

صمم هذا المقرر ليعطي الطالب الوقت والمساحة للتركيز

والدراسة المتعمقة إلحدي اإلشكاليات المتعلقة بالسياسات
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العامة ،مثل لماذا تفشل السياسات العامة ،ودور الفاعلين
الجدد في عملية صنع السياسات العامة ،القيادة والسياسات
العامة ،والحوكمة والسياسات العامة ،وغيرها من اإلشكاليات
تمشيا مع الجديد في العلم واألحداث.

A 623

السياسات العامة المقارنة

يركز على نظريات دراسة السياسات العامة – تحليل

السياسات العامة – وصنع القرار في السياسة العامة – تنفيذ
السياسات العامة – تقييم السياسات العامة.

مقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامة
A 624

إدارة المنظمات غير الحكومية

A 625

إدارة برامج التعاون الدولي

يتضمن هذا المقرر إح اطة الدارسين بفكرة عامة شاملة عن
المنظمات غير الحكومية من حيث التعريف ،والمفهوم،

واألهمية ،وتطور االهتمام بها ،واقترابات الدراسة والتعرف

على مفهوم الرؤية ،مفهوم الرسالة في هذه المنظمات.
وكذلك الوقوف على تاريخ نشأة وتطور هذه المنظمات بما

يعكس تزايد أهميتها في مختلف المجتمعات.

ثم دراسة دور المنظمات غير الحكومية في التنمية بصفة

أساسية وأهم المالحظات بهذا الخصوص ،التعرف على

اإلطار القانونى المحدد لوضع ونشاط هذه المنظمات.

ال عن مناقشة أهم القضايا التى تثيرها إدارة المنظمات
فض ً

غير الحكومية من حيث التخطيط ،دور مجلس اإلدارة وظيفة
المدير التنفيذي ،تدبير الموارد ،العمالة ،العالقة بينها وبين

األجهزة اإلدارية للدولة وبينهما والقطاع الخاص أى منظومة

الشراكة ،البناء المؤسسى لهذه المنظمات ،فكرة الحكم

الموسع ( .(Governanceوتطبيقها في المنظمات غير

الحكومية ،وقضية التطوع .مع اإلحاطة بتطبيقات محددة في
مجال عمل هذه المنظمات.

يحظى التعاون الدولى فى مجال التنمية باهتمام كبير سواء

من قبل السياسيين ،أو من قبل األكاديميين فى حقل اإلدارة

العامة ،ويثور حوله الكثير من الجدل .ولكن تبقى عدة

حقائق مؤكدة ،من أهمها أن التعاون الدولى يمثل محو ارً هاماً
من محاور التنمية ،وأن هناك حاجة دائمة لتحسين وتطوير
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إدارة التعاون الدولى سواء من قبل الدول المانحة أو

المتلقية.

ويهدف مقرر إدارة برامج التعاون الدولى إلى تعريف الطالب

بأهم محاور إدارة التعاون الدولى وأهم األطراف الفاعلة،
والصعوبات التى تواجه هذا المجال المتخصص ،والمستحدثات

فى الحقل والجهود المبذولة من أجل نظام إدارى أكثر كفاءة

وفعالية ،كما يهدف أيضاً إلى تنمية قدرة الطالب على تحليل

األبعاد المختلفة للتعاون الدولى التنموى مع التطبيق على

مشروعات تعاون جارية بالفعل.
A 626

اإلدارة المالية فى القطاع

A 627

أخالقيات اإلدارة العامة

A 628

مهارات القيادة العصرية

A 629

المسئولية االجتماعية للشركات

الحكومى

يهدف المقرر إلى بيان أهمية الموارد العامة للدولة وتأثير ندرة

الموارد االقتصادية على الموارد المالية ،ودراسة األهداف التى
يمكن تحقيقها من خالل السياسة المالية مثل التوزيع والتثبيت

والتنمية ،ويتضمن المقرر دراسة اإلطار القانونى والتنظيمي
إلدارة الموارد المالية العامة ،والعوامل المؤثرة على رسم

السياسات المتعلقة بها وعلى تنفيذها ،مع اإلحاطة بحاالت

تطبيقية من الدول النامية واآلخذة فى النمو.

يسعي هذا المقرر إلى دراسة أهم النظريات والمداخل التي

تتناول أخالقيات اإلدارة العامة مع توضيح أبرز التحديات

التى تفرضها مداخل اإلصالح والتطوير اإلداري على أخالقيات
اإلدارة العامة وتحديد أهم األدوات المستخدمة في فرض

أخالقيات اإلدارة العامة في المنظمات العامة .هذا إلى جانب

تناول وتحليل القضايا األخالقية التي تواجهها المنظمات

العامة.

يسعى هذا المقرر إلى تقديم وتحليل نماذج القيادة المعاصرة

سواء في المنظمات العامة أو غير الحكومية وذلك من خالل

دراسة تطور نظريات القيادة واستعراض أهم مهارات واألدوار

التى يتبغي توافرها في القيادة الفعالة.

يسعى هذا المقرر إلى دراسة المسئولية االجتماعية للشركات
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 وذلك من خالل استعراض،في تحقيق التنمية المستدامة

التطور من مجرد تقديم أعمال خيرية إلى التحول إلى وكالء
للتغيير قادرين على اإلبداع في حل المشكالت االجتماعية

واالقتصادية والبيئية التى تواجه المجتمعات مع عرض أهم
مكونات المسئولية االجتماعية للشركات واالستراتيجيات

والمهارات المتبعة فى ريادة األعمال وكذلك استعراض
،العالقات المشتركة التى من الممكن أن تنشا بين الشركات

. والمنظمات غير الحكومية، المستثمرين،الحكومات

A. Introduction
B. Consumer Theory
1. Choice and preferences
2.
Demand
behavior:
maximization,
comparative statics,
3. Duality: recoverability, indirect utility
function, Paasche and Laspeyres Indices,
SARP, Slutsky Matrix, Walrasian demand
function, integrability.
4. Afriat’s Theorem
5. Aggregation: income distribution, WA
failure, unrestricted Law of Demand.
6. Consumer surplus: compensation schemes,
equivalent and compensating variation, zero
income
effects,
Harberger
Triangles
(taxation, monopoly, Scitovsky Contours,
cost-benefit analysis).
C. Theory of the Firm
D. General Equilibrium and Welfare

نظرية االقتصاد الجزئي

E 601A

I. Mathematical review
II. Long-run growth
III. Overlapping-generations models
IV. Endogenous growth
V. Real Business-Cycles
VI. Concept of equilibrium
VII.
Dynamic Stochastic
General
Equilibrium Models

نظرية االقتصاد الكلى

E 602A
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 يجوز طرح مقررات اختيارية أخرى ،بنا ًء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.
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 توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير: خامسااًا
في قسم تطبيقات الحاسب في العلوم االجتماعية

:توصيف المقررات االجبارية للماجستير
C601

Social science Sample topics: Basic theoretical background: society and social
computing
computing; social computing and human freedom; social
theory (1)
regularities and laws governing chaos; the unificationdiversification process; bottom-up investigation versus topdown analysis; facilitating conditions versus causal
determinants; investigation versus prediction; feed-forwarding
versus central planning; navigation versus road-mapping;
scenario-building versus prediction; the can-happen versus the
will happen; history as a magic mirror of possibilities;
Comparative computational social science; comparative
method for analyzing different types of computational models
in the social sciences; cognitive foundations and information
processing in computational social agents; comparison with
human cognitive phenomena; concepts and principles of objectbased modeling paradigm; Unified Modeling Language (UML)
to render structure and operation of complex social systems
and processes.

C602

Social science
computing
history and
thought
evolution (1)

Sample topics: The three meanings of computation; the
logician’s meaning; the physicists meaning; the arithmetic
meaning; social science computing thought and the superarithmetic meaning of computation; social science computing
and social philosophy; micro-level and macro-level computing
in social science philosophy; choice mechanism and universal
computing conflict; the social science computing tyranny; the
platonic philosophy-of-religion metaphor; the medieval exegesis
of social-science computing; the social-science computing and
imposed reality; social science computing and social policy;
Marxian analysis of the role of computing in organizations; loss
of meaning through intellectual processes; meta-thought in the
social science computing history; the problem of three worlds;
the 8th day paradigm; Buckle’s laws and Laplace’s demon;
unity-diversity dichotomy and the evolution of eclectic thought;
free will versus necessity from linear static into non-linear
dynamic thought; high level emergent features and coevolution; self-organization and order emergence out of chaos;
the Pythagorean computational thought; Pythagorean and
macro-level/micro-level mirror; chaos and self-organization in
the oriental computing thought; the Khaldounean realm of
social science computing thought; Khaldounean systematic and
computational thought; modern social revolutions and mass
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computing; condorcet and voting paradoxes; from social
mathematics to social physics; social physics and social
Darwinism; from randomness to chaos; contemporary social
science computing thought; contemporary social evolution and
social computer-based simulation thought; second-order
emergence; forecasting versus future exploration; forecasts
versus spaces of possibility; predicting the unpredictable
future.
C603 Social
dynamics

Sample topics: Definitions and concepts; theoretical models of
human behavior; computational modeling of human
behaviour; threshold models; social networks; individual and
group behavior; social dynamic phenomena; collective action,
collective behavior, convergent social behaviour; social
influence, obedience, conformity, social norms, cooperation and
conflict, tipping points, herd behaviour, bandwagons, cascades,
social contagion, diffusion of technologies, innovation and
information, diffusion of opinions and believes, cultural
dynamics, crowd psychology, social conflict, segregation; social
network equilibrium; catastrophe theory; examples in
economics, political science, sociology, psychology, geography,
and crisis behavior, wealth inequality, transformation of
neighborhoods, social dynamics of the Internet.

C604 Internet
Sample topics: Internet-specific research methods; Internet
studies in the technologies; social dynamics of the Internet; access to
social sciences knowledge and information; the Internet and politics; the
Internet and Society; theoretical analysis and social
implications of the Internet; and empirical research and social
implications of the Internet; the digital divide, e-government;
social mobilization, economic growth and commerce,
governance and regulation of the Internet; online relations and
offline social structures; user experience research in industry;
the Internet and research, the Internet and education.

المقررات االختيارية للماجستير
C605 Artificial societies

Sample topics: The computer simulation of social life,
emergence in human social systems; introduction to
modeling environment; modeling artificial societies:
evolution of culture; consensus building, evolution of
cooperation, evolution of norms, social and residential
segregation, models of ethnic mobilization and social
conflict; artificial alliance formation and alliance
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C606 Modeling social
agents

C607 Agent-based
computational
economics

C608 Social network
analysis

breakdown; models of opinion dynamics; models of
innovation diffusion, and models of collective behavior;
software applications; research project. Epistemological
aspects of social simulation; sociological theory and
simulation; the concept of emergence in human social
systems; self-sufficiency and emergence; emergence as a
social complexity phenomenon; levels of social emergence;
social science approach to emergent properties; social
heterogeneous agents and social goal seeking dynamics;
emergence of organized social structures (EOSS); modeling
artificial societies; the concept of “possible societies”;
artificial societies and artificial sociality; artificial sociogenesis; sociotomies; goal structure for heterogeneous
interacting social agents; dominance-subordination;
evolutionary models of social change, game theory;
research project.
Sample topics: Logic of simulation method to study social
systems; history of social science simulation; stages of
simulation-based research; concepts and principles of
object-based modeling paradigm; components of agentbased modeling, agents, rules and the environment; the
concept of emergence; advantages and disadvantages of
agent-based modeling; unified modeling language; role of
agent-based modeling (ABM) in politics; international
relation, economics, sociology, ecology. Examples of ABM
models: game of life, segregation model, sugarscape model,
agent-based computational economics (ACE) models.
Constructing and testing ABM; validation, verification;
practical aspects are emphasized .
Sample topics: Complex adaptive system (CAS); agentbased computational economics (ACE); decentralized
market economies as CAS; market games; development and
use of computational laboratories: definition of agents,
design and construction of agents, design and construction
of agent environments, understanding of ACEs results,
effective presentation of ACEs results; applications of core
topics to specific examples: learning and the embodied
mind; evolution of norms; formation of economic trade
networks; Exploration of specific types of market processes:
financial markets, agricultural markets, energy markets,
labour markets, automated issues.
Sample topics: History of social network analysis (SNA);
social network theories: social capital, strength of weak ties,
theories of mutual self-interest and collective action, public
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C609 Socio-cybernetics

C610 Informationbased societies
and information
infrastructure (1)

goods theory, social exchange theory, homophily theories,
network data collection and representation; network
concepts (reciprocity, transitivity, centrality); analysis of
network data; relational, positional, and structural effects;
network models (random, small-world, preferential, and
scale-free network models); information flow through social
networks; dynamic network analysis; social networks and
predictions; growth of social networks, power laws and
robustness; link prediction; social network-based
interventions; applications of network analysis; software
applications.
Sample topics: First-order cybernetics; boundaries; subsystems and supra-systems; circular causality; positive and
negative feedback; wholism; second-order cybernetics; selfreference; self-steering; self-organization; auto-catalysis;
cross-catalysis; autopoiesis; the potential applications of the
classical cybernetic approach in social science; the potential
use of the modern cybernetic concepts in rebuilding social
science; socio-cybernetics as a new paradigm for social
science; methodological problems inherent in empirical
socio-cybernetic research.
Sample topics: Information systems and information
technology; impact of information systems and information
technology on: organizations, policy-makers, individuals,
and society; information systems from OAS to GDSS;
information technology and globalization from NII to GII;
IS and ICT responses to social changes; strategic IS and
ICT for social reengineering; modern organization and the
information challenges; computer hardware and software
needs for data, information and knowledge processing;
enabling
human-computer
communication;
data,
information
and
knowledge
management;
social
communication and network architecture; modern
corporate information architecture; IS planning, analysis
design and development; IS implementation; evaluation and
enhancement; IS support to collaborative work; IS support
to decision making; assimilation of intelligent support
systems in modern organizations; information resources,
information capital and information workers; control and
security of information assets; impact of IS and ICT on
organizations, individuals and society. Information systems
support to decision making: ES; DSS; intelligent decision
support; single and multiple objective evolutionary
algorithms and their applications to social science problems;
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C611 Informationbased societies
and information
infrastructure (2)

C612 Social knowledge
discovery

C613,
C614

Social knowledge
representation

Global information systems: Design issues, challenges and
benefits, success factors, examples.
Sample topics: Information based societies and information
technology; information infrastructure and internet-based
information systems; examples of IBIS; quantitative and
qualitative analysis; analytical methods; data visualization;
geographic information and society; examples geospatial
data social data; representation of geographic information,
databases and geographic information; spatial data
modeling; applications in politics, economics, complexity,
public administration: urban planning; environmental
applications, land cover and land use, poverty and
unemployment, elections; land-use modeling techniques and
applications; linkages between GIS and ABM; spatial agentbased models of human-environment interactions; models of
land-use change: cellular automata, agent-based models,
and integrated models; agent-based modeling applications
in urban and rural interactions, agriculture, forestry .
Sample topics: Advanced KDD techniques for supervised,
unsupervised and association learning. Web Mining: The
Web challenges, fundamentals of data acquisition from the
web and social media platforms, transformation of
unstructured data into structured format, and application
of KDD techniques to discover actionable and meaningful
patterns, profiles, and trends from web resources. Web
Mining Applications: such as opinion mining (analyzing
people's opinions, sentiments, evaluations, attitudes, and
emotions from written language), knowledge synthesis (the
process of discovering and integrating different pieces of
information), topic tracking and others. KDD Challenges
and Future Directions.
Sample topics: Historical and philosophical background of
social knowledge representation; logical, ontological and
computational aspects of social knowledge representation;
predicate calculus; conceptual graphs; knowledge
engineering and representation; social knowledge
representation process; purposes, contents and agents;
knowledge acquisition and sharing; knowledge interchange
format; uncertainty in knowledge representation;
vagueness, uncertainty, randomness and ignorance issues in
computational social knowledge representation; social

141

knowledge representation theories and models; information
management; knowledge-based technologies; propositional
knowledge; first-order logic representation; rule-based
knowledge
representation;
object-oriented
rule
representation; expressiveness and tractability; knowledge
representation in social context.
C615

E-commerce and
the networked
economy

C616

Studies in egovernment

C617

Internet politics

C618

Social science
experiments

Sample topics: The e-commerce phenomenon; e-commerce
and globalization; wholesaling and retailing on the web;
electronic commerce applications (ECA); electronic
commerce technologies; internal business processes; B-2-B
and B-2-C e-commerce; e-commerce and web site models;
advanced EDI models; advanced EFT models; electronic
payments and security; web hosting services; logistics and
order fulfillment; e-commerce web site maintenance and
management; working with files in ECA; working with
virtual stores; working with product catalogs; working with
transaction database; working with credit cards and digital
money; generating store reports; e-commerce challenges
and future trends.
Sample topics: Principles of e-government, Components of
the e-government framework; Strategies and Methodologies
for e-Government, Infrastructure for e-government
development, -government service delivery: the citizen as
consumer, E-government and ICT models for public
services, Statutes affecting development and management of
e-government projects, Service delivery application and
transaction
package,
Hardware
and
Software
Infrastructure for high-performance, high speed, and large
scale distributed computing.
Sample topics: ICT and the changing conception of power;
Power shifts from secrecy to transparency and from mass
media to the networked public sphere; The social contract
of the Internet: a utopian cyber-space or an anarchic,
Hobbesian jungle; The rise of the net-roots: the challenge of
ICT for traditional political entities; E-participation:
promoting excluded voices; Inclusion vs. exclusion: citizens
alienation in the virtual public sphere;
Net-activism: how the Internet invents new forms of
political activity; Dictator’s dilemma: blogging down
dictators.
Sample topics: History of experimentation in the social
sciences; principles of experimental method; differences in
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C619

Selected topics in
computational
social sciences

methodologies; overview of experiments in economics;
political science; sociology; psychology; experiments in
complexity research: experimental data and computational
social science models; agent-based models, social networks,
cooperation, social norms, public goods, prisoner’s dilemma
game, reciprocity, fairness;
behavioral decisions,
rationality, social influence, conformity, herd behavior,
bandwagon effect; experiments in online research;
experimental software; project.
Topics in computational social sciences are chosen with
regard to interest of faculty and students.
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سادسااًا  :توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الدراسات األوروبية المتوسطية
توصيف مقررات
كود المقرر

التوصيف

المقرر

يتناول هذا المقرر مقدمة عامة عن هةةدف و فلسةةفة

البحةةث العلمةةي و أسسةةه ،ومهةةارات البحةةث و الكتابةةة
العلمية ،و الخطوات الرئيسية في تصةةميم البحةةوث و

إعةةداد الخطةةة البحثيةةةة ،كاختيةةار المشةةكلة البحثيةةةة،

ومراجعةةة الد ارسةةات السةةابقة ،وغيرهةةا .يتضةةمن أيضةاً

المنةةةاهج واالقت اربةةةات األساسةةةية فةةةي حقلةةةي العلةةةوم
U210

Research Methodologies
مناهج البحث

السياسةةية واالقتصةةاد و بعةةض أدوات جمةةع البيانةةات
وتحليلهةةا الكميةةةة والكيفيةةة ،والتةةةي يسةةتطيع الطةةةالب
توظيفهةةةةا لتحليةةةةةل و تفسةةةةةير القضةةةةةايا والمشةةةةةكالت

السياسية واالقتصادية في المنطقة األورومتوسةةطية.
كذلك يتناول المقرر القةةيم والمعةةايير الحاكمةةة إلجةراء

البحةةةوث فةةةي العلةةةوم السياسةةةية واالقتصةةةاد كالقابليةةةة
لتعمةةيم النتةةائج ومسةةاحات حيةةاد البةةاحثين وتجةةردهم

لةةدي إجةراء البحةةوث العلميةةة ،وكيفيةةة تجنةةب السةةرقة

العلمية.

يتنةةةاول هةةةذا المقةةةرر نظريةةةات وأسةةةس التحليةةةل فةةةي

العالقةةةات الدوليةةةة مةةةن خةةةالل د ارسةةةة أهةةةم االقت اربةةةات

النظرية والمفةةاهيم المرتبطةةة بةةه ،وكيفيةةة اسةةتخدامها

وتوظيفهةةةةةةا لفهةةةةةةم وتفسةةةةةةير التفةةةةةةاعالت والقضةةةةةةايا

International Relations and
U216
216

the Euro-Med Affairs

العالقات الدولية وشؤون المنطقة
األوروبية المتوسطية

والتطورات على الساحة األورومتوسطية.

يتضةةمن المقةةرر مقدمةةة عةةن حقةةل العالقةةات الدوليةةة

ومسةةتويات التحليةةل المسةةتخدمة فةةي د ارسةةة الظةةواهر
الدولية في المنطقةةة األورومتوسةةطية ،باإلضةةافة إلةةى

د ارسةةةةة أنةةةواع الفةةةةاعلين الةةةةدوليين مةةةةا بةةةةين الدولةةةةة
والفةةةاعلين مةةةن غيةةةر الةةةدول .و يعقةةةب ذلةةةك د ارسةةةة
كيفيةةةةةة توظيةةةةةةف المةةةةةدارس والنظريةةةةةةات المختلفةةةةةةة

كالليبراليةةةة ،الواقعيةةةة ،الليبراليةةةةة الجديةةةدة ،الواقعيةةةةة

الجديةةةدة ،والبنائيةةةة فةةةي تحليةةةل العالقةةةات األوروبيةةةة
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المتوسطية .ثةم تةةأتى د ارسةةة مفهةةوم القةةوة كأحةةد اهةةم
المفةةاهيم المركزيةةة فةةي العالقةةات الدوليةةة مةةن خةةالل

د ارسةةة أنةةواع القةةوة مةةا بةةين صةةلبة وناعمةةة واأل نةةواع
األخةةةةرى التةةةةي ارتبطةةةةت باالتحةةةةاد األوروبةةةةي كةةةةالقوة

المعيارية .يتبع ذلك دراسة كةالً مةةن نظريةةات الصةراع
والتعةةةاون الةةةدولي ،وأخية ة ارً نبةةةذة عةةةن د ارسةةةات األمةةةن

الةةةةدولي واالقتصةةةةاد السياسةةةةي الةةةةدولي فةةةةي سةةةةياق
التفاعالت في منطقة المتوسط.

يتنةةاول المقةةرر نظريةةة التجةةار ة الدوليةةة و محةةددات

التجةةارة فةةي السةةلع و الخةةدمات والسياسةةات المتبعةةة
من قبل الدول للتأثير على التجارة كالقيود التعريفيةةة

Economic Relations in the
U213
213

Euro-Med Area

العالقات االقتصادية في المنطقة
األوروبية المتوسطية

و غير التعريفية على التجارة و العالقةةة بةةين التجةةارة

والتنميةةةةة ،باإلضةةةةافة إلةةةةى نظريةةةةة االقتصةةةةاد الكلةةةةى

الةةدولي .يسةةعى المقةةرر للةةربط بةةين هةةذه اإلسةةهامات
النظريةةة ود ارسةةة العالقةةات االقتصةةادية فةةي المنطقةةة

األورومتوسةةةطية ،كمسةةةتقبل منطقةةةة التجةةةارة الحةةةرة،

تحركةةات رؤوس األمةةوال واالسةةتثمار األجنبةةي ،أزمةةة

اليورو وتأثيرها على العالقات والتفاعالت االقتصادية

عبر المتوسط.
اإلدارة العامة والحكم المحلي في المنطقة
األوروبية المتوسطية

U214
214

Public Administration and
Local Government in the
Euro-Med Area

يركةةةةز الم قةةةةرر بشةةةةكل خةةةةاص علةةةةي نظريةةةةات اإلدارة

العامة والحكم المحلي ،معايير التحليل المقارن ،دور
الوحدات المحلية في تقديم المنافع العامة والمشاركة
السياسةةةية ،والنمةةةاذج المؤسسةةةية الحديثةةةة فةةةي إدارة

الحكومةةةات والوحةةةدات المحليةةةة .كمةةةا يتنةةةاول بشةةةكل

مقةةارن األشةةكال المختلفةةة لتنظةةيم وعمةةل الحكومةةات

والوحدات المحلية في المنطقة األورومتوسطية.
Political and Economic

U211
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يهدف هةةذا المقةةرر إلةةى التعةةرف علةةى م ارحةةل التطةةور

Development of European

السياسةةي واالقتصةةادي للبنةةاء األوروبةةي وصةةوالً لمةةا

التطور السياسي واالقتصادي للبناء

أعقبةةةت الحةةةرب العالميةةةة الثانيةةةة كمشةةةروع مارشةةةال

Construction
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هةةو عليةةه األن ،بدايةةة بالمبةةادرات والتنظيمةةات التةةي

وخطةةة شةةومان والجماعةةة األوروبيةةة للفحةةم والصةةلب

األوروبي

وصةةوالُ التفاقيةةة رومةةا ونشةةأة الجماعةةة االقتصةةةادية

األوروبيةةةة ،ثةةةم نشةةةأة االتحةةةاد األوروبةةةي والتطةةةورات

التي طرأت عليه من خالل اتفاقية لشبونة.

يتضةةةمن المقةةةرر د ارسةةةة تطةةةور التكامةةةل االقتصةةةادي

كاالنتقةة ةةال مةة ةةن السةة ةةوق المشةة ةةتركة إلةة ةةى السةة ةةوق

الموحةةةةدة ،االتحةةةةاد االقتصةةةةادي والنقةةةةدي ،والعملةةةةة

األوروبيةةةة الموحةةةدة اليةةةورو ،وغيرهةةةا مةةةن العمليةةةات
التدريجيةةة التةةةي قةةةادت للتنظةةةيم االقتصةةةادي ألوروبةةةا

بصورته الحالية.

كذلك يتناول تطور السياسة الخارجية لالتحاد بداية
مةةةةن التعةةةةةاون السياسةةةةي األوروبةةةةةي ثةةةةم السياسةةةةةة

الخارجية واألمنية المشةةتركة مةةع اتفاقيةةة ماسةةتريخت

واستحداث السياسة األمنية والدفاعيةةة المشةةتركة مةةع

اتفاقيةةة أمسةةتردام والتطةةورات التةةي طةةرأت عليهةةا مةةع
اتفاقيةةة لشةةبونة ،باإلضةةافة إلةةى التطةةورات فةةي مجةةال

العدالةةةة والشةةةئون الداخليةةةة كحركةةةة األفةةراد ومكافحةةةة
اإلرهةةةةاب وغيةةةره .وأخيةةة ارً ،يتنةةةةاول المقةةةةرر عمليةةةةات

التوسع األوروبي التدريجية.

يتنةةةةاول هةةةةذ ا المقةةةةرر ،فةةةةي إطةةةةار مقةةةةارن ،الةةةةنظم

السياسية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي وفةةى
Comparative Political

U212
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Systems in the Euro-Med
A r ea

النظم السياسية المقارنة في المنطقة
األوروبية المتوسطية

الةةةدول العربيةةةة جنةةةوب المتوسةةةط ،مةةةن حيةةةث عمليةةةة
نشأة و بناء الدولة ،أشةةكال الةةنظم السياسةةية ،تمثيةةل

المصةةةةةةةةالح و دور األحةةةةةةةزاب السياسةةةةةةةةية ،الةةةةةةةةنظم
االنتخابيةةةةةةةة ،الحركةةةةةةةات السياسةةةةةةةية واالجتماعيةةةةةةةة

والحركةةات االحتجاجيةةة ،االنقسةةامات االجتماعيةةة و

السياسية في المجتمعات ،الحوكمة الرشةةيدة ،عمليةةة

التحةةول الةةديمقراطي ،والعالقةةات المدنيةةة العسةةكرية و

غيرها من القضايا.
U212
212

Euro-Mediterranean

Partnership and Agreements
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يتنةةاول المقةةرر األطةةر واالتفاقيةةات الحاكمةةة للعالقةةات

األورومتوسةةةطية ،بدايةةةة بالشةةةراكة األورومتوسةةةطية

الشراكة واالتفاقات األوروبية المتوسطية

بعناصةةةةرها الثال ثةةةةة (الشةةةةراكة السياسةةةةية واألمنيةةةةة،

والشةراكة االقتصةةادية والماليةةة ،والشةراكة االجتماعيةةة
والثقافية) ،والتي قامت على أساس مقومات رئيسةةية

وهةةةي التأسةةةيس التةةةدريجي لمنطقةةةة تجةةةارة حةةةرة ،و
تعاون اقتصادي في مختلف القطاعات كالصةةناعة و

الز ارعة ةةة و االسة ةةتثمار ،إلة ةةى جانة ةةب زية ةةادة ضة ةةخمة
للمعونةةةة الماليةةةة مةةةن االتحةةةاد األوروبةةةي لشةةةركائه،

والشراكة االجتماعية والثقافية .وباإلضةةافة إلةةى البعةةد

متعدد األطراف المتمثل في اتفاقية برشلونة وسياسة

الجوار األوروبي واالتحاد من أجل المتوسط ،يتنةةاول
المقرر البعد الثنةةائي المتمثةةل فةةي اتفاقيةةات الشةراكة

بين االتحاد األوروبي والدول العربية الشريكة .يةةأتي
هةةذا مةةع تركيةةز خةةاص علةةي سياسةةة الجةوار األوربةةي

ومراجعاتهةةةا المختلفةةةة و خطةةةط العمةةةل بةةةين االتحةةةاد

األوروبةةةي والةةةدول العربيةةةة جنةةةوب المتوسةةةط .يركةةةز

المقةةةرر بشةةةكل خةةةاص علةةةي حالةةةة مصةةةر فةةةي إطةةةار

الشراكة المصرية األوروبية.

يهدف هذا المقرر إلةةى التعةةرف علةةى أصةةول ومالمةةح

Arab and European

U210
210

الحضةةارات العربيةةة واألوروبيةةة فةةي جوانبهةةا الماديةةة
والثقافية ،وأبعاد التفاعالت التعاونية والصراعية بةةين

Civilizations and Multi-

الحضةةارتين خاصةة ًة فةةي ضةةوء الةةذاكرة االسةةتعمارية،

الحضارات والتنوع الثقافي العربي

المقرر قضايا التنةةوع الثقةةافي فةةي ظةةل تةةأثير العولمةةة

culturalism
واألوروبي

وموقع المتوسط مةةن هةةذه التفةةاعالت .أيضةاً ،يتنةةاول

وتيةةارات الهجةةرة مةةن الجنةةوب إلةةي الشةةمال ،و كةةذلك

آليةةات ومةةأالت الحةةوار الثقةةافي بةةين أوروبةةا والةةدول

العربية.

يهةةةةدف المقةةةةرر إلةةةةى تعريةةةةف الطالةةةةب بخصةةةةائص

U211
211

EU Institutions and Laws

مؤسسات وقوانين االتحاد األوروبي

الحوكمة األوروبية والتباين القانوني والمؤسسي بين
جانبي المتوسط .يأتي ذلك من خالل د ارسةةة مختلةةف

مؤسسات االتحاد األوروبي السياسية واالقتصةةادية (

المفوضةةةية والمجلةةةس األوروبةةةي والبرلمةةةان ومحكمةةةة
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العةةدل األوروبيةةة والبنةةك المركةةزي األوروبةةي وجهةةاز
المحاسبات وهيئة العمل الخارجي األوروبي وغيرهةةا)

مةةن حيةةث كيفيةةة التشةةكيل و المهةةام والصةةالحيات و
عمليةةةة اتخةةةاذ القةةة ارر وكيفيةةةة تفاعلهةةةا مةةةع بعضةةةها

الةةةةةبعض ومةةةةةع المؤسسةةةةةات الوطنيةةةةةة ومؤسسةةةةةات

المجتمع المدني.

باإلضةةافة إلةةى د ارسةةة قةةانون االتحةةاد األوروبةةي مةةن
حيةةةةةث عمليةةةةةةة التشةةةةةريع واختصاصةةةةةةات االتحةةةةةةاد

األوروبي في المجاالت المختلفة كالسةةوق األوروبيةةة

الموحةةدة ،واالتحةةاد االقتصةةادي والنقةةدى ،وغيرهةةا مةةن

الق طاعةةةةات كالز ارعةةةةة والصةةةةناعة والمنافسةةةةة والنقةةةةل

والطاقةةةةة والتعلةةةةيم ...إلةةةةخ .يتنةةةةاول المقةةةةرر أيضةةةةاُ

التحةةديات التةةي تواجةةه مؤسسةةات االتحةةاد األوروبةةي

وعمليةةةة صةةةنع القةةةرار فةةةي إطةةةاره ،مثةةةال معضةةةالت

التنسةةةةةيق بةةةةةين السياسةةةةةات والتشةةةةةريعات الوطنيةةةةةة

ومؤسسات االتحاد الجماعية.
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برامج الدكتوراه
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) توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الدكتوراه في قسم االقتصاد (باللغة اإلنجليزية:أوالا

Course Description

The Name of
Code
the Course

1-Advanced Macroeconomics 1(Econ 702A) (Compulsory)
Aggregate
Introduction, Classical growth theories, Overlapping and Monetary
generations models, Neoclassical endogenous growth
Economics
2- Advanced Macroeconomics 2(Econ 702B) (Compulsory)
Introduction, Rigidities, Macro Aggregates, Monetary and
Fiscal Policies
3-International Macroeconomics (Econ 702C or Econ 707C)
(Elective)
Introduction, The Short Run, Inter-temporal Trade and
Current Account Balance, Real Business Cycles
1-Applied Econometrics 1 (Econ 704 A) (Compulsory)
Applied
Linear and Nonlinear Modeling, Inference under Minimal Econometrics
Distributional Assumptions, Hypothesis and Specification
Tests, Simulation Based Methods (Bootstrapping, Bayesian
models,..), Cross section and Panel data Models,
Correcting for Stratification and Clustering and Missing
data Imputation.
2-Applied Econometrics 2 (Econ 704 B) (Compulsory)
ARMA processes, Linear Single and Multiple Equation
Models, Vector Autoregressions, Nonstationary time series,
Unit roots in univariate and multivariate time series,
Trends and Cycles, Cointegration, Conditional
Heteroskedasticity Models, State Space Models, Regime
Changes and Numerical Bayesian methods.
1-Financial Economics 1 (Econ 706A) (Compulsory)
Financial
Expected Utility and Risk preferences, Portfolio Economics
Optimization, Asset Pricing Models, Consumption-Savings
Decisions, Market Completeness and State Pricing, Multiperiod Consumption -Portfolio Decisions, Multi-period
Market Equilibrium
2-Financial Economics 2 (Econ 706B) (Compulsory)
Intertemporal Consumption and Portfolio Choice,
Intertemporal Models of Equilibrium Asset Returns, TimeInseparable Utility, Behavioral Finance and Asset Pricing,
Financial Markets with Differential Information ,Models
of Term Structure of Interest Rates, Models of Default
Risk
3-Financial Econometrics (Econ 706C) (Elective)
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E702

E704

E706

Non –Parametric Estimation Methods, Non-Stationary and
Integrated Processes, Regime- Switching Models for
Returns, Time(Econ Varying Volatility Models, Monte
Carlo Methods, Bayesian Analysis, State- Space Models
4-Financial Engineering (Econ 706D) (Elective)
Derivatives Pricing, Diffusion Processes and Dynamic
Hedging, Martingales and Pricing Kernels, Jump
Processes and Imperfect Hedging, Multi-Asset Options,
Interest Rate Derivatives, Real Options
5-International Finance (Econ 706E or Econ 707B) (Elective)
Foundations of International Finance, International
Portfolio Diversification, Foreign Exchange and
Derivatives Market, Risk Sharing and International
Financial Markets, Sovereign Debt, Financial and
Currency Crises in Open Economies, Financial Integration
and Globalization, Exchange rate regimes and monetary
policy choices
1-International Trade (Compulsory)
International
Introduction, Trade Theories, Trade Policy, Other Trade Economics
Issues
2- International Finance (Econ 707B or Econ 706E)
(Compulsory)
Foundations of International Finance, International
Portfolio Diversification, Foreign Exchange and
Derivatives Market, Risk Sharing and International
Financial Markets, Sovereign Debt, Financial and
Currency Crises in Open Economies, Financial Integration
and Globalization, Exchange rate regimes and monetary
policy choices
3- International Macroeconomics (Econ 702C or Econ 707C)
(Elective)
Introduction, The Short Run, Inter-temporal Trade and
Current Account Balance, Real Business Cycles(
1-Economic Development 1 (Econ 708A) (Compulsory)
Economic
Characteristics of Development, Macroeconomic Growth,
Development
Growth Models, Population, Technological Innovation,
Human Capital, Returns to Capital, Role of Government
and Institutions, Political Economy and Productivity
Differences.
2-Economic Development 2 (Econ 708B) (Compulsory)
Political Economy of Policy Making, Poverty and
Inequality, Health and Education, Factor Markets, Credit
Markets Constraints and Imperfections, Technology
Adoption, Behavior Under Risk, Rural Financial
Institutions, Insurance,Farm and intra-farm Household
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E707

E708

Models, Entrepreneurship, Community Development and
Local Governance, Decentralization, Culture, Norms and
Institutions, Gender and Ethnicity, Social Mobility, Public
Goods, Corruption, Environmental Sustainability and
Conservation.
توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الدكتوراه في قسم
االقتصاد (باللغة العربية)
الكود

توصيف المقرر

اسم المقرر

 E702االقتصاد الكلى والنقدى

االقتصاد الكلي المتقدم ( 0إجبارى)

مقدمة ،نظريات النمو الكالسيكية ،ونموذج األجيال المتداخلة ،ونموذج النمو

الداخلى النيوكالسيكي.

االقتصاد الكلي المتقدم ( 6إجبارى)

مقدمة ،الجمود ،والمجاميع الكلية ،والسياسات النقدية والمالية.

االقتصاد الكلي الدولي (اختيارى)

مقدمة ،المدى القصير ،والتجارة البينية والحساب الجاري ،ودورات األعمال

الحقيقية.
E 704

االقتصاد القياسى

E 706

االقتصاد المالى

التطبيقى

االقتصاد القياسى التطبيقى ( 0إجبارى)

النماذج الخطية وغير الخطية ،واالستدالل فى ظل الحد األدنى من فرضيات

التوزيعات ،والفرضية ومواصفات االختبارات ،وأساليب المحاكاة (إلباس الحذاء،
نماذج النظرية االفتراضية ،).. ،ونماذج المقطع العرضى والسالسل المقطعية،

وتصحيح التقسيم الطبقى ،والتجميع ،واحتساب البيانات المفقودة.

االقتصاد القياسى التطبيقى ( 6إجبارى)

عمليات  ،ARMAوالنماذج الخطية ذات المعادلة الواحدة أو المتعددة،

ومتجهاﺕ ﺍالنحﺩﺍﺭ ﺍلﺫﺍتى ،والسالسل الزمنية غير المستقرة (غير الساكنة)،

وجذور الوحدة في السالسل الزمنية ذات المتغير الواحد أوالمتغيرات المتعددة،
االتجاهات والدورات ،التكامل المشترك ،ونماذج متغاير التباين المشروطة،

ونماذج فضاء الحالة ،وتغييرات النظام وطرق النظرية االفتراضية العددية.
االقتصاد المالى ( 0إجبارى)

المنفعة المتوقعة وتفضيالت المخاطر ،وتعظيم المحفظة (تحديد المحفظة
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المثلى) ،ونماذج تسعير األصول ،وق اررات االستهالك واالدخار ،واكتمال السوق
والتسعير ،وتوازن السوق متعدد الفترات.

االقتصاد المالى ( 6إجبارى)

االختيار البينى لالستهالك والمحفظة ،والنماذج البينية لتوازن عائد األصول،

المنفعة المرتبطة بالزمن ،السلوك المالي وتسعير األصول ،واألسواق المالية ذات

المعلومات التفاضلية ،ونماذج الهيكل الزمني ألسعار الفائدة ،ونماذج مخاطر

التخلف.

االقتصاد المالى القياسى (إختيارى)

طرق التقدير غير المعلمية ،والعمليات غير المستقرة (الساكنة) والمتكاملة،

نماذج تبديل النظام للعائد ،ونموذج متفاوتة الوقت ،وطرق مونت كارلو ،وتحليل

النظرية االفتراضية ،ونماذج فضاء الحالة.

الهندسة المالية (إختيارى)

تسعير المشتقات ،وعمليات االنتشار والتحوط الديناميكي ،وعمليات القفز

والتحوط غير الكامل ،وخيارات تعدد األصول ،وسعر الفائدة.

التمويل الدولي (إختيارى)

أسس التمويل الدولي ،وتنويع المحفظة الدولية ،والعمالت األجنبية وسوق

المشتقات ،وتقاسم المخاطر واألسواق المالية الدولية ،والديون السيادية،

واألزمات المالية وأزمات العمالت في االقتصادات المفتوحة ،والتكامل المالي
والعولمة ،ونظم أسعار الصرف وخيارات السياسة النقدية.

E 707

االقتصاد الدولى

E708

التنمية االقتصادية

التجارة الدولية (إجبارى)

مقدمة ،ونظريات التجارة ،والسياسة التجارية ،وقضايا التجارة األخرى.

التمويل الدولي (إجبارى)

أسس التمويل الدولي ،وتنويع المحفظة الدولية ،والعمالت األجنبية وسوق

المشتقات ،وتقاسم المخاطر واألسواق المالية الدولية ،والديون السيادية،

واألزمات المالية وأزمات العمالت في االقتصادات المفتوحة ،والتكامل المالي
والعولمة ،ونظم أسعار الصرف وخيارات السياسة النقدية.

االقتصاد الكلي الدولي (اختيارى)

مقدمة ،والمدى القصير ،والتجارة البينية والحساب الجاري ،ودورات األعمال

الحقيقية.

التنمية االقتصادية ( 0إجبارى)
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خصائص التنمية ،والنمو الكلي ،ونماذج النمو ،والسكان ،واالبتكار التكنولوجي،

ورأس المال البشري ،والعائد على رأس المال ،ودور الحكومة والمؤسسات،

واالقتصاد السياسي واالختالفات اإلنتاجية.
التنمية االقتصادية ( 6إجبارى)

االقتصاد السياسي لوضع السياسةةات ،والفقةةر وعةةدم المسةةاواة ،والصةةحة والتعلةةيم،
وأسواق عموامل االنتاج ،وأسواق االئتمان :القيود والعيوب ،واعتماد التكنولوجيا،

والسةةةلوك فةةةى ظةةةل المخةةةاطر ،والمؤسسةةةات الماليةةةة الريفيةةةة ،والتةةةأمين ،وريةةةادة

األعمةةةال ،وتنميةةةة المجتمةةةع واالدارة المحليةةةة ،والالمركزيةةةة ،والثقافةةةة ،والقواعةةةد

والمؤسسةةات ،والجةةنس والعةةرق ،والحةةراك االجتمةةاعي ،والسةةلع العامةةة ،والفسةةاد،

واإلستدامة البيئية.

154

ترجمة المصطلحات االقتصادية
Macroeconomic Theory

النظرية االقتصادية الكلية

Microeconomic Theory

النظرية االقتصادية
الجزئية

Advanced Economic Theory

النظرية االقتصادية
المتقدمة

Aggregate and Monetary Economics

االقتصاد الكلى والنقدى
االقتصاد القياسى

Econometrics

االقتصاد القياسى التطبيقى

Applied Econometrics

تاريخ الفكر االقتصادى

History of Economic Thought
Financial Economics

االقتصاد المالى

International Economics

االقتصاد الدولى
التنمية االقتصادية

Economic Development

اقتصاديات العمل

Labor Economics
Economics of Industrial Organization

اقتصاديات التنظيم
الصناعى
االقتصاد العام

Public Economics
Agricultural , Natural Resources and Environmental
Economics
Economics of Health and Education
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اقتصاديات الزراعة
والموارد الطبيعية والبيئة
اقتصاديات الصحة
والتعليم

ثانياا :توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الدكتوراه في قسم االحصاء

الكود

توصيف المقرر

اسم المقرر

اإلحصاءات الغير متحيزة ( :المقدرات الغير متحيزة ذات أدنى تباين -نظرية راو
بالكويل – حد كرامير راو للتباين  -المقدرات الغير متحيزة ذات أدنى تباين

لإلحتمال  –-تعميم اإلحصاءات الغير متحيزة ذات أدنى تباين في حالة التوزيعات

نظرية اإلحصاء (()6أ) متعددة المعالم  -الثبات إبان التغير في الموقع و وحدة القياس (مقدرات بيتمان
S701
للموقع و وحدة القياس ) – أسس اإلستدالل اإلحصائي لبييز – التوزيع القبلي
المعتاد ودالة اإلمكان – دوال اإلمكان السائدة – التوزيعات المنتظمة القبلية

الموضعية – التوزعات القبلية المرافقة  -التوزعات القبلية المرافقة للتوزيع
المعتاد.

نظرية اإلحصاء
S702

(()6ب)

اإلحصاء الكافي والكامل – عائلة التوزيعات األسية – اختبارات الفروض ] اختبار
نيمان بيرسون – اختبار نسبة اإلمكان ذات التزايد المنتظم – االختبار المنتظم

األكثر قوة  -اختبارات الفروض ذات االتجاهين  -االختبارات غير المتحيزة –

اختبارات الفروض لعدة معالم(اختبار اإلمكان المعمم)[  -اختبارات الفروض حول
التوزيع الطبيعي

S703

S704

رياضيات متقدمة
(()6أ)

رياضيات متقدمة
(()6ب)

S705

إحصاء حيوي

S706

إحصاء سكاني

المجموعات( منتهية – ال نهائية – قابلة للعد – غير معدودة)  -األعداد

الحقيقية وخواصها  -الفراغات المترية وخواصها  -فراغات الدوال المتصلة
والمحدودة

جبر المجموعات  -جبر بوريل  -الدوال المقاسة  -القياس و القياس الخارجي -

التكامل بمفهوم ليبيج  -فراغات الدوال القابلة للتكامل و أنواع التقارب.

التوزيعات والدوال المستخدمة في تحليل الحياة – نماذج تحليل الحياة غير

المعلمية( :تقدير دالة الحياة ودالة المخاطرة – نموذج  – ) Coxنماذج الحياة

غير المتجانسة – نماذج الحياة المعلمية – نماذج الحياة المتعددة.

النماذج السكانية :نماذج الوفاة وجداول الحياة النموذجية ،النماذج العمرية للزواج
واإلنجاب  ،نماذج الهجرة  ،النموذج السكانى المستقر وشبه المستقر  ،التحليل

الديموجرافى متعدد الحاالت -.تقييم البيانات السكانية :تقييم بيانات التعداد  ،تقييم

التسجيل الحيوى  ،تقييم بيانات األعمار  ،تقييم بيانات الهجرة  ،استخدام برامج

 EXCELلتقييم واعداد البيانات المعدة بواسطة مكتب التعداد األمريكى-.

التقديرات السكانية :استخدام النماذج الرياضية  ،استخدام معادلة التوازن ،
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استخدام المتغيرات المساعدة  ،استخدام النماذج للتقدير فى حالة البيانات غير

الكاملة أو المعيبة  ،استخدام حزمة -.MORTPAKاإلسقاطات السكانية:

استخدام النماذج الرياضية  ،طريقة المركبات الفوجية ،بناء السيناريوهات ،

استخدام حزمة

 ، Spectrumاألساليب االحتمالية-.استخدام اإلسقاطات

السكانية فى التخطيط :التنبؤ بالملتحقين بالمدارس والجامعات.

البرمجة الرياضية في العينات  -البرمجة الرياضية في التقدير  -البرمجة

الرياضية في اختبارات الفروض اإلحصائية -البرمجة العشوائية(الصدفة المقيدة-
S707

بحوث العمليات

S708

األساليب القياسية

S709

العمليات العشوائية

طريقة المرحلتين –طريقة المراحل المتعددة)-البرمجة الرياضية في تحليل االنحدار

 - -البرمجة الرياضية في تحليل المتغيرات المتعددة( التمييز –التحليل

العنقودي)-

البرمجة الرياضية في التحليل التغليفي للبيانات  -حزم برنامج ”- “GAMS

قراءات في مجال بحوث العمليات.

استخدام المعلومات الخارجية وطرق التقدير المختلط -طرق التحليل البيزى-

النماذج العشوائية ومجال تطبيقها  -طرق تقدير.النماذج المؤخرة ( المبطئة )
وطرق تركيبها وطرق تقديرها-.نماذج المعادالت اآلنية مفهومها وطرق تركيبها.

 عملية مارتنجال -السير العشوائى-سالسل ماركوف -عملية بواسون -معرفةالحالة العامة للعمليات االحتماليه للتوالد والوفيات

معرفة نماذج توالد – معرفة عملية  vuleونمو المجتمع

معرفة نماذج وفاة – معرفة نماذج صفوف االنتظار.

تصميم وتحليل التجارب  -العالقات الخطية القابلة للتقدير -.تحليل التباين -.تصميم الكتل في الصورة
S710
العامة - .طرق تقدير مكونات التباين
S711

تحليل السالسل الزمنية

S712

تحليل المتغيرات

المفاهيم األساسية لتحليل السالسل الزمنية  -النماذج الخطية للسالسل الزمنية-

دالة االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي -خطوات بوكس -جينكينز  -النماذج

الموسمية لتحليل السالسل الزمنية  -السالسل الزمنية البيزية -موضوعات متقدمة

في التحليل البيزى للسالسل الزمنية.
المتعددة

بعض المفاهيم األساسية وجبر المصفوفات  -التوزيع المعتاد ،توزيعات ت ،ف،

كا 6والتوزيع المعتاد المتعدد  -تحليل المكونات األساسية  -تحليل االرتباط -
التحليل العاملي  -تحليل التمايز  /تمييز النمط  -التمييز الال معلمي والشبكات

العصبية  -تحليل التناظر  -تحليل المسار والمعادالت الهيكلية -
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التحليل

العنقودي  -اال نحدار متعدد المتغيرات  -تحليل التباين متعدد المتغيرات  -تحليل

القياسات المتكررة  -القياسات المتكررة والنظم المختلطة.
S713

دراسات الصالحية

S714

إحصاء المعلمي

S715

دراسات متقدمة في

S716

االحصاءات البيئية

S717

الضبط االحصائي

بعض مفاهيم الصالحية – نماذج اختبارات الحياة اإلحصائية للمجتمعات

المتجانسة – نماذج المجتمعات غير المتجانسة – صالحية النظم ( :النظم

المتتابعة والنظم المتوازية والنظم جزئية التكرار) – المراقبة والقواعد المختلفة

للمراقبة – اختبارات جودة التوفيق – الطرق المعلمية للتقدير – الطرق الكالسيكية
– طرق بييز – الطرق الال معلمية للتقدير-.بعض الموضوعات المتقدمة

مفاهيم إحصائية أساسية -اإلحصاءات الترتيبية وتوزيعاتها االحتمالية-نظرية

اختبارات الرتب الخطية :-التقدير الالمعلمي لدوال كثافة االحتمال باستخدام طريقة

ال

method

-Regression

-Kernel

االنحدار

الالمعلمي

Nonparametric

طريقة البوتوست ارﭖ الالمعلمية ومثيالتها

اإلحصاء

نظرة عامة على طريقة المربعات الصغرى  -الطبيعة التكرارية أو الدورية لتحليل

البيانات و االنحدار  -مصفوفة التنبؤ وخواصها  -حساسية طريقة المربعات
الصغرى بالنسبة إلى المتغيرات  -حساسية طريقة المربعات الصغرى بالنسبة إلى

المشاهدات  -التحليل الروبستي (الغير تأثري) و كشف القيم الشاذة  -طريقة
االنحرافات المطلقة الصغرى  -أسلوب باكون .bacon

 .0مفهوم تحليل البيانات البيئية كسلسلة بيانات زمنية أو مكانية (– ) spatial
األنماط المختلفة للبيانات الزمكانية (القياس عند نقطة محددة – القياس في

مواقع مختلفة – بيانات مجمعة)

 .6الحقل العشوائي – الحقل العشوائي الجاوسي ( – )Gaussianمفهوم
االستقرار -التجانس – االتجاه العام واإلنجراف ()drift and trend

 .3التحليل العنقودي – التحليل الدائري ( – )contouringالسطح االتجاهي
مع بعض التحويالت األولية لتقدير التغيرات الكبيرة ،تقدير التغيرات الزمنية

والمكانية

 .4نمذجة االرتباط المكاني – الشكل البياني المرافق للتغير ()variogram
 .1كريجنج ( )Krigingونظريتها

 .2التنبؤ لمواضع محددة – التنبؤ ألزمنة مستقبلية
للجودة

الجزء االول:خطط معاينة القبول:

 -0خطط معاينة القبول (مراجعة على خطط الخواص و المتغيرات).
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-6خطط معاينة القبول للمتغيرات في حالة التوزيع غير المعتاد.

-3استخدام اسلوب سلسلة ماركوف لحساب مقاييس االداء في حالة خطط معاينة
القبول مع التطبيق على الخطط التتباعية و والمتصلة.

-4مخططات و انظمة المعاينة.

الجزء الثاني :خرائط ضبط الجودة

 -0بعض خرائط الجودة الهامة في حالة خاصية واحدة للجودة.
 -6الخصائص االحصائية لخرائط ضبط الجودة


حساب مقاييس االداء (متوسط طول التشغيل ،متوسط الزمن حتى حدوث



خاصية القصور الذاتي لخرائط ضبط الجودة.

اشارة و احتمال االشارة)


اداء خرائط ضبط الجودة في حالة عدم تحقق بعض الشروط النظرية.



تاثير خطا التقدير على اداء خرائط ضبط الجودة.



خرائط شيوارت مع قواعد التشغيل التحكمية.

 -3خرائط ضبط الجودة المتكيفة




خرائط ضبط الجودة مع حجم عينة متغير VSSومع فترة معاينة متغيرة. VSI

خرائط ضبط الجودة مع معلمات متكيفة AEWMA,ACUSUM
طرق قياس االداء في حالة خرائط ضبط الجودة المتكيفة.

-4خرائط ضبط االجودة في حالة اكثر من خاصية واحدة للجودة




خريطة Hotelling

خريطة MEWMA

خريطة MCUSUM

-1مراقبة االنماط الخطية



مراقبة االنماط الخطية البسيطة.

مراقبة االنماط الخطية المتعددة.

 -2تحليل نقطة التغير في الضبط االحصائي للعمليات.
S718

برنامج اتخاذ الق اررات

المقدمة (عناصر مشكلة اتخاذ الق اررات-مصفوفة االيرادات والخسائر -قياس

اتساق المصفوفة).

اتخاذ القرار في ظل ظروف التاكد (معيار واحد -تعدد المعايير-البدائل متغير

متقطع-البدائل متغير مستمر -ظروف الطبيعه -متغير متقطع -ظروف الطبيعه
متغير مستمر).

اتخاذ الق اررات في ظل ظروف عدم التاكد (معيار واحد -تعدد المعايير-البدائل

159

متغير متقطع -البدائل متغير مستمر -ظروف الطبيعه -متغير متقطع -ظروف

الطبيعه متغير مستمر).

اتخاذ الق اررات في ظل المخاطرة (معيار واحد -تعدد المعايير-البدائل متغير

متقطع -البدائل متغير مستمر -ظروف الطبيعه -متغير متقطع -ظروف الطبيعه
متغير مستمر).

اتخاذ الق اررات في ظل ظروف التشويش(معيار واحد -تعدد المعايير-البدائل متغير

متقطع -البدائل متغير مستمر -ظروف الطبيعه -متغير متقطع -ظروف الطبيعه
( 2ساعات)

متغير مستمر).

شجرة الق اررات.

البرمجة الحركية كاحد اساليب اتخاذ القرار
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ثالثاا :توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الدكتوراه في قسم العلوم السياسية المقررات االجبارية للدكتوراه
تخصص الفكر السياسي والنظرية السياسية
كود المقرر

المقرر

 P701مناهج بحث ومقتربات في النظرية
السياسية

التوصيف
يهةةتم هةةذا المقةةرر بتقةةديم الطالةةب إلةةى منةةاهج
البحة ةةث والمقتربة ةةات المسة ةةتخدمة فة ةةي د ارسة ةةة
موضوعات النظرية السياسية ،ويوضح المقرر
للطالةةةب تعةةةدد وتمةةةايز االطةةةر التةةةي يمكةةةن أن

تسةةتخدم لتفسةةير الظةةاهرة السياسةةية الواحةةدة
بحيث يمكن أن تتنافس بةةل وأن تتنةةاقض هةةذه

االطةةر فةةي تفسةةير تلةةك الظةةاهرة  .فسةةيتعرض
المقةة ةةرر اطةة ةةر مثةة ةةل الصة ة ةراع والتعةة ةةاون فة ة ةةي
تصةةورهما للطبيع ةةة االنسةةانية ويش ةةرح موق ةةف
نظريات الحداثة وما بعد الحداثةةة فةةي رؤيتهمةةا

لمةةدى ق ةةدرة العقةةل عل ةةى فهةةم الع ةةالم ويع ةةرض
للنظريةةات الشةةاملة مثةةل الماركسةةية والليبراليةةة

التة ة ةةي تقة ة ةةدم أطةة ة ة ار نظرية ة ةةة لتفسة ة ةةير الكة ة ةةون
والمجتمع.

كما يعرف هذا المقررالطالب بالمفاهيم ويشرح

كيةة ةةف تةة ةةتم ترجمةة ةةة المفةة ةةاهيم الةة ةةى مؤشة ة ةرات

وص ةةعوبات ايج ةةاد مؤشة ةرات يمكنه ةةا أن تحةةةيط
احاطةةةة كاملةةةة بالمفةةةاهيم والقةةةيم السياسةةةية ،
حية ة ةةث تظة ة ةةل المفة ة ةةاهيم فة ة ةةي حقة ة ةةل النظرية ة ةةة

السياس ةةية أوس ةةع بكثي ةةر م ةةن المؤشة ةرات الت ةةي
يمكةةةن ايجادهةةةا .ويوضةةةح المقةةةرر ،مةةةن ثةةةم،
ح ةةدود االدوات البحثيةةةة عنةةةد د ارسةةةة المفةةةاهيم

والقيم السياسية .كما يستعرض المقرر مةةنهج

وادوات البحةةةث االمبريقةةةي فةةةي حقةةةل النظريةةةة
السياسية والنظريات السببية التي تنةةتج عنةةه.

ويسةة ةةتعرض فةة ةةي هةة ةةذا الخصةة ةةوص المفةة ةةاهيم

االساسية لنظرية المباريات حيث تةةتم مناقشةةة
دالئل مةةن تجةةارب ومةةن مصةةادر أخةةرى لتحديةةد
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متى يمكن االعتماد على نظرية المباريات فةةى

الد ارسة ة ةةات التطبيقي ة ة ةةة ف ة ة ةةي حق ة ة ةةل النظري ة ة ةةة

السياسةةية ومتةةى يجةةوز التشةةكيك فيمةةا تقدمةةه
من تنبؤات حول السلوك السياسي.

P702

المفاهيم والقيم السياسية الكبرى

يهةةتم هةةذا المقةةرر بد ارسةةة كيةةف تنةةاول اعةةالم

عند أعالم المفكرين

المفك ةةرين ف ةةي العص ةةور القديم ةةة والوس ةةطى و
الحديثةة ةةة القةة ةةيم السياسةة ةةية الكبةة ةةرى :العدالةة ةةة
والحريةةة والمسةةاواة وكةةذلك المفةةاهيم السياسةةية
مثة ة ةةل الدولة ة ةةة ،القة ة ةةوة ،السة ة ةةلطة ،المواطنة ة ةةة،

االخةةالق وعالقتهةةا بالسياسةةة وغيرهةةا ،فيحلةةل
المقة ة ةةرر منة ة ةةاطق التالقة ة ةةي واالخة ة ةةتالف بة ة ةةين

المفكةةرين مةةن مختلةةف العصةةور فةةي تحلةةيلهم
لهذه القةةيم والمفةةاهيم وأسةةباب ذلةةك التالقةةي أو

االخةةتالف فيتنةةاول البيئةةة المحيطةةة التةةي كةةان
ينتج المفكر في اطارها ،ثم يشرح أثةةر التالقةةي

أو االخةةتالف فةةي منظةةوراتهم للقةةيم والمفةةاهيم
السياسية على البناء الفكري الذي انتجوه.

P703

اشكاليات وقضايا كبرى في
النظرية السياسية

هل انتهت النظرية السياسية؟ تساؤل طالمةةا
طرح ة ةةه علم ة ةةاء السياس ة ةةة ويعب ة ةةر ع ة ةةن أزم ة ةةة

النظري ة ة ةةة السياس ة ة ةةية أو م ة ة ةةا اس ة ة ةةماه بع ة ة ةةض
البةة ة ةةاحثين السياسةة ة ةةيين و اسةة ة ةةطورة النظريةة ة ةةة

السياسيةو.

يهتم هذا المقةةرر بشةةرح النظريةةة السياسةةية

المعيارية ومقترباتهاوسةؤالها البحثةةي الرئيسةةي

وتأثيرات المدرسة السلوكية ومذهب الوضعيين
المناطقةةة عل ةةى النظري ةةة السياس ةةية المعياري ةةة
والقةةاؤهم بظةةالل كثيفةةة مةةن الشةةك علةةى جةةدوى

هذه النظرية السياسية ومن ثم صعود النظرية
السياس ة ة ة ةةية االمبريقي ة ة ة ةةة ويش ة ة ة ةةرح مقوالته ة ة ة ةةا
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ومقترباتهة ةةا ثة ةةم يس ة ةةتعرض مدرسة ةةة مة ةةا بع ة ةةد

السلوكية ويشرح التساؤالت التي طرحتها حول
النظريةةة السياسةةية االمبريقيةةة .ويهةةتم المقةةرر
بتحديد غاية النظرية السياسية كحقل معرفةةي

وبالتالي االجابة على سؤال ما الةةذي يجةةب أن

يدرسه المنظرون السياسيون وكيف يدرسونه.

تخصص العالقات الدولية
P704

دراسات متقدمة في نظرية
العالقات الدولية

ينبنةةي هةةذا المقةةرر علةةى المعرفةةة التةةي كونهةةا
الطةةالب فةةي مقةةرر نظريةةة العالقةةات الدوليةةة.

ويشة ة ة ةةمل هة ة ة ةةذا المقة ة ة ةةرر إضة ة ة ةةافة النظرية ة ة ةةات

المتخصص ة ةةة ف ة ةةي فرع ة ةةي العالق ة ةةات الدولي ة ةةة.

األول :د ارسةة ة ةةات األمةة ة ةةن الةة ة ةةدولي (المةة ة ةةدارس
النظريةةة فةةي د ارسةةات األمةةن ،نظريةةات الصةراع

الةةدولي والحةةروب الجديةةدة ،إدارة الصةراع وحةةل
الصراع ،التهديدات األمنية التقليدية والجديدة،
نظريةةةة األحةةةالف الدوليةةةة ،سياسةةةات الهويةةةة،

الجغرافيةة ةةا السياسةة ةةية والجغرافيةة ةةا النقديةة ةةة.)..

والثةةاني :د ارسةةات االقتصةةاد السياسةةي الةةدولي

(نظري ة ةةات التكام ة ةةل ال ة ةةدولي ،قض ة ةةايا الةة ةةديون
والمعونةةات ،المؤسس ةةات االقتص ةةادية الدولي ةةة،
الفجةة ةةوة بةة ةةين الشةة ةةمال والجنةة ةةوب والنظريةة ةةات
الهيكلية ،قضايا الهجرة ،والتكتالت االقتصادية
والتنمية ،وأثر العولمة على النظام االقتصادي

العةةالمي .)...كمةةا يةةتم تةةدريس منةةاهج البحةةث
في العالقات الدولية.
P705

القانون الدولي العام

يتناول هذا المقرر بيان ماهية القانون الدولي

المعاصر وابةراز سةةماته وخصائصةةه الرئيسةةية،

وتأصة ة ة ةةيل العالقة ة ة ةةة بينة ة ة ةةه وبة ة ة ةةين القة ة ة ة ةوانين
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والتشريعات الداخلية .كذلك ،يركز المقرر على

التعريةةف بمصةةادر القةةانون الةةدولى العةةام التةةى
تستمد منها قواعده وأحكامه أساسها القةةانونى

وقوتهةةا اإللزاميةةة ،وبخاصة ًة كةةل مةةن المصةةادر

األصلية واالحتياطيةةة والمسةةتحدثة فضةالً عةةن
دراسة التطور الحادث علةةى مسةةتوى أشةةخاص

القة ة ة ةةانون الة ة ة ةةدولي ووحداتة ة ة ةةه (الة ة ة ةةدول ذوات

السة ة ة ةةيادة ،المنظمة ة ة ةةات الدولية ة ة ةةة الحكومية ة ة ةةة،

الشةةةركات دوليةةةة النشةةةاط ،المنظمةةةات الدوليةةةة
غية ةةر الحكومية ةةة ،حركة ةةات التحة ةةرر الوطنية ةةة،

األف ةراد الطبيعيةةين) .وباإلضةةافة إلةةى مةةا تقةةدم،
يهة ةةدف هة ةةذا المقة ةةرر ،أيضةة ةاً وعلة ةةى مسة ةةتوى

التطبيةةةق ،إلة ةةى تعمية ةةق معرفةةةة الطالة ةةب بة ةةأهم

القواعةةةد والمبةةةادئ القانونيةةةة الدوليةةةة وتنميةةةة
قد ارتةةه علةةى فهةةم هةةذه المبةةادئ وتلةةك القواعةةد
واسةةتيعابها بدرجةةة تمكنةةه مةةن تطبيقهةةا علةةى

المشةةكالت والقضةةايا الدوليةةة المثةةارة وتقييمهةةا
واقتراح الحلول المالئمة لها فى ضوء المبادئ

والقواعةةد سةةالفة الةةذكر .أخية ارً ،وبقةةدر المتسةةع
من الوقت ،فانه سيتم التعةةرض لةةبعض نمةةاذج

الف ة ة ةةروع الجديةة ة ةةدة للق ة ة ةةانون الةة ة ةةدولي العةة ة ةةام،
كالقةة ةةانون الةة ةةدولي للبيئةة ةةة والقةة ةةانون الةة ةةدولي
للعمل ،وغيرهما.

 P706السياسة الخارجية المقارنة:
نظريات وتطبيقات

يتناول هذا المقرر المنةةاهج النظريةةة لد ارسةةة

السياسةةات الخارجيةةة المختلفةةة سةواء للةةدول
أو للمنةةاطق المتنوعةةة حةةول العةةالم  .كةةذلك،
يركةةز المقةةرر علةةي د ارسةةة المةةداخل النظريةةة

المفسرة الختالف السياسات الخارجية للدول

ف ة ة ةةي تفاعالته ة ة ةةا م ة ة ةةع دول أخ ة ة ةةرى أو ف ة ة ةةي
توجهاتهةةا إ ازء قضةةايا دوليةةة مختلفةةة .وفةةي
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التن ة ة ةةاول النظ ة ة ةةري لتحلي ة ة ةةل س ة ة ةةلوك ال ة ة ةةدول

الخارجي بشكل مقارن ،يغطي المقرر العديد

مةةن أطةةر العالقةةات الدوليةةة الشةةاملة بمةةا فةةي

ذلةة ةةك سةة ةةبيل المثةة ةةال ال الحصةة ةةر النظريةة ةةات
الواقعية والليبرالية والبنائية.

تخصص النظم السياسية المقارنة
 P707دراسات متقدمة في نظرية النظم
السياسية المقارنة

يهةة ة ةةدف هةة ة ةةذا المقةة ة ةةرر إلةة ة ةةى تنةة ة ةةاول نفةة ة ةةس

الموضوعات التي يتم تناولها في مقرر نظرية

الةةنظم السياسةةية المقارنةةة لمرحلةةة الماجسةةتير
(اقترابات االختيار الرشيد وانتقاداته ،والمدرسة
المؤسسة ة ة ةةية وانتقاداتهة ة ة ةةا ،واقت ة ة ة ةراب الثقافة ة ة ةةة

ال عةةن موضةةوعات،
السياسية ،وانتقاداته ،فضة ً

الدولةة ة ة ة ة ة ة ةةة ونظريةة ة ة ة ة ة ة ةةات نشةة ة ة ة ة ة ة ةةأة الدولةة ة ة ة ة ة ة ةةة

وانهيارها،االقتصة ة ة ةةادية ونظرية ة ة ةةات االقتصة ة ة ةةاد
السياس ة ة ة ة ةةي،عمليات التحةة ة ة ة ةةول الديمقراطيةة ة ة ة ةةة
والديمقراطيةوالس ة ةةلطوية،الثورات االجتماعي ة ةةة،

الن ازعة ة ة ةةات العرقية ة ة ةةة والدينية ة ة ةةة ،المؤسسة ة ة ةةات
االنتخابيةةة والحزبيةةة ،المجتمةةع المةةدني ورأس

المة ةةال االجتمة ةةاعي ،عملية ةةات إعة ةةادة التوزية ةةع
االقتصادي ونموذج دولةةة الرفةةاه) ،ولكةةن لةةيس

فةةي شةةكل محاضةرات ،ولكةةن فةةي شةةكل قةراءات
ألهة ةةم مة ةةا ُك ِتة ةةب فة ةةي هة ةةذه الموضة ةةوعات فة ةةي

الدوريات والكتب األجنبية في الخمةةس سةةنوات

االخيةةةرة ،بحيةةةث يكةةةون شةةةكل المحاضةةةرة هةةةو
تحضةةير ق ةراءات سةةابقة ،ومحاولةةة نقةةدها مةةن

خالل النقاش.
 P708النظم السياسية و التحول
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يسةةعى المقةةرر إلةةي تعريةةف الدارسةةين بعوامةةل

ومتطلبات التحةةول الةةديمقراطي بةةالتركيز علةةى:

الديمقراطى

 -0أه ة ة ة ة ةةم االقت اربةة ة ة ة ةةات النظريةة ة ة ة ةةة للتحةة ة ة ة ةةول

ال ة ة ةةديمقراطي -6 ،تقي ة ة ةةيم نظري ة ة ةةات التحةة ة ةةول

الديمقراطي -3 ،البحث في النظريات الجديةةدة

للتحةةول الةةديمقراطي .يةةتم التركيةةز علةةى عالقةةة

الديمقراطية بالعديد مةةن المتغيةرات االقتصةةادية

والبنيوية والثقافية :التنمية االقتصةةادية ،ودور

النخبة ،ودور الطبقة العاملةةة ،وعةةدم المسةةاواة

االجتماعيةةة ،ودور المةةوارد الطبيعيةةة كأسةةاس
لةة ة ةةنمط وعالقة ة ة ةةات اإلنتةة ة ةةاج ،ودور المجتمة ة ة ةةع

المةةدني ،وتةةأثير االنقسةةامات اإلثنيةةة والدينيةةة،
والثقافة ة ةةة السياسة ة ةةية ،والعوامة ة ةةل المؤسسة ة ةةية،

وأخية ة ة ار ت ة ةةأثير الفواع ة ةةل والمتغية ة ةرات الدولي ة ةةة.

وكةةذلك يةةتم التركيةةز علةةى حةةاالت تطبيقيةةة فةةي
شرق أوروبا وأمريكا الالتينية وأفريقيةةا جنةةوب

الصحراء.
 P709مناهج البحث الكيفية والكمية في
النظم السياسية

يتناول جزء التحليل الكيفي التركيز بصورة
أعمق على أدوات جمع المادة ،مع تكليفات
عملية للطلبة ،وخاصة أدوات االستطالع،

والمقابالت ،والتجارب الميدانية والمعملية .يتم

أيضاً تناول موضوعات المزج بين أدوات

التحليل الكيفي والكمي ،والتدريب عملياً على

كيفيةكتابة بحث صالح للنشر في دورية

أجنبية.يهدف جزء التحليل الكمي التعريف

بكيفية قراءة بحث علمي في النظم المقارنة
يستخدم أدوات تحليل كمي متقدمة ،وكيفية
نقده ،وكذلك مقدمة في أدوات توصيف

البيانات ،كيفية اختبار العالقات كمياً (تحليل

االرتباط بين متغيرين ،واإلنحدار ثنائي ومتعدد

المتغيرات الختبار العالقات السببية ،سواء
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كانت المتغيرات متواصلة ،أو اسمية ،أو
ثنائية) ،النمذجة متعددة المستويات

 Multilevel Modelingالتي تسمح
باختبار العالقات السببية في البيانات

المدمجة في أكثر من مستوى ،تحليل

السالسل الزمنية ،كيفية إجراء اختبارات الة

 stationarityو الة endogeneity

وغيرها ،كيفية تحليل الة panel data

 .structuresهذا كله مع تمرين عملي في
المعمل على تطبيق كل هذه التحليالت على
برنامج .STATA

المقررات االختيارية للدكتوراه
 P710دراسات متقدمة فى األيديولوجيات
السياسية الكبرى

يعنة ةةى هة ةةذا المقة ةةرر بتعمية ةةق معرفة ةةة الطة ةةالب

باأليديولوجيات السياسية الكبرى مثل الليبرالية
والديمقراطيةة ة ة ة ة ةةة والفوضةة ة ة ة ة ةةوية والماركسةة ة ة ة ة ةةية

والشيوعية واالشتراكية والمحافظة ،كما يتطرق

إلةةى األيةةديولوجيات التةةى تطةةورت مةةؤخ ارً مثةةل

النسةةوية وأيةةديولوجيات البيئةةة .ويركةةز المقةةرر
على تعاطى هذه األيديولوجيات مع قيم العدالة
والحريةة ة ةةة والمسةة ة ةةاواة ومفةة ة ةةاهيم ذات عالقةة ة ةةة
بالسياسةة ةةة مثةة ةةل الحةة ةةق واألخةة ةةالق والسةة ةةلطة

ويشة ةةرح اشة ةةكال الدولة ةةة والمجتمة ةةع ومنظومة ةةة

الحكةةم التةةي ترسةةخها كةةل ايديولوجيةةة مةةن هةةذه
االيديولوجيات.
يؤصل هذا المقرر للمبادئ الفكرية التى ترتكز

 P711نظرية الديمقراطية

عليها الديمقراطية ويستعرض أدواتها اإلجرائية

ويعرف الطالب بأشكالها المختلفة :الراديكالية،
النيابية ة ةةة ،االشة ة ةةتراكية ....ويحلة ة ةةل المشة ة ةةترك
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والمختلف بةةين هةةذه األشةةكال المتعةةددة ويشةةرح

تطةة ة ةةورات الديمقراطيةة ة ةةة فةة ة ةةي عصةة ة ةةور ثةة ة ةةورة
تكنولوجية ة ةةا المعلومة ة ةةات واالتصة ة ةةاالت،وتأثيرها

علةةى مفهةةوم ومماراسةةات المشةةاركة السياسةةية
كمةةا يقةةدم للطةةالب أبةةرز النمةةاذج الفكريةةة التةةى
ساهمت فى صياغة مفاهيم الديمقراطية.

P712

يعةةرف هةةذا المقةةرر الطةةالب بماهيةةة العدالةةة

نظرية العدالة

كواحدة من القةةيم السياسةةية الكبةةرى ويتنةةاول

العالقة بين العدالة والمساواة عنةةد المفكةةرين

السياسة ة ةةيين وينة ة ةةاقش العدالة ة ةةة فة ة ةةى إطة ة ةةار

المنظومة ةةات الليبرالية ةةة واالشة ةةتراكية ويشة ةةرح
التبةة ةةاين بةة ةةين أنمةة ةةاط العدالةة ةةة :التوزيعيةة ةةة،

اإلجرائية ةةة ،التبادلية ةةة ويتنة ةةاول نمة ةةاذج مة ةةن

المنظومات التةةي تصةةعد العدالةةة لتصةةبح هةةى

القيمة ةةة السياسة ةةية العلية ةةا ،سة ةةابق ًة الحري ة ةةة

والمساواة.
 P713النظرية القومية ومفاهيم الهوية

يعنةةى هةةذا المقةةرر بةةالتعريف بمعةةالم القومي ةةة

كأيديولوجيةةةة واألسةةةس الفكريةةةة التةةةي تنبنةةةي

عليهةةا فيحلةةل مفهةةوم األمةةة ،ثةةم يعةةرض آراء
منتقةةدى القوميةةة وحجةةبهم الفكريةةة ،كمةةا يركةةز

علةةةى االقت اربةةةات النظريةةةة فةةةى د ارسةةةة الهويةةةة

(اإلثنية والدينيةةة والعرقيةةة والنوعيةةة والعمريةةة)

والعالقةة ة ةةة بةة ة ةةين الصةة ة ةةيغ المخت لفةة ة ةةة للهويةة ة ةةة

والديمقراطيةةة مةةن جانةةب والليبراليةةة مةةن جانةةب

آخر بما تحويه من قيم التعددية والتسامح....
يهةة ةةدف هةة ةةذا المقةة ةةرر إلةة ةةى تعريةة ةةف الطةة ةةالب

 P714الليبرالية

بالمبادئ الفكريةةة التةةى تنبنةةي عليهةةا الليبراليةةة

كأيديولوجيةةة ،ويشةةرح معنةةى الحريةةة فةةي اطةةار
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الليبراليةة ةةة كقيمةة ةةة سياسةة ةةية عليةة ةةا ،ويعةة ةةرض
لألطة ة ة ةوار المختلفة ة ة ةةة لليبرالية ة ة ةةة :الكالسة ة ة ةةيكية

واالشة ة ة ةةتراكية الليبرالية ة ة ةةة الجدية ة ة ةةدة وين ة ة ة ةةاقش
مجموعة ة ةةة مة ة ةةن اإلشة ة ةةكاليات التة ة ةةى انتجتهة ة ةةا

الليبرالية عند التطبيق على أرض الواقةةع ،كمةةا

يعةةةرف الطةةةالب بالنقةةةد الموجةةةه لليبراليةةةة فة ةةى

مجال السياسةةة (التمثيةةل والنيابةةة) وفةةى مجةةال

االقتصاد (اقتصاد السوق)
 P715النظرية السياسية واألخالق

يهة ةةتم هة ةةذا المقة ةةرر بتعرية ةةف الطة ةةالب بكيفية ةةة
استخدام مفةةاهيم النظريةةة السياسةةية المعياريةةة

لإلجابة ةةة علة ةةى التسة ةةاؤالت الخاصة ةةة بة ةةالتقييم

األخالقة ة ة ة ةةى للسياسة ة ة ة ةةة ،أهة ة ة ة ةةدافها وق ارراتهة ة ة ة ةةا
وقضةةاياها ،كمةةا يتعةةرض المقةةرر للعالقةةة بةةين

الق ة ةةانون واألخ ة ةةالق ب ة ةةالتركيز عل ة ةةى القض ة ةةايا
الفلسةةفية المتصةةلة بمفةةاهيم مثةةل الخصوصةةية

والحرية والمسئولية.
 P716الماركسية والنظرية النقدية

يهةةتم هةةذا المقةةرر بمدرسةةة فرانكفةةورت وأبةةرز

مفكريها سواء فى مرحلة التأسيس التى مثلها

مجموع ةةة م ةةن نش ةةطاء المفك ةةرين الماركس ةةيين

الذين أعةةادوا إحيةةاء البعةةد النقةةدى فةةى النظريةةة

الماركسة ةةية بعة ةةد الجمة ةةود الة ةةذى لحقهة ةةا جةة ةراء
تحوله ةةا إل ةةى أرثوذوكس ةةية جام ةةدة م ةةع غالبي ةةة

المفكرين األلمان ،ومن ثم االنتقال إلى الجيةةل

الثة ةةانى مة ةةن مفكة ةةرى المدرسة ةةة أمثة ةةال مة ةةاكس
هوركهةةايمر ،والتةةر بنجةةامي ،هيربةةرت مةةاركوز

ويورجن هابرماس.
 P717النظرية السياسية التحليلية
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يعرف هذا المقرر بالتحليةةل السياسةةى ،ثةةم مةةن

خةةالل تنةةاول الكتابةةات األصةةلية لفوكةةو وآرنةةدت

وفةةانون ونيتشةةه ينةةاقش مةةع الطةةالب تفكيةةك

وتحليةةل مفةةاهيم سياسةةية محوريةةة مثةةل القةةوة
والعنف والدولة واألخالق...

P718

نظرية القيم السياسية

يركةةةز هةةةذا المقةةةرر علةةةى قسة ةم رئيسةةةى فةةةى
النظريةةة السياسةةية وهةةو النظريةةة السياسةةية
القيميةةة فيتعمةةق فةةى د ارسةةة القةةيم السياسةةية
الكبةة ةةرى :الحريةة ةةة والعدالةة ةةة والمسةة ةةاواة فةة ةةى
جوانبها األخالقية والقانونية والفلسفية وذلك
بالعودة إلى كتابات رئيسةةية حةةول هةةذه القةةيم

انتجه ة ة ة ة ةةا مفك ة ة ة ة ةةرون سياس ة ة ة ة ةةيون ق ة ة ة ة ةةدامى

ومعاصرون .
 P719العلمانية ونقد العلمانية

يعنةةى هةةذا المقةةرر بتعريةةف العلمانيةةة واألسةةس

التى تنبنةةى عليهةةا وعالقتهةةا بمفةةاهيم التسةةامح
والتعددية .كما يعرف بأهم األعمال التى تنتقةةد

العلمانيةةة وتلةةك التةةى تةةدافع عنهةةا وذلةةك مةةن
خةةالل قةراءة نصةةوص تعكةةس الةةرؤى المختلفةةة
للعةةالم ولطبيعةةة األنظمةةة السياسةةية ومةةا يجةةب

أن توفره لمواطنيها.
يعةةرف هةةذا المقةةرر الطةةالب بواحةةده مةةن أحةةدث

 P720النظريات النسوية

ما طوره الفكر البشةةرى مةةن نظريةةات ،فيقةةدمهم

إلة ةةى النظرية ةةات النسة ةةوية التة ةةى تبلة ةةورت ف ة ةةى
سبعينيات القرن العشرين ،ويعرفهم بالحركةةات

النسةةةوية التةةةى كانةةةت مطالباتهةةةا فةةةي بةةةدايات

القرن العشةةرين أساسةاً لظهةةور األيةةديولوجيات

النسوية ثم يقوم بشرح األشكال المختلفة لهذه

االيديولوجيات مثل النسوية الليبرالية والنسوية
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االشتراكية والنسوية الراديكالية ونسوية ما بعد

الحداثةةة ويحلةةل المق ةوالت المختلفةةة لكةةل منهةةا
ورؤيتهة ة ة ة ةةا النقدية ة ة ة ةةة للترتيبة ة ة ة ةةات السياسة ة ة ة ةةية

واالقتصادية فى المجتمع.

يدرس هذا المقرر النظريات التي تحلل وتفسر

 P721نظرية القوة

مفهةةوم القةةوة ،ويسةةتعرض العالقةةة بةةين القةةوة

والتغير االجتماعي ويعرض الوسائل والخيارات

المتعةةددة التةةي يلجةةأ إليهةةا االف ةراد فةةي سةةعيهم

الهادف الكتساب القوة الالزمة لخدمة اهدافهم
الرامية لتغييةةر السياسةةات والمؤسسةةات .ويقةةدم

المقرر قراءة نقدية للمقتربات المختلفة لدراسة
وتحليل مفهوم القوة وذلك من خالل قةراءة فةةي

أدبيةة ةةات مابعةة ةةد الماركسةة ةةية ومابعةة ةةد البنائيةة ةةة
وغيرها.
يه ة ةةد ف ه ة ةةذا المق ة ةةرر إل ة ةةى تعري ة ةةف الط ة ةةالب

 P722نظرية الدولة

بالمقتربات النظرية المختلفةةة لد ارسةةة وتحليةةل

الدولة مثل مقترب تحليةةل الطبقةةة ( المقتةةرب
الماركسي) ومقترب تحليل المؤسسة ( مقتةةرب

فيبة ةةر) .يحة ةةرص المقة ةةرر عنة ةةد د ارسة ةةة هة ةةذه
المقتربة ة ةةات علة ة ةةى تقة ة ةةديم أحة ة ةةدث اسة ة ةةهامات

المفكةةرين ضةةمن هةةذه المقتربةةات ،كمةةا يحةةرص
على ايضاح مدى التكامل بين هةةذه المقتربةةات

ف ةةي د ارس ةةة وتحلي ةةل المش ةةاكل واالزم ةةات الت ةةي
تنتجها الدولة كظاهرة.

P723

نظريات التمثيل السياسى

يشةةرح هةةذا المقةةرر مفهةةوم التمثيةةل السياسةةى

كمكةةةون أساسةةةى فةةةي الةةةديمقراطيات النيابيةةةة،

فيدرس الطالب نظريةةة التمثيةةل السياسةةى التةةى

بلورهةةةا المفكةةةرون منةةةذ القةةةرن السةةةابع عشةةةر
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(لةة ةةوك) ويشةة ةةرح مبةة ةةررات النظريةة ةةة الليبراليةة ةةة
لمفه ة ة ةةوم التمثيةة ة ةةل أو النياب ة ة ةةة ،ثةة ة ةةم يعةة ة ةةرض

لالنتقةةادات التةةى وجههةةا مفكةةرون مةةن أمثةةال

روسو لمفهوم النيابة والتمثيةةل كمةةا تطةةور فةةي
اطار النظرية الليبرالية ويحلل الحجةةج الفكريةةة

لهةةذه االنتقةةادات والبةةدائل المطروحةةة للتمثيةةل

السياسة ةةي فة ةةي اطة ةةار الديمقراطية ةةة الراديكالية ةةة
ومحةةاوالت مفكةةرين مثةةل جةةون سةةتيوارت ميةةل
إليجة ة ةةاد مخة ة ةةارج الزمة ة ةةة الثقة ة ةةة فة ة ةةى آلية ة ةةات

ومؤسسات التمثيل السياسي.
P724

الفكر السياسى فى العصور

P725

الفكر السياسى الحديث

القديمة والوسطى

يع ة ةةرف ه ة ةةذا المق ة ةةرر الط ة ةةالب ب ة ةةاعالم الفك ة ةةر

السياسةة ةةى فةة ةةى الحضةة ةةارات المختلفةة ةةة للعةة ةةالم
القة ة ة ةةديم :الحضة ة ة ةةارات اليونانية ة ة ةةة والرومانية ة ة ةةة
والشةةةرقية ( الصةةةين ،الهنةةةد) .كمةةةا يمتةةةد إلةةةى

العصور الوسطى ليقدم أبةةرز مفكةةرى العةةالمين

اإلسالمى والمسيحى وما قةةدموه مةةن فكةةر جةةاء

استجابة للبيئة التى أنتج فى إطارها كل مفكةةر
وينبن ةةى المق ةةرر عل ةةى قة ةراءات ف ةةي النص ةةوص

االصلية للمفكرين من العصرين.

يهةةةتم هةةةذا المقةةةرر بتقةةةديم الطةةةالب إلةةةى أهةةةم

مفكة ةةرى عصة ةةور التنة ةةوير والنهضة ةةة ويوضة ةةح

الم ةةدى ال ةةذى اختل ةةف مع ةةه فك ةةرهم ع ةةن الفك ةةر
الةةذى سةةاد فةةى العصةةور الوسةةطى .كمةةا يمتةةد
المقةةرر إلةةى المفكةةرين السياسةةيين المعاصةةرين
مةةن أمثةةال رولةةز ونوزيةةك ودوركةةايم وماكنتةةاير

وبوكةةةانون و نيتشةةةه ليقةةةدم أفكةةةارهم فةةةى قةةةيم
ومفاهيم مثل العدالة والمساواة والسلطة والقوة
ومفاهيم العقد االجتماعى .
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 P726أمهات كتب الفكر السياسى

يعةة ةةرف هةة ةةذا المقةة ةةرر الطةة ةةالب بكتةة ةةب الفكةة ةةر

السياسى التى شكلت عالمات فارقة فى مسيرة
الفكةة ة ةةر البشةة ة ةةرى ،مثةة ة ةةل كتةة ة ةةاب الجمهوريةة ة ةةة
ألفالطةة ة ة ةةون والسياسة ة ة ة ةةة ألرسة ة ة ة ةةطو واألمية ة ة ة ةةر
لمكيةةافيللى والتنةةين لهةةوبز وعةةن الحريةةة لميةةل

ورأس المال لماركس.

ويعرف المقرر الطالب بالبيئةةة السياسةةية التةةى

كتةةب فةةى إطارهةةا المفكةةر الكتةةاب محةةل الد ارسةةة
وبةةةأهم األفكةةةار التةةةى احتواهةةةا الكتةةةاب ولمةةةاذا
يشة ة ةةكل الكتة ة ةةاب عالمة ة ةةة فة ة ةةى تة ة ةةاريخ الفكة ة ةةر

السياسى.
 P727الدين والدولة فى الفكر السياسى

ية ة ةةدرس هة ة ةةذا المقة ة ةةرر اسة ة ةةهامات المفكة ة ةةرين

السياسة ة ةةيين الخاص ة ة ةةة بالعالق ة ة ةةة فيم ة ة ةةا ب ة ة ةةين
السةةلطتين الدينيةةة والزمنيةةة والةةدور المتصةةور
لرجال الدين أو المؤسسة الدينية فى السياسة

ينبنةةى المقةةرر علةةى قةةراءة نصةةوص لمفكةةرين

للتعرف على كيفية تأصيلهم لموقةةع الةةدين فةةى
الحياة السياسية.
P728

الفكر السياسى المصرى

يعن ة ةةى ه ة ةةذا المق ة ةةرر بتعري ة ةةف الط ة ةةالب ب ة ةةأهم

المفكة ةةرين المصة ةةريين فة ةةى العصة ةةر الحة ةةديث،
وب ةةالفكر ال ةةذى أب ةةدعوه وه ةةم ينظ ةةرون لقض ةةايا

الواقةةع فةةى المجتمةةع المصةةرى و تيةةارات الفكةةر
المختلفة التى مثلوها.
 P729الفكر السياسى العربى

يعةةةرف هةةةذا المقةةةرر الطةةةالب بةةةأهم المفكةةةرين

العرب الذين تصدوا لقضايا الةةوطن العربةةى فةةى

محيطة ةةه اإلقليمة ةةى والعة ةةالمى فأبة ةةدعوا منة ةةاهج

واتجاهة ةةات أيديولوجية ةةة متنوعة ةةة ،كمة ةةا يحلة ةةل
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المقرر بعض أبرز قضايا الةةوطن العربةةى التةةى

تصةة ةةدى لهةة ةةا المفكةة ةةرون العةة ةةرب وكةة ةةان لهةة ةةم

اسهاماتهم الفكرية بخصوصها.
 P730الفكر السياسى اإلسالمى

يعن ة ةةى ه ة ةةذا المقةة ةةرر بد ارس ة ةةة م ة ةةدارس الفكةة ةةر

السياسة ةةى اإلسة ةةالمى المختلفة ةةة فة ةةى تحليلهة ةةا
لمفه ةةوم الس ةةلطة ،تأسيس ةةها وبنيته ةةا وغايته ةةا

ولكيفية توزيع القوة ما بين الحاكم والمحكةةوم.

فيشرح اسهامات الخةوارج والجبريةةة و القدريةةة

والمعتزلة ة ةةه واألش ة ة ةةاعره والمدرسة ة ةةتين الس ة ة ةةنية

والشةةيعية ،كمةةا يمتةةد إلةةى إسةةهامات المفكةةرين

اإلسة ةالميين خاص ةةة المعاص ةةرين ف ةةى موض ةةوع

السلطة وشكل النظام السياسى.
 P731الفكر السياسى اإلفريقى

ذ
يدرس هذ ا اقررذذور رااف اقالذذو اق
اق ذ ذ ذ ي
األفريقةة ةةى الذذ ذذائتهم أىذ ذ ذ نت
ع شذ ا فذ شذذر و ا لصذ ء اق ذ وا ا
اقذ ي أىذذا ا ئذ رق اقرذ را ا ااذ ع ا ذ
اق اقذ األفويرذ ا ي ذذتتوا ت ذذت الت
اقالوية ،ع تئتهم تأتر ا  ،قرض ي
ذ فذذ فوير ذ ا ا رااذذ
اق اق ذ اق
اقرخت اة ،ئ صة اقالو اق االدع ه ا ه
قض ي اال تتر ر ا اقتصر ة ا اق حدا .

 P732الفكر السياسى اآلسيوى

ية ة ةةدرس هة ة ةةذا المقة ة ةةرر رواد الفكة ة ةةر السياسة ة ةةى
اآلسةةةيوى والفكةةةر الةةةذى أبةةةدعوه فةةةى مواجهةةةة
قض ةةايا الواق ةةع السياس ةةى ف ةةى آس ةةيا وتطو ارت ةةه
خالل الحقب التاريخية المختلفه.

د ارسة ة ة ة ةةة الفكة ة ة ة ةةر اإلسة ة ة ة ةةتراتيجى الكالسة ة ة ة ةةيكى

 P733دراسات استراتيجية

والمعاصةةر ،والعالقةةة مةةا بةةين السياسةةة والقةةوة

العسكرية ،وفن توظيف ونشر واسةةتخدام القةةوة

أو التهدي ةةد بهةةةا فةةةى العالقةةةات الدوليةةةة ،وأهة ةم
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القضةةايا االسةةتراتيجية المعاصةةرة ووضةةعها فةةى

النظام الدولى وتأثيرها على تفاعال تةةه وحالتةةه.

ويغطة ة ةةي هة ة ةةذا المقة ة ةةرر المفة ة ةةاهيم األساسة ة ةةية
للدراسات االستراتيجية ،والبحةةث فةةي إشةةكاليات
تحقيق التوازن بين مقتضةةيات األمةةن وتحقيةةق

السالم في النظام الدولي.
 P734إدارة وحل الصراع الدولي

درسة ةةة كة ةةل مة ةةن المصة ةةادر الثابتة ةةة والمتغية ةةرة
ا
للصة ة ةراعات الدولي ة ةةة ف ة ةةي مختل ة ةةف مس ة ةةتويات

التحليل في العالقةةات الدوليةةة ،وأنمةةاط التفاعةةل
بين المصادر المختلفة .ويتناول المقرر أيضةاً

التطة ة ةةور فة ة ةةي طبيعة ة ةةة الصةة ة ةراعات المسة ة ةةلحة
والحةةروب .كةةذلك د ارسةةة آليةةات وأسةةاليب إدارة،

وتجنةةب ،وتهدئةةة ،واحت ةواء ،وحةةل الصةةراعات،
سة ةواء كانةةةت تحةةةدث بةةةين الةةةدول وبعضةةةها أو

داخة ةةل الدولة ةةة الواحة ةةدة حية ةةث تكتسة ةةب أبعة ةةادا
دولي ةةة .ك ةةذلك التركي ةةز عل ةةى الس ةةبل المختلف ةةة

إلدارة الص ةراعات ،مثةةل الدبلوماسةةية الوقائيةةة،
صةةنع السةةالم ،حفةةظ السةةالم ،بنةةاء السةةالم بعةةد

الصراعات ،واستخدام القوة.
P735

دراسات األمن الدولي

يتناول هذا المقرر المدارس النظرية األساسية

فةةي د ارسةةات األمةةن الةةدولي كفةةرع أساسةةي فةةي
نظريةة ةةة العالقةة ةةات الدوليةة ةةة ،وكةة ةةذلك القضةة ةةايا

الجدليةةة فةةي حقةةل د ارسةةات األمةةن الةةدولي مةةع
التركيةةز علةةي أحةةدث االسةةهامات النظريةةة وفةةي

إطار الربط بين الجةةدل النظةةري والواقةةع العملةةي
في سياسات االمن.
 P736نظريات التكامل اإلقليمي

يتناول هذا المقرر النظريةةات المفسةرة للتكامةةل
اإلقليمة ةةي وانتشة ةةار تجة ةةارب التكامة ةةل اإلقليمة ةةي
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حول العةةالم والشةةروط النظريةةة الواجةةب توافرهةةا
لتكامل إقليمي ناجح .كذلك يركز المقةةرر علةةي

الفة ة ةةروق النظرية ة ةةة بة ة ةةين التكامة ة ةةل والتعة ة ةةاون

اإلقليمةةي ،بمةةا يش ةةكله ذلةةك م ةةن التفرقةةة ب ةةين
مفاهيم التكامل الفوق-قومي والتعةةاون عبةةر-

الحكة ةةومي .يتنة ةةاول المقة ةةرر أيضة ةةا فة ةةي إطة ةةار
مقةةارن األشةةكال المؤسسةةية المختلفةةة لتجةةارب

التكامل اإلقليمي حول العالم.
P737

السياسات الخارجية للدول

يتنة ةةاول هة ةةذا المقة ةةرر السياسة ةةات الخارجية ةةة

الكبرى

للةةةدول الكبةةةري فةةةي النظة ةام الةةةدولي بصةةةورة
مقارنةةة س ةواء مةةن حيةةث بيئةةة صةةنع الق ةرار،

والعوامل الداخلية المؤثرة علةةي عمليةةة صةةنع

القرار الخارجي ،والعوامل المتعلقة بالجغرافيا
السياسةةية ومنةةاطق توسةةيع النفةةوذ العةةالمي

ف ةةي سياسةةةات هةةةذه القةةةوي الكبةةةري .يتنةةةاول
المقةةةرر ايضةةةا العوامة ةةل الخارجيةةةة المتعلقة ةةة
بالنظ ة ةةام ال ة ةةدولي كك ة ةةل وكي ة ةةف ت ة ةةؤثر عل ة ةةي

السياسة ةةات الخارجية ةةة للة ةةدول الكبة ةةري بمة ةةا
يشمله ذلك مةةن تحليةةل لدرجةةة المرونةةة التةةي

تتمتة ةةع به ة ةةا الة ةةدول الكب ة ةةري المختلفة ةةة ف ة ةةي

التكي ةةف مةةةع خصةةةائص النظةةةام الةةةدولي فةةةي
عالم متغير .الي جانةةب ذلةةك ينةةاقش المقةةرر

اهداف السياسات الخارجية للدول الكبريعلي

المسةة ةةتوي العةة ةةالمي وكيةة ةةف تتناسةة ةةق هةة ةةذه

االهةةداف مةةع القةةدرات واالدوات التةةي توظفهةةا
هةةةذه الةةةدول فةةةي تنفيةةةذ سياسةةةاتها .يتنةةةاول

المق ة ة ةةرر م ة ة ةةن الناحي ة ة ةةة التطبيقي ة ة ةةة تن ة ة ةةاول

السياسات الخارجيةةة للةةدول الكبةةري بالتحليةةل
في القرن الحادي والعشرين.
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 P738الوطن العربي في السياسات
الدولية

يش ةةمل ه ةةذا المق ةةرر د ارس ةةة األبع ةةاد السياس ةةية

واالقتصةةادية للعالقةةات الدوليةةة للةةدول العربيةةة،
خاصة القضةةايا االقتصةةادية والعالقةةات مةةا بةةين

الةةدول العربيةةة بعضةةها الةةبعض ،وعالقاتهةةا مةةع
الةةدول األخةةرى .كمةةا يةةدرس الطالةةب فةةي هةةذا
المقةة ة ةةرر النظريةة ة ةةات البديلةة ة ةةة التةة ة ةةي طورهة ة ة ةةا
المتخصصة ة ة ةةون العة ة ة ةةرب واألجانة ة ة ةةب لد ارسة ة ة ةةة

العالقةةات الدوليةةة فةةي العةةالم العربةةي بمةةا يأخةةذ
فةةي االعتبةةار خصوصةةية العةةالم العربةةي علةةى
المسة ةةتويات الثال ثة ةةة للتحلية ةةل :الفة ةةرد والدولة ةةة
والنظام اإلقليمي.

 P739دول الجنوب في العالقات الدولية

يدرس الطالب في هذا المقرر خصوصةةية دول

الجنةة ةةوب فةة ةةي العالقةة ةةات الدوليةة ةةة واالقت اربةة ةةات
والنظرية ة ةةات التة ة ةةي تة ة ةةم تطويرهة ة ةةا ألخة ة ةةذ هة ة ةةذه

الخصوصةةية عةةين االعتبةةار فةةي د ارسةةة قضةةايا

العالقةةات الدوليةةة الخاصةةة بهةةذه الةةدول .كمةةا
يش ة ة ةةمل المق ة ة ةةرر د ارس ة ة ةةة األبع ة ة ةةاد السياس ة ة ةةية

واالقتصةةادية للعالقةةات الدوليةةة لةةدول الجنةةوب،
خاصةةة القضةةايا االقتصةةادية فةةي العالقةةات مةةا

بين هذه الدول بعضها البعض ،وعالقاتها مةةع

الةةدول الصةةناعية الكبةةرى .كةةذلك يتضةةمن هةةذا
المقة ةةرر د ارس ة ةةة تطة ةةور نظري ة ةةات د ارس ة ةةة دول

الجنوب في العالقات الدولية.
 P740العالقات الدولية األفريقية

دراسة األبعاد السياسية واالقتصةةادية للعالقةةات

الدوليةةة األفريقيةةة ،وخاصةةة المرتبطةةة بالتنميةةة
والتكامة ة ة ةةل اإلقليمة ة ة ةةي وتسة ة ة ةةوية الصةة ة ة ةراعات.

ويتضةةةمن ذلةةةك د ارسةةةة دور المنظمةةةة القاريةةةة

(االتحةة ة ة ةةاد األفريقةة ة ة ةةي) وتطةة ة ة ةةور سياسةة ة ة ةةاتها
ومؤسسةةاتها ،خاصةةة المرتبطةةة بمنةةع وتسةةوية
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الصراعات ،ومبادراتها التنموية ،وكةةذلك الةةدور

االقتصةةةادي والسياسةةةي للمنظمةةةات اإلقليميةةةة.

كما تتم دراسة دور القوى اإلقليمية في أفريقيا
مةةن حيةةث رؤيةةة كةل منهةةا لةةدورها فةةي اإلقلةةيم،
والسياسات التةةي تنتهجهةةا لتفعيةةل هةةذه الرؤيةةة

في إطار المنظمات اإلقليمية وخارجها ،ومةةدى

فاعليةةة هةةذا الةةدور ،ومةةدى توافةةق هةةذه الرؤيةةة
مةةع المصةةالح والسياسةةة المصةةرية فةةي القةةارة

األفريقية.
 P741العالم االسالمي في السياسة
الدولية

يعنةةي هةةذا المقةةرر بد ارسةةة خصوصةةية االقتةراب

اإلسةةالمي للعالقةةات الدوليةةة وبتعريةةف ماهيةةة

والعةة ةةالم اإلسةة ةةالميو .ويتضةة ةةمن ذلةة ةةك د ارسةة ةةة
خصوصة ةةية الة ةةدول اإلسة ةةالمية فة ةةي العالقة ةةات

الدولية ةةة .كمة ةةا يحتة ةةوي المقة ةةرر علة ةةى د ارسة ةةة

العالقات الدولية للعالم اإلسالمي سواء ما بين

الدول اإلسالمية وبعضها الةةبعض أو عالقاتهةةا
مع الدول األخرى ،وأهم القضايا التي تثار في

العالقةة ة ة ةةات مة ة ة ة ةةع الة ة ة ة ةةدول اإلسة ة ة ة ةةالمية ،ودور
المنظمةة ةةات الدوليةة ةةة التةة ةةي تعمةة ةةل فةة ةةي إطةة ةةار
منظومةةة الةةدول اإلسةةالمية .وكةةذا يهةةتم المقةةرر
بوضة ةةع الة ةةدول اإلسة ةةالمية فة ةةي إطة ةةار النظة ةةام

الةةدولي مةةن حيةةث مةةا يتعةةرض لةةه مةةن تحةةديات
متنوعةةةة وخاصةةةة فةةةي ظةةةل تنةةةامى إشةةةكاليات

العالقة بين اإلسالم والحداثة واإلسالم والغرب.

يتنةةاول هةةذا المقةةرر تحديةةد المقصةةود بةةالتنظيم

 P742التنظيم الدولي

الةةدولي والتأصةةيل لنشةةأته وبيةةان أهةةم مبادئةةه
وقواعةةده الحاكمةةة ،وابةةراز سةةماته وخصائصةةه
الرئيس ةةية ،وأيضة ةاً ،التعري ةةف ب ةةأهم المنظم ةةات

الدوليةةةة المعاصةةةرة ،وبيةةةان أنواعهةةةا وأهةةةدافها
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وطريق ةةة اتخ ةةاذ القة ة اررات به ةةا .وك ةةذلك ،تزوي ةةد

الطالب بالمعرفة الالزمة عن حدود الشخصةةية

القانونيةةة الدوليةةة لهةةذه الكيانةةات ،مةةع التركيةةز
بصة ةةفة خاصة ةةة ،علة ةةى د ارسة ةةة منظمة ةةة األمة ةةم

المتحدة كمنظمةةة عالميةةة ،وبيةةان أهةةم القواعةةد

والمبةةادئ الحاكمةةة لعملهةةا وعالقاتهةةا بكةةل مةةن

المنظمات الدولية اإلقليميةةة والوكةةاالت الدوليةةة

المتخصصةة ة ة ةةة والمنظمةة ة ة ةةات الدوليةة ة ة ةةة غيةة ة ة ةةر

الحكومية وأيضاً ،د ارسةةة دور هةةذه المنظمةةات

في تقييم المشكالت والقضايا الدولية الحاصلة
فى العالقات الدولية كاستخدام القةةوة المسةةلحة

فى شتى صورها وأشكالها وما يرتبط بذلك من
مفة ةةاهيم الة ةةدفاع الشة ةةرعى الفة ةةردى والجمة ةةاعى

والحةةرب الوقائيةةة والحةةرب ضةةد اإلرهةةاب ونظةةام

األمن الجماعى بصفة خاصة ،ومحاولة إيجةةاد

حلةةةول فعالةةةة لهةةةا .وأخية ة ارً ،اسةةةتعراض بعةةةض

المقترحات والمبادرات ،الدولية والفرديةةة ،حةةول

مسةة ةةتقبل األمةة ةةم المتحةة ةةدة وكيفيةة ةةة إصةة ةةالحها

وتفعيل أجهزتها الرئيسية.
P743

القانون الدولي للمياه

يتناول هذا المقرر بالتحليةةل المبةةادئ واألحكةةام

العامةةة للقةةانون الةةدولي للميةةاه وبيةةان ماهيتةةه،
وك ةةذلك أس ةةباب تقنين ةةه وأهمي ةةة ه ةةذا التقن ةةين.

وينقسةةةم المحتةةةوى العلمةةةي لهةةةذا المقةةةرر إلةةةى

قسة ةةمين رئيسة ةةيين :يتنة ةةاول ،أولهمة ةةا ،والة ةةذي
يتعل ةةق بد ارس ةةة الق ةةانون ال ةةدولى للبح ةةار ،م ةةن

حيةةث بيةةان المبةةادئ العامةةة لتنظةةيم اسةةتغالل

البيئة ة ةةة البحرية ة ةةة وكيفية ة ةةة المحافظة ة ةةة عليهة ة ةةا
ال عة ةةن تعرية ةةف الطالة ةةب
وتنميتهة ةةا ،هة ةةذا فضةة ة ً
بالمقصةةةود بالمسة ةةاحات واالمتة ةةدادات البحرية ةةة

(الميةةاه الداخليةةة ،والبحةةر اإلقليمةةى ،والمنطقةةة
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المالصةةةقة ،والمنطقةةةة االقتصةةةادية الخالصةةةة،

واالمتة ةةداد القة ةةاري ،وأعة ةةالي البحة ةةار) ،وكيفية ةةة
تحديدها وحقوق الدولة السيادية عليها ،وذلك

من خالل دراسة اتفاقية األمم المتحدة لقةةانون

البحار لعام  ،0106باعتبارها اإلطار القانوني

الحاكم السةةتغالل ميةةاه البحةةار ،د ارسةةة قانونيةةة

تحليلي ة ة ةةة تفص ة ة ةةيلية ،وأيضة ة ة ةاً ،بي ة ة ةةان قواع ة ة ةةد

المسةة ةةئولية الدوليةة ةةة وفقة ة ةاً ألحكةة ةةام االتفاقيةة ةةة

المذكورة .وكذلك ،بيةةان أهةةم القواعةةد والمبةةادئ
الحاكمة لالستغالل االقتصةةادى لقيعةةان البحةةار

والمحيطةةات فةةى المنطقةةة الواقعةةة خةةارج حةةدود

الوالية الوطنية للدول.

أمةةا القسةةم اآلخ ةةر ،فيخةةتص بد ارسةةة الق ةةانون
ال ةةدولي لألنه ةةار ،ويرك ةةز تحدي ةةداً عل ةةى د ارس ةةة
النظري ةةات الفقهي ةةة المختلف ةةة بش ةةأن اس ةةتخدام

واستغالل األنهار الدولية ،وتطور اسةةتخدامات
األنهار الدولية ،وبيان ،كذلك ،األحكةةام العامةةة

التي تحكم تنظيم استغالل مياه األنهار ،والتي

ةاء عليهةةةا تحديةةةد أنصةةةبة دول حةةةوض
يةةةتم بنةة ً
النهر الواحد من مياهه ،واالتجاهات الحديثةةة
فةةى قةةانون األنهةةار الدوليةةة ،وبخاص ة ًة اتفاقيةةة

األمم المتحدة بشأن استخدام المجارى المائيةةة

الدوليةة ةةة فة ة ةةى غية ة ةةر أغ ة ة ةراض المالحة ة ةةة لعة ة ةةام
 .0112هةةذا باإلضةةافة إلةةى إلقةةاء مزيةةداً مةةن

الضوء على بعض القضايا والحاالت التطبيقية
بشأن استغالل أهم األنهةةار الدوليةةة ،وبخاصة ًة

اتفاقيةةات اسةةتغالل ميةةاه نهةةر الني ةل والعالقةةات
بين مصر ودول حوضه.
P744

المياه في العالقات الدولية

يهد دددف المقد ددرر لد ددى لقد دداء مزيد ددد مد ددن
الض ددوء عل ددى أجن دددة القض ددايا والموض ددوعات

181

التد ددر يثيرهد ددا مت يد ددر المية ةةاه فد ددر العالقد ددات
الدولي ددة .ويس ددعى المق ددرر ل ددى بحد د

وتحلي ددل

الهي د د د د د دددروبوليتكل ا أة تفس د د د د د ددير الظ د د د د د دداهرة
السياسد د ددية فد د ددر ضد د ددوء عالقتهد د ددا بالمعطيد د ددات
والحق د د ددائق والمت يد د د درات المائي د د ددة .وم د د ددن ث د د ددما
تفس د د د ددير العالق د د د ددات الهيدروبوليتيكي د د د ددة دوليد د د د داً
بوصفها التفاعالت السياسددية الدوليددة المتددأثرة

بالمت ير المائر.

وتأسيس د داً علد ددى ذلد ددكا يسد ددعى المقد ددرر

ل ددى التع ددرف عل ددى خريط ددة التف دداعالت الت ددر
يحدثها مت ير المياه فر العالقددات الدوليددةا
وبيد ددان عناصد ددر ومشد ددتمالت تلد ددك الخريطد ددةا

بد د دددءاً مد د ددن الم ارحد د ددل األولد د ددى لطد د ددرح قضد د ددية
الميةةاه علددى األجندددة الدوليددة تدددويل قضددية

درور بتحليد ددل وتفسد ددير التفد دداعالت
الميد دداروا مد د ًا
المائي د د د ددة الدولي د د د ددة الصد د د د دراعية والتعاوني د د د ددةوا

داء بتقد د ددديم رؤيد د ددة تنبؤي د د دة – استش د د درافية
وانتهد د د ً
ح ددول مد ددهرت الظ دداهرة المائيد ددة ف ددر السياسد ددة
الدوليد د د ددة .علد د د ددى أن يد د د ددتم ذلد د د ددك مد د د ددن خد د د ددالل
اس د د د د ددتعراض األط د د د د ددر والم د د د د ددداخل التحليلي د د د د ددة
النظري ددة لفه ددم قض ددايا المي ددارا وك ددذا التع ددرض
بالنقد ددات والتحلي د ددل ألث د ددر الت يد د درات المناخي د ددة
علددى المي ددارا وكددذلك التن دداظر حددول القض ددايا
المائي ددة الخالفي ددة مث ددل :بي ددع المي ددار -تس ددعير
المي د د د د د د د ددار -تحص د د د د د د د ددي

الميد د د د د د د د دار -المي د د د د د د د ددار

ارفتراضية.
ويهدف المقرر لى كسدداا الدارسددين
المعد د ددارف األساسد د ددية المتعلقد د ددة باإلشد د ددكاليات
النظريد د د ددة والتطبيقيد د د ددة التد د د ددر يثيرهد د د ددا مت يد د د ددر
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الميةةاه فددر العالقددات الدوليددةا وكددذا تعميددق
وع دديهم بالقض ددايا والموض ددوعات ذات الص ددلة
بالظ د دداهرة المائي د ددة فد د ددر تفاعالته د ددا السياسد د ددية
مهيدا لخلددق ثقافددة مائيددة – سياسددية
الدولية .ت ً
تنأى عددن الكثيددر مددن المفدداهيم الم لوطددة فددر
ذلك التخص
P741

سياسات الهوية

البينر.

يعتبر هذا المقرر من المقررات البينيةةة التةةي
تجمةةةع بةةةين حقلةةةي نظريةةةة الةةةنظم المقارنةةةة

ونظرية العالقات الدولية .ويتناول االقترابات

النظرية في دراسة سياسات الهويةةة (االثنيةةة
والدينية والعرقية والنوعية والعمرية) ودورهةةا

في التأثير علي الصراعات والنزاعات األهلية
الداخلية ةةة والدولية ةةة وأدوار األطةة ةراف الثالثة ةةة

فيها.
 P746الدبلوماسية فى العالقات الدولية

يتنةة ة ةةاول هةة ة ةةذا المقةة ة ةةرر تطةة ة ةةور الممارسةة ة ةةات

الدبلوماسةةية للةةدول والمنظمةةات الدوليةةة عبةةر
الفترات التاريخية المختلفةةة ،مةةع التركيةةز علةةى

تطور السلوك الدبلوماسي واالتجاهات الحديثة

فةةي تحليلةةه خةةالل النصةةف الثةةاني مةةن القةةرن

العشةةرين والقةةرن الح ةةادي والعشةةرين ،وتقي ةةيم
تأثير التقنيات التكنولوجية الجديةةدة والفةةاعلين

من غير الدول في تشكيل التفاعالت العالمية.
P747

االقتصاد السياسي الدولي

يجمة ة ةةع هة ة ةةذا المقة ة ةةرر بة ة ةةين الة ة ةةنظم المقارنة ة ةةة

والعالقات الدولية ويهدف إلةةى تعريةةف الطةةالب

باالقت اربةة ة ةةات النظريةة ة ةةة لالقتصةة ة ةةاد السياسةة ة ةةي

واالقتصةةةاد السياسةةةي الةةةدولي وايضةةةاح كيفيةةةة
تطبيقها على المعضالت السياسية المعاصةةرة.
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حيةةةث يةةةتم تعريةةةف الطةةةالب بةةةأدوات االقتصةةةاد

السياسي المعاصر ثم يتم تطبيق هةةذه األدوات

على إشكاليات سياسةةية فةةي مجةةاالت العالقةةات

الدولية والةةنظم المقارنةةة .ويشةةمل ذلةةك تةةدريس
كيفية استخدام النماذج االقتصادية فةةي تحليةةل

الظواهر الدولية وتفسيرها ،وسياسات القضةةايا

االقتصة ةةادية العالمية ةةة مثة ةةل اإلنتة ةةاج والتجة ةةارة

والتموية ة ةةل والمديونية ة ةةة وانتقة ة ةةال التكنولوجية ة ةةا،
والعالقة ة ةةات بة ة ةةين االقتصة ة ةةاد السياسة ة ةةي علة ة ةةى

المسة ة ةةتويات المحلية ة ةةة واالقتصة ة ةةاد السياسة ة ةةي

الدولي.
 P748السياسة الخارجية المصرية

يتضةة ة ةةمن هةة ة ةةذا المقةة ة ةةرر تطبيةة ة ةةق االقت اربةة ة ةةات

والنظرية ةةات المختلفة ةةة علة ةةى د ارسة ةةة السياسة ةةة
الخارجي ةةة المص ةةرية بمةةةا فيه ةةا اقتة ة ارب تحليةةةل

السياسة الخارجية .كما يدرس الطالب في هذا
المق ةةرر تط ةةور المح ةةددات المختلف ةةة للسياس ةةة
الخارجيةةة المصةةرية باإلضةةافة إلةةى د ارسةةة أهةةم
القضة ةةايا فة ةةي السياسة ةةة الخارجية ةةة المصة ةةرية

المعاصرة.
P749

تحليل السياسة الخارجية

د ارسة ةةة األبعة ةةاد النظرية ةةة واإلمبريقية ةةة لتحلية ةةل

السياسة ةةة الخارجية ةةة ،ويركة ةةز علة ةةي المفة ةةاهيم
والنظرية ةةات األساسة ةةية ف ة ةةي تحلية ةةل السياس ة ةةة

الخارجيةةة بمةةا يشةةمله ذلةةك مةةن تحليةةل عمليةةة
صةةةنع القة ةرار الخةةةارجي ،والمحةةةددات الداخليةةةة

والخارجية والعوامل النفسية في دراسة وتحليل

السياسةةة الخارجيةةة ،واالقت اربةةات النظريةةة فةةي
تحليل الرشادة والعقالنيةةة فةةي تحليةةل السياسةةة

الخارجية ،وأدوات تنفيذ القرار الخةةارجي .يقةةدم

المقة ةةرر أيضةة ةاً فهمةة ةاً لتة ةةأثير ودور السياسة ةةة
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الخارجية في السياسة العالميةةة .كةةذلك يتنةةاول

المقة ة ةةرر الفة ة ةةروق النظرية ة ةةة بة ة ةةين السياسة ة ةةات
الخارجيةةة للةةدول الكبةةرى والسياسةةات الخارجيةةة
للدول الصغرى والمتوسطة.

 P750المنظمات الدولية غير الحكومية

يتنةةاول هةةذا المقةةرر تحليةةل لنشةةأة المنظمةةات
الدولي ة ةةة غيةة ةةر الحكومي ة ةةة ،أنة ة ةواع المنظمةة ةةات

الدوليةةةة غيةةةر الحكوميةةةة وعالقاتهةةةا بةةةالقوانين
الداخلية للدول والمنظمات الدولية ،الشخصةةية

القانونيةةة للمنظمةةات الدوليةةة غيةةر الحكوميةةة،
تحليل لدور المنظمات الدوليةةة غيةةر الحكوميةةة

فة ةةي تحقية ةةق أهة ةةداف التنظة ةةيم الة ةةدولي ودعة ةةم
مفه ة ة ةةوم الحوكم ة ة ةةة العالمي ة ة ةةة أو ف ة ة ةةي تعقي ة ة ةةد

التفةة ةةاعالت الدوليةة ةةة المختلفةة ةةة سة ة ةواء كانةة ةةت
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
P751

الصراع العربي االسرائيلي

ستضةةةمن هةةةذا المقةةةرر د ارسةةةة وتتبةةةع أسةةةباب

وتطةةةور الصة ةراع العربةةةي-اإلسة ةرائيلي ود ارسةةةة

األبعةاد المختلفةةة للصةراع والتةةي تشةةمل األبعةةاد
الدوليةة ة ة ة ة ة ةةة ،واأليديولوجيةة ة ة ة ة ة ةةة ،والدينية ة ة ة ة ة ة ةةة و

االقتصادية ..وغيرها .كما يتعرف الطالب على

دور الةةدول العربيةةة وكةةذلك المنظمةةات الدوليةةة
وال ة ة ةةدول الكب ة ة ةةرى ف ة ة ةةي مح ة ة ةةاوالت إدارة وح ة ة ةةل

الصة ةراع .وتحتةةةوي موضةةةوعات المقةةةرر علةةةى
األبعةةاد المتص ةةلة بالسياس ةةات اإلس ةةرائيلية م ةةع
التركيز على العقيدة الصهيونية ونظرية األمن

اإلسةة ةرائيلي والسياسة ةةة الخارجية ةةة اإلسةة ةرائيلية
وطبيعة ةةة الدولة ةةة اإلسةة ةرائيلية ومسة ةةتقبلها فة ةةي

النظام الدولي.
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 P752القانون الدولي اإلنساني

يهةةدف هةةذا المقةةرر إلةةى د ارسةةة قواعةةد القةةانون

الدولي ذات الصلة بحماية حقوق اإلنسان في

أوقةةات الن ازعةةات المسةةلحة الدوليةةة وغيةةر ذات
الطابع الدولى ،وذلك عبر د ارسةةة الموضةةوعات

اآلتية :نشأة القانون الدولى اإلنسةةانى وتطةةور

قواعده وأحكامه بيان الطبيعة العرفيةة واآلمةرة
لقواعةةد القةةانون الةةدولى اإلنسةةانى واسةةتعراض
مصادر هذا القانون التي تسةةتمد منهةا مبادئةةه

وقواعةةده أساسةةها القةةانوني وقوتهةةا اإللزاميةةة.

كةةذلك ،يتنةةاول هةةذا المقةةرر إلقةةاء الضةةوء علةةى

أهم هةةذه المبةةادئ وتلةةك القواعةةد ،مةةع التركيةةز،
وبصفة خاصةةة ،علةةى مبةةادئ حمايةةة المةةدنيين

والبيئة والتراث الثقافي إبان النزاعات المسلحة

الدوليةةة والداخليةةة علةةى حةةد سةواء ،مةةع د ارسةةة
بعض القضايا والحاالت التطبيقية.

 P753القانون الدولي لحقوق اإل نسان

يتنة ةةاول هة ةةذا المقة ةةرر د ارسة ةةة قواعة ةةد القة ةةانون

الدولي ذات الصلة بحماية حقوق اإلنسان فى

وقةة ة ةةت السلةة ة ةةةم ،وذلةة ة ةةك مةة ة ةةن خةة ة ةةالل د ارسةة ة ةةة

الموضوعات اآلتية :التعريف بحقوق اإلنسةةان
وبمبادئها الحاكمة استعراض تطةةةور االهتمةةام

الدولى بحقوق اإلنسان واإلشكاليات المختلفة
التةة ةةي تثيرهةة ةةا قضةة ةةايا حقةة ةةوق اإلنسةة ةةان فةة ةةي
العالقةة ة ةةات الدوليةة ة ةةة المعاصةة ة ةةرة بيةة ة ةةان أهةة ة ةةم

المصادر الفلسفية والقانونية لحقوق اإلنسان

وأيضةة ة ةاً ،التركية ة ةةز علة ة ةةى تصنيفة ة ةةةات حقة ة ةةوق

اإلنسةةةان واآلليةةات الوطنيةةة والدوليةةة لحمايةةة
حقةةوق اإلنسةةان وأخيةةرا ،إلقةةاء الضةةوء علةةى

حقة ةةوق بعة ةةض الفئة ةةات الة ةةذين اهة ةةتم القة ةةانون
الدولي بايالئهم عناية خاصةةة ،كحقةةوق المةرأة

والعمةةةال واألطفةةةال والالجئةةةين ،وكةةةذلك د ارسةةةة
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نمةة ةةاذج لةة ةةبعض أهةة ةةم األجهة ة ةزة والمؤسسةة ةةةات

الدولية الحكومية وغيةةر الحكوميةةة العاملةةة فةةى
مجال حماية حقوق اإلنسان.

 P754فلسفة حقوق االنسان

يعرض هذا المقرر لتعريفات حقوق اإلنسان

و أنواعها المختلفة كما يهتم بجذورها

التاريخية و الفكرية و تطورها وبروزها
كمفهوم فى العصور الحديثة .فى هذا الصدد
يشير المقرر إلى النضال التاريخى من أجل

حقوق اإلنسان و إلى المدارس الفكرية

المختلفة التى تطرقت لها و اإلهتمام الدولى
بها .يناقش هذا المقرر أيضا المبادئ

الفلسفية التى تقوم عليها حقوق اإلنسان ،و
بصفة خاصة الحرية و المساواة ،ويتطرق

إلى قضايا تثيرها مثل عالمية حقوق اإلنسان
و الخصوصية الثقافية و

دور الدولة فى

الوفاء بها .كما يتناول هذا المقرر عالقة
حقوق اإلنسان بمفاهيم أخرى مثل المواطنة و

المجتمع المدنى و دولة القانون و العدالة
اإلنتقالية و التنمية و األمن و الديمقراطية.

P755

الثقافة والدين في العالقات

الدولية

يتضمن هذا المقرر عاملي الدين والثقافةةة فةةي

نظريةةةات العالقةةةات الدوليةةةة ثةةةم د ارسةةةة الةةةدين

والثقافة ة ةةة كأحة ة ةةد اقت اربةة ة ةات د ارسة ة ةةة العالقة ة ةةات

الدولي ة ةةة .إذ يش ة ةةمل ذل ة ةةك د ارس ة ةةة دور ال ة ةةدين
والثقاف ة ةةة كمصةة ةةدر للتعةة ةةاون أو الصة ة ةراع فةة ةةي

العالقات الدولية  .ومن ثةةم يةةتم التطبيةةق علةةى

القضة ة ة ة ةةايا الدولية ة ة ة ةةة ذات الطبيعة ة ة ة ةةة الدينية ة ة ة ةةة
والحضة ةةارية والثقافية ةةة فة ةةي العالقة ةةات الدولية ةةة

ودور الفةةاعلين ال ةةدوليين ذوي الط ةةابع ال ةةديني
والثقةةافي فةةي العالقةةات الدوليةةة ،مةةع االهتمةةام
باألبعة ة ةةاد المقارنة ة ةةة بة ة ةةين األدية ة ةةان والثقافة ة ةةات
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والحضارات.
 P756الحوكمة العالمية والنظام الدولي

يدرس الطالب فةةي هةةذا المقةةرر تةةاريخ ومبةةادئ

وقيم ومؤسسات وممارسات الفاعلين الةةدوليين

التي شكلت تطور الحوكمة الدولية علةةى مةةدار

السة ةنوات .ويتض ةةمن المق ةةرر د ارس ةةة الحوكم ةةة
الدوليةةة كاطةةار لتنظةةيم التفةةاعالت فةةي النظةةام
الةةةدولي ولمةةةاذا نجحةةةت أو فشةةةلت المحةةةاوالت
المتعةةددة فةةي هةةذا اإلطةةار .كمةةا يشةةمل المقةةرر
تقي ةةيم نق ةةدي له ةةذه المح ةةاوالت باإلض ةةافة إلةةةى
تقيةةةيم الحوكمةةةة العالميةةةة فةةةي النظةةةام الةةةدولي

الراهن.
 P757النظم السياسية العربية

تمثل النظم السياسية العربية مجموعة متمايزة

مةةةن الةةةنظم لهةةةا تركيبتهةةةا الثقافيةةةة ،وتطورهةةةا

الت ة ةةاريخي الخ ة ةةاص .وعل ة ةةى مس ة ةةتوى النظ ة ةةام

العربي تعبر الدول العربية عن نفسةةها بصةةورة

أساسية فةةي جامعةةة الةةدول العربيةةة ومنظماتهةةا

المتخصصةةة .وفةةي هةةذا اإلطةةار يمكةةن التمييةةز
بين مفهومي النظام اإلقليمي العربي ،والشرق

األوسط ودراسة البيئة الدولية واإلقليمية للنظم
العربية.

ونظة ارً لمةةا تتميةةز بةةه الةةنظم السياسةةية العربيةةة
م ة ةةن تن ة ةةوع وتع ة ةةدد ف ة ةةي النخ ة ةةب والمؤسس ة ةةات

واألية ةةديولوجيات  ،والتغيية ة ةرات الجذرية ةةة الت ة ةةى
تعرضت لها على مدار خمس سنوات ،يحتةةوى

المقة ة ةةرر علة ة ةةى تة ة ةةدريس التطة ة ةةور فة ة ةةي حقة ة ةةل
السياسية المقارنة مةةن حيةةث المفةةاهيم واألطةةر

النظرية ةةة والتحليلية ةةة واألدوات البحثية ةةة والتة ةةي
يمكة ةةن توظيفهة ةةا فة ةةي فهة ةةم وتحلية ةةل دينامية ةةات

الحياة السياسية في النظم السياسةةية العربيةةة.

وك ةةذلك التط ةةور ف ةةي السياس ةةات الداخلي ةةة فةةةي
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ال ة ةةدول العربي ة ةةة خاص ة ةةة تل ة ةةك الت ة ةةى تعرض ة ةةت
النكشةة ةةاف أنظمتهةة ةةا بعةة ةةد  6100والتحة ة ةوالت

الجذرية التةةى طةرأت عليهةةا سياسةةيا واقتصةةاديا
واجتماعيا وديمجرافيا  .ومن ثم ،يركز المقةةرر

على التأصيل لمفهوم النظم السياسية العربيةةة

 ،واعةة ةةادة تعريةة ةةف مفهةة ةةوم النظةة ةةام اإلقليمةة ةةى

العربى  ،ومفهةةوم الشةةرق األوسةةط الجديةةد ،ثةةم

يةةتم التطةةرق لحةةدود تغييةةر مةةوازين القةةوة فةةى

المنطق ةةة ،وأوض ةةاع الدول ةةة العربي ةةة ف ةةى إط ةةار
تح ة ةوالت الشة ةةرق األوسة ةةط ،ومسة ةةتقبل الدولة ةةة

الوطني ة ةةة العربي ة ةةة بع ة ةةد والربي ة ةةعو ،ودينامي ة ةةات
التفكة ة ة ة ةةك والوحة ة ة ة ةةدة ،واحتمة ة ة ة ةةاالت الحة ة ة ة ةةروب

المستقبلية فى المنطقة العربية ،وتحول أنماط

الصةة ة ةراعات اإلقليمية ة ةةة فة ة ةةى العة ة ةةالم العربة ة ةةى،

واحتم ةةاالت بةةةروز قي ةةادة إقليميةةةة ف ةةى الشةةةرق

األوسةةط ...وأخي ة ار سةةيتم اختيةةار بعةةد الحةةاالت
للتطبيق على ما تم دراسته نظريا.
 P758النظم السياسية في أفريقيا

دراسة االقت اربةةات والقضةةايا الجديةةدة فةةي تحليةةل

الة ةةنظم السياسة ةةية األفريقية ةةة ،ويتضة ةةمن ذلة ةةك

قضةةايا والحكةةم وتحةةديات ترسةةيخ الديمقراطيةةة،
ودور المجتمع المدني والحركةةات االجتماعيةةة،

والموجه الجديةةدة مةةن االحتجاجةةات فةةي أعقةةاب

ثةةورات الشةةمال األفريقةةي ،والجةةدل حةةول إعةةادة
تشكيل العالقات المدنية-العسكرية خاصة فةةي

ظةة ةةل تحةة ةةدي صةة ةةعود الحركةة ةةات األيديولوجيةة ةةة

المتطرفة ةةة فة ةةي القة ةةارة .كمة ةةا يتعة ةةرض المقة ةةرر
لقضايا النوع والدور السياسي للمرأة في القارة

األفريقيةةة والتحةةديات التةةي تواجةةه هةةذا الةةدور،
ويغطةة ةةي بعةة ةةض القضةة ةةايا الجديةة ةةدة المتعلقةة ةةة
باالقتصةةةاد السياسةةةي للقةةةارة ،ومنهةةةا تحةةةديات
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البيئة واألمن الغذائي والتغيرات المناخية.
 P759النظم السياسية في آسيا

د ارسةةةة االقت اربةةةات الرئيسةةةية فةةةى د ارسةةةة هةةةذه
النظم ،واألنماط المختلفة للنظم السياسةةية فةةي
القارة ،والتحوالت التاريخية التي شةةهدتها هةةذه

النظم ،وتفسةةير دور الثقافةةة السياسةةية ،ونمةةط

التنميةةة فةةي دول القةةارة مةةن حيةةث طبيعةةة دور
الدولةة ة ةةة ،وادارة عالقتهةة ة ةةا بالقطةة ة ةةاع الخةة ة ةةاص
والمجتمةةةع المةةةدني ،والسياسةةةات االجتماعيةةةة،

والتحةةديات التنمويةةة التةةي تواجةةه دول القةةارة،

ودور الحرك ة ة ة ة ة ةةات االجتماعي ة ة ة ة ة ةةة ،ومطال ة ة ة ة ة ةةب
الجماعات اإلثنية وسبل احتوائها ،والجماعةةات

المسة ة ة ة ة ةةلحة وتطة ة ة ة ة ةةور العالقة ة ة ة ة ةةات المدنية ة ة ة ة ةةة

العسةة ة ةةكرية،والعامل القةة ة ةةومى والةة ة ةةدينى ،ودور

العامل الخارجى.
P760

النظم السياسية فى أوروبا

د ارس ة ةةةالجذور التاريخي ة ةةة لص ة ةةعود وسةة ةةقوط

الشرقية وروسيا والكومنولث

ال ةةنظم واألي ةةديولوجيات االش ةةتراكية ف ةةي ه ةةذه

الة ةةدول ،وارث الحقبة ةةة السة ةةوفيتية ،وقضة ةةايا
اإلصةةالح االقتصةةادى والتحةةول الةةديمقراطى،
وبنة ةةاء المؤسسة ةةات السياسة ةةية واالقتصة ةةادية

الجدية ة ةةدة بعة ة ةةد هة ة ةةذه التح ة ة ةوالت .كمة ة ةةا ية ة ةةتم
تناولةة ةةدور العامةة ةةل القومىوالثقافةة ةةة والهويةة ةةة

والدولة وتحديات التكامل القومى والص ارعات

الداخلية في هذه الدول ،ودور الفاعلين مةةن

غية ةةر الدولة ةةة مة ةةن مجتمة ةةع مة ةةدني وحركة ةةات

اجتماعية ،ودور العامل الخارجى.
P761

النظم السياسية فى أمريكا
الالتينية

يهدف المقرر إلةةى إلقةةاء الضةةوء علةةى العمليةةة

التاريخية للتحول الديمقراطي بأمريكا الالتينية
ومعوقات تعزيز الحكم الديمقراطي منذ اجتيةةاح
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الموجةة ة ةةة الثالثةة ة ةةة للديمقراطيةة ة ةةة فةة ة ةةي أواخةة ة ةةر

الثمانينيات .وعلى الرغم من اسةةتمرارية الةةنظم

الديمقراطيةةة فةةي أغلةةب بلةةدان القةةارة منةةذ ذلةةك

الحةةين مةةع وجةةود بعةةض االسةةتثناءات القليلةةة،
غيةةةر أنة ةةه ال ت ة ةزال هة ةةذه الة ةةديمقراطيات تعة ةةاني
منأزمةة ةةات اقتصةة ةةادية حةة ةةادة ،وعةة ةةدم مسة ة ةةاواة

اجتماعية فجةةة ،وفسةةاد مستشةةري فةةي األجهةةزة

البيروقراطييةةةة للدولةةةة ،وتسةةةييس المؤسسةةةات

القضةة ة ةةائية .فيسةة ة ةةعى المقةة ة ةةرر إلةة ة ةةى اختبةة ة ةةار
مص ة ة ة ةةداقية نظري ة ة ة ةةات التح ة ة ة ةةول ال ة ة ة ةةديمقراطي
بة ةةالتطبيق عل ة ةةى حة ةةاالت أمريك ة ةةا الالتيني ة ةةة،و

أسباب ومالمح أزمة التمثيل السياسي بالقارة.

ثةةم يتنةةاول أهةةم المعضةةالت التةةي تواجةةه الةةنظم

المتحولة نحو الديمقراطية وسياسات السةةوق،

وانهيةةار الةةنظم الحزبيةةة الجماهيريةةة ،وتصةةاعد
حةة ةةدة سياسةة ةةات الهويةة ةةة لجماعةة ةةات السةة ةةكان

األصة ة ةةليين ،والمسة ة ةةارات المختلفة ة ةةة لعملية ة ةةات

التعبئ ةةة الجماهيري ةةة ،وظهورحرك ةةات سياسةةةية
واجتماعية جديدة.

 P762النظم السياسية الغربية

يتناول هذا المقرر عرض المفاهيم واالقت اربةةات

والنمةة ة ةةاذج األساسةة ة ةةية التةة ة ةةى يتبناهةة ة ةةا حقةة ة ةةل

السياسات المقارنة كقاعةةدة نظريةةة البةةد منهةةا،

كم ة ةةا يق ة ةةدم األ نة ة ةواع األساس ة ةةية ل ة ةةنظم الحك ة ةةم

وفروعها  .ثم ينقسم المقرر إلةةى أربعةةة أقسةةام

أساسةةةية مةةةن أجةةةل د ارسةةةة األ نة ةواع األساسةةةية
لنظم الحكم فى الديمقراطيات الغربية الراسخة،

وذلك من خالل تزويد الطالب بالتفاصةةيل التةةى

مةةةن شةةةأنها بيةةةان كيةةةف تطةةةورت هةةةذه الةةةنظم

السياسية ،وما هةةى أهةةم الخصةةائص والسةةمات

المميةة ة ةزة لهة ة ةةا .ية ة ةةتم التركية ة ةةز علة ة ةةى النظة ة ةةام
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البريطة ة ة ةةانى،و النظة ة ة ةةام األمريكة ة ة ةةى ،والنظة ة ة ةةام

الفرنسةةةى ،والنظةةةام األلمةةةانى .وذلةةةك بةةةالتركيز

على الديمقراطيات الغربية الراسخة:

ال ة ة ةةنظم البرلماني ة ة ةةة :د ارس ة ة ةةة حال ة ة ةةة للمملك ة ة ةةة
البريطانية المتحدة.

النظم الرئاسية :دراسة حالةةة الواليةةات المتحةةدة
األمريكية.

النظم المختلطة :دراسة حالة فرنسا.
الةة ة ةةنظم االنتخابيةة ة ةةة المختلطةة ة ةةة :د ارسةة ة ةةةحالة

ألمانيا.
 P763النمذجة فى العلوم السياسية

يهة ةةدف هة ةةذا المقة ةةرر إلة ةةى تعرية ةةف الدارسة ةةين
بكيفيةةة اسةةتخدام نظريةةة المباريةةات

game

 ،theoryوكذلك نظرية االختيةةار االجتمةةاعي
theory

choice

 socialفةةةي تفسةةةير

الس ة ة ةةلوك السياس ة ة ةةي بوج ة ة ةةه ع ة ة ةةام .تتض ة ة ةةمن
موضوعات المقرر مقدمة رياضةةية فةةي نظريةةة

المباريات ،يليهةةا د ارسةةة تطبيةةق لهةةذه النظريةةة
فةةي تفسةةير السةةلوك التصةةويتي للنةةاخبين فةةي

إطة ةةار الة ةةنظم االنتخابية ةةة المختلفة ةةة ،وتشة ةةكيل
االئتالف ة ةةات الحكومي ة ةةة ،واختي ة ةةار المؤسس ة ةةات
السياسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةية والتصة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةميم

المؤسسة ة ة ةةيdesign

،institutional

والدعاي ة ة ة ة ةةة االنتخابي ة ة ة ة ةةة ،والتص ة ة ة ة ةةويت ف ة ة ة ة ةةي

البرلمانات ،وسياسات الردع والدفاع.
P764

االقتصاد السياسي المقارن

يهدف المقرر إلى التعرض إلى أهةةم إشةةكاليات
االقتصاد السياسي من منظور مقارن .فيسعى
المقة ةةرر إلة ةةى اإلجابة ةةة علة ةةى تسة ةةاؤالت تتعلة ةةق
بالتخصةةيص الكةةفء للمةةوارد وأهةةداف التنميةةة

االقتصادية  ،وأولويةةات النمةةو والتوزيةةع ،ودور
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الدولة ة ةةة فة ة ةةي صة ة ةةنع السياسة ة ةةات االقتصة ة ةةادية
واالجتماعيةة ةةة ،والعالقةة ةةة بةة ةةين آليةة ةةات تنظةة ةةيم

السةةوق وأجةواء التنافسةةية مةةن ناحيةةة ،والةةدور
التةةدخلي للحكومةةة مةةن ناحيةةة أخةةرى .يتطةةرق

المقرر لمثل هذه القضايا الجدلية مةةن منظةةور

اقترابات نظرية متباينةةة :النظريةةة الكالسةةيكية،

والنظريةةة الماركسةةية ،والنظريةةة النيوكالسةةيكية
والكينزية ،واالقترابات السوسيولوجية والثقافية

لالقتصةةاد السياسةةي .ثةةم ينتقةةل المقةةرر لتنةةاول
بعة ة ة ةةض الموضة ة ة ةةوعات التطبيقية ة ة ةةة لنظرية ة ة ةةات

االقتصةةاد السياسةةي مةةن منظةةور مقةةارن :دور
المؤسسة ةةات فة ةةي تخفة ةةيض تكلفة ةةة المعة ةةامالت
ورفةةع معةةدالت النمةةو ،واألسةةس االقتصةةادية-

االجتماعيةةة للقةةوة السياسةةية ،وتةةأثير التحةةول

في النماذج التنموية والدور االقتصادي للدولة
ف ةةي الحة ةوالت ف ةةي توازن ةةات الق ةةوة ب ةةين الدول ةةة
والمجتمةة ة ة ة ةةع ،والعالقةة ة ة ة ةةة بةة ة ة ة ةةين ال أرسةة ة ة ة ةةمالية

والديمقراطية ،واالقتصةةاد السياسةةي للفسةةاد فةةي

االقتصةة ةةاديات ال أرسةة ةةمالية المتحولةة ةةة ،وأخية ة ة ار

التمييز النوعي ضد المرأة في سوق العمل في
دول األطراف.
P765

النظرية الدستورية

دراسة مفهوم وطبيعة ودور الدساتير ،وطبيعة
وتأس ة ة ة ة ةةيس النظ ة ة ة ة ةةام الدس ة ة ة ة ةةتوري ،وأهمي ة ة ة ة ةةة

الديمقراطية الدستورية ،واالسةةهامات المختلفةةة

للمنظ ة ةةرين ح ة ةةول مف ة ةةاهيم الدس ة ةةتورية وحك ة ةةم

القةةانون ،وكةةذلك تن ةةاول الحقةةوق الدس ةةتورية،
وكيفية حمايتها ،وتنظيم الدستور للعالقة بةةين

السلطات المختلفة للدولة .كما يتم تناولعوامةةل

التغييةةةر الدسة ةةتورى ،وأسة ةةاليب التغيية ةةر ،ودور

القضةةاء فةةي الرقابةةة علةةى دسةةتورية الق ةوانين،
واألشكال المختلفة لهذه الرقابة وم ازيةةا وعيةةوب
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ك ةةل منه ةةا ،وعالق ةةة ك ةةل ذل ةةك بمع ةةايير العدال ةةة
والديمقراطية والسيادة الشعبية.

 P766النظام السياسي المصري

يستهدف هذا المقرر د ارسةةة تطةةور النظةةام

السياسة ةةى فة ةةى مصة ةةر منة ةةذ ثة ةةورة  61ينة ةةاير،
وخطةةوات تأسيسةةه علةةى أسةةس جديةةدة ،وذلةةك

في سياق تطور النظام من الناحيةةة التاريخيةةة

وابة ةراز عناصةةةر االسةةةتمرار والتغييةةةر .ويةةةدرس

المقةةرر تطةةور النظةةام السياسةةي كد ارسةةة حالةةة
فةةةي إطةةةار تحليةةةل الةةةنظم السياسةةةية المقارنةةةة

،واب ةراز حالةةة السةةيولة التةةي مةةر بهةةا النظةةام ،
وتعدد المسارات المحتملة له في ضوء التوازن
بةةين القةةوى السياسةةية وتفةةاعالت األحةةداث .ثةةم
يةةةتم تةةةدريس المعلومةةةات والبيانةةةات األساسةةةية

الخاصة بشكل نظام الحكم والتعريف بالحقوق

والواجبةةات التةةي تضةةمنها صةةفة المواطنةةة فةةي
ضةةةوء دسةةةتور  ،6104وأهميةةةة

المشةةةاركة

الش ة ةةعبية ف ة ةةي تحقي ة ةةق التط ة ةةور ال ة ةةديمقراطي،
وتعزيز أركانه .كما يحتوى المقرر موضةةوعات
تطور النظةةام السياسةةي فةةي مصةةر فةةي العصةةر

الحديث ،وخصوصاً في العقةةود الثال ثةةة األخيةةرة
التي سةةبقت قيةةام الثةةورة ،بمةةا يشةةمله ذلةةك مةةن

عناصةةر مثةةل الدسةةتور ،واألحة ازب السياسةةية،

وسةةلطات الحكةةم الةةثالث ،وكةةذلك شةةرح البيئةةة

االجتماعي ةةة

االقتص ةةادية الت ةةي يحي ةةا النظ ةةام

السياسي في إطارها ،وابراز العالقة بين النظام
السياسي والسياسات االقتصادية واالجتماعية.
كمةةا يةةتم الةةربط بةةين تطةةور النظةةام السياسةةي

المصة ةةري ومفة ةةاهيم واقت اربة ةةات علة ةةم السياسة ةةة
المتعلقة بعمليات التحول واالنتقال.
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P767

السياسة واإلدارة المحلية فى

مصر

يهة ةةدف هة ةةذا المقة ةةرر إلة ةةى تعرية ةةف الدارسة ةةين

بنظريةة ةةات اإلدارة المحليةة ةةة وتفصةة ةةيالت نظةة ةةام

اإلدارة المحلية ةةة فة ةةي مصة ةةر .يتنة ةةاول المقة ةةرر
موضوعات نظرية أولية مثل مفاهيم الفيدرالية

والالمركزيةةةة ،وتفةةةويض ونقةةةل السةةةلطات .ثة ةةم
ينتقة ةةل إلة ةةى د ارسة ةةة التطة ةةور التة ةةاريخي لنظة ةةام

اإلدارة المحلية ةةة فة ةةي مصة ةةر ،الهيكة ةةل الحة ةةالي
لنظ ة ةةام اإلدارة المحلي ة ةةة ف ة ةةي مص ة ةةر ،س ة ةةلطات

األجهةزة المحليةةة المختلفةةة ،العالقةةة التشةةابكية
ب ة ةةين الحكوم ة ةةة المركزي ة ةةة واألجهة ة ةزة المحلي ة ةةة

التنفيذيةة ة ةةة والشةة ة ةةعبية فةة ة ةةي مصةة ة ةةر ،نمةة ة ةةوذج

المجتمعات العمرانية الجديدة ،النظم االنتخابية
والسلوك التصويتي في االنتخابات المحلية.
 P768علم النفس السياسى

يهة ة ةةدف هة ة ةةذا المقة ة ةةرر البينة ة ةةي إلة ة ةةى تعرية ة ةةف

الباحثينبتطبيقات علم النفس في مجاالت علةةم

السياسةة ةةية وكيفيةة ةةة تةة ةةأثير الةة ةةدوافع النفسةة ةةية
والجوانةةب اإلدراكيةةة علةةى العديةةد مةةن الظةةواهر

االجتماعية ةةة والسة ةةلوكيات السياسة ةةية وتشة ةةكيل
الهوية ة ةةات للجماعة ة ةةات االجتماعية ة ةةة .فيسة ة ةةعى

المقةةرر إلةةى التعةةرف علةةى كيفيةةة تشةةكيل الةرأي

العام ومسارات تعبئته في اتجاه بعينه ،ودوافع

التصة ةةويت االنتخابي،وكيفية ةةة صة ةةناعة القة ةةادة
السياسةة ة ةةيين لقة ة ة ة ارراتهم وتشةة ة ةةكيلهم لألسةة ة ةةس

األيدولوجية المساندة للنظام السياسي ،ودوافع
لجةة ةةوء الجماعةة ةةات اإلثنيةة ةةة والدينيةة ةةة للعنةة ةةف

المسلح ،ودوافع االنتمةةاء للجماعةةات واألحةزاب

السياسية ،وتأثير وسائل اإلعةةالم علةةى اإلدراك

والسةة ة ة ةةلوك السياسةة ة ة ةةي ،ودوافةة ة ة ةةع االسةة ة ة ةةتمرار

واالنقطة ةةاع فة ةةي السة ةةلوك العنية ةةف للجماعة ةةات

ودوافع اللجوء للسالم.
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P769

دراسات في التنمية

يهدف هذا المقرر إلى التعرف علةةى االقت اربةةات
النظريةةةة التاريخيةةةة والمعاصة ةرة للتنميةةةة .كمةةةا
يهةةةدف إلةةةى التعمةةةق فةةةي الحةةةاالت التطبيقيةةةة

لبحة ةةث عوامة ةةل التنمية ةةة المتة ةةأخرة مة ةةن خة ةةالل

التطةة ةةرق لموضةة ةةوعات تتعلةة ةةق بةة ةةدور الدولةة ةةة
السياسي فةةي التخفيةةف مةةن حةةدة الفقةةر ،ودور

األفكة ة ةةار فة ة ةةي صة ة ةةياغة السياسة ة ةةة الصة ة ةةناعية

والتخط ة ة ةةيط ،والعالق ة ة ةةة ب ة ة ةةين النم ة ة ةةو والتغي ة ة ةةر
المؤسسة ةةي ،ومحة ةةددات نجة ةةاح بعة ةةض الة ةةدول
الفقيرة في إحةةداث تةراكم أرسةةمالي ودفةةع عجلةةة

التنميةة ةةة ،وعالقةة ةةة ال أرسةة ةةمالية والديمقراطيةة ةةة،

ود ارس ةةات المة ةرأة والفج ةةوة النوعي ةةة ف ةةي س ةةوق
العمة ة ةةل ،وسياسة ة ةةات البيئة ة ةةة والتجة ة ةةارة الحةة ة ةرة
واالسة ةةتتثمار ،وأثة ةةر النظة ةةام النية ةةوليبرالي فة ةةي

تعميةةق سياسةةات الهويةةة للجماعةةات المهمشةةة

وتصةةاعد حةةدة الحركةةات االجتماعيةةة ،والبحةةث
فيالثنائي ةةات الثال ث ةةة لعملي ةةة التنمي ةةة واألس ةةس

األيدلوجية لكل منها :النمو والتوزيع السوق
والدولة الفرص والقيود.

P770

االجتماع السياسي

يهتم ها المقرر بالتفسير االجتمةةاعي للظةواهر

السياسية المختلفة ،فمةةثال يحةةاول شةةرح تةةاثير

مفة ةةاهيم مثة ةةل الطبقة ةةة و الجنة ةةدر و االنتمة ةةاء

االثنة ةةي و الة ةةدين و عة ةةدد اخة ةةر مة ةةن المفة ةةاهيم
االجتماعيةةةة علةةةي ظةةةاهره القةةةوة و السةةةلطة و
غيرها من الظواهر السياسية .كما يهتم بعةةدد

مة ةةن الظةة ةواهر التة ةةي يخة ةةتلط فيهة ةةا السياسة ةةي
باالجتمةة ةةاعي مثةة ةةل ظة ة ةاهرة الهجة ة ةرة و الفقة ة ةةر

والمهمشةةين و الحركةةات االجتماعيةةة و كيفيةةة
تحليةة ةةل هةة ةةذه الظة ة ةواهر باسةة ةةتخدام مفةة ةةاهيم و
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نظريات ال تنتمي لعلم السياسة الصرف كما ال
تنتمي لعلم االجتماع الصةةرف انمةةا تقتةةرب مةةن

علم السياسة بنفس مسةةافة االقتةراب مةةن علةةم

االجتمةةاع و تجةةد اسسةةها النظريةةة وتطبيقاتهةةا
ف ة ة ة ةةي العلم ة ة ة ةةين مع ة ة ة ةةا .و ال يه ة ة ة ةةتم المق ة ة ة ةةرر
بالمجتمعات المعاصرة فقط و انما يحاول تتبع

العالقةةةة التفاعليةةةة بةةةين الظة ةواهر االجتماعيةةةة

السياسية عبر التاريخ و يحاول تفسير اسباب
ظهور هةةذه الظةواهر فةةي مجتمعةةات معينةةة فةةي

فترة تاريخية ما واختفائها في فترات اخرى.
 P771التحليل السياسى الكمى

يهة ةةدف هة ةةذا المقة ةةرر إلة ةةى تعرية ةةف الدارسة ةةين
بكيفية تحليل البيانات الكمية ذات المالحظةةات

الكبيرة (مثل بيانةةات المسةةوح) ،بهةةدف اإلجابةةة
على أسئلة بحثية في العلوم السياسية.يتناول

المقرر موضوعات متقدمة في التحليةةل الكمةةي

مثةةل الةةة ،Discrete regression model

وmodels
وbias

time

series

for

selection

،Basic

،Models

و ،Models for durationو Missing

unit

and

(item

data

 ،nonresponse) problemsو Text
 ،Analysisو Time series cross-
data

 ،sectionalو

Ecological

inference (avoiding aggregation
) ،biasو Models for reciprocal

.causation and endogeneity
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رابعاا :توصيف المقررات الدراسية لبرنامج دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة

أوال :توصيف مقررات دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة
الكود

اسم المقرر

توصيف المقرر
المقررات اإلجبارية

A 701

اإلدارة العامة المقارنة

A 702

صنع وتحليل السياسة العامة

A 703

اإلدارة العامة الدولية

يركز القرر علي القضايا النظرية والمنهاجية لإلدارة العامة

المقارنة وعلي نشأتها وتطورها ووحدة التحليل فيها .كما

يركز المقرر علي التقييم المقارن للنظم والخبرات اإلدارية في

أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الشمالية ،وأمريكا الجنوبية ،والشرق

األوسط ،وأوروبا الشرقية ،وجنوب شرق آسيا.

كما يركز المقرر علي دراسة القضايا المهمة في اإلدارة

العامة ،وعلي ظهور وتطور دولة اإلدارة في مجموعة من

السياسات اإلقليمية والثقافية والسياسية.

يهدف هذا المقرر إلي التعريف بماهيه السياسات العامه

وكيفيه صنع وتحليل السياسات العامه مع التركيز علي

الجوانب االداريه والسياسيه والتشريعية المؤثرة فيها.كما يقدم
روءية تحليليه لدور الجهاز االداري في صنع السياسات

العامه.

هل

السياسات؟ام

يقتصر

يتعدي

دروه فقط .علي

تاثيره

مراحل

عمليه

اخري

تنفيذ

لصنع

السياسات؟ومن خالل مناقشه االدبيات يتم تحديد الفرص
والتحديات التي تواجه اإلداريون في عمليه صنع السياسات

العامه.

يهدف هذا المقرر إلي دراسة اإلدارة العامة في المنظمات

الدولية مثل األمم المتحدة وجامعة الدول العربية ،من خالل

التركيز علي األجهزة اإلدارية فيها ،وهي األمانة العامة في
كل منها .ويتعرض المقرر بالتفصيل لهياكلها التنظيمية،

وعالقاتها وأدوراها ،وأوجه اختالف وتشابه اإلدارة العامة

الدولية مع اإلدارة العامة علي المستويات الوطنية والمحلية.
ويركز المقرر أيضا علي العوامل البيئية المؤثرة علي

المنظمات

العامة

الدولية،

واالقتصادية والسياسية.
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خاصة

العوامل

الثقافية

يتناول المقرر مفاهيم الالمركزية والحوكمة واإلدارة المحلية

A 704

الحوكمة المحلية

A 705

اإلدارة العامة في مصر

A 706

االجتماع اإلداري

والحكم المحلي والعالقات بين هذه المفاهيم ،كما يتناول

عناصر ومقومات الحوكمة المحلية والعوامل البيئية المؤثرة

فيها .والي جانب ذلك ،يركز المقرر علي دور الحوكمة

المحلية والالمركزية في التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان

ومكافحة الفساد.

كما يتعرض لبعض نماذج الحوكمة المحلية في دول أوروبا

والواليات المتحدة االمريكية ،وأفريقيا ،وآسيا ،فضال عن

التركيز علي الحوكمة المحلية في مصر.
مقررات اختيارية خاصة بمسار اإلدارة العامة

يهدف المقرر إلى توضيح االرتباط بين النظام السياسى والنظام

اإلدارى والتأثير المتبادل بينهما فى الخبرة المصرية ،وذلك من
خالل دراسة التطور التاريخى للمؤسسات السياسية واإلدارية

فى مصر ،والعناصر المؤثرة على هذا التطور ،وأنماط التفاعل
بين السياسة واإلدارة ،خاصة مع التغيير فى دور الدولة،

والبحث فى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تفعيل الشراكة

بين القطاعات العام والخاص واألهلى.

يسعى هذا المقرر إلى إكساب طالب الدراسات العليا مهارات

تحليل االستراتيجيات التنظيمية وأنماط العالقات التى تنشأ فى
إطارها ،وعالقات المنظمات بالمجتمع وذلك من خالل التركيز
على الروافد المختلفة إلسهامات علماء االجتماع وعلماء

اجتماع المنظمات وكذلك باحثى اإلدارة العامة فى هذا المجال.
ويهتم هذا المقرر بالقضايا النظرية الخاصة بالبيروقراطية
والرشادة والتغيير التنظيمى والتكيف واستعراض األطر

النظرية الحديثة فى هذا المضمار ،ويسعى هذا المقرر

بالتوازي إلى إكساب طالب الدراسات العليا مهارات التطبيق

اإلجرائي للمفاهيم المدروسة وذلك من خالل عدد من

التكليفات يقوم فيها الطالب بتطبيق ما تم تدريسه على

الواقع المصري والعربي.

198

A 707

نظريات التنظيم والسلوك
التنظيمي

A 708

التطوير واإلصالح اإلداري

تتمثل الظاهرة التنظيمية فى الكم الهائل من المنظمات التى
يتعامل معها اإلنسان فى كافة جوانب الحياة .ولتحقيق

فعالية المنظمة وكفاءتها فى تحقيق أهدافها ،فانه من

الضروري تطوير المعرفة الخاصة بكيفية تصميمها

والمحافظة على بقائها واستمراريتها .مثل هذه المعرفة هى

ما نطلق عليه ونظرية التنظيمو ،التى يتعين عليها أن تفسر

لنا مكونات الظاهرة التنظيمية وعالقتها ببعضها البعض،

والتنبؤ بسلوك تلك الظاهرة فى ظل معطيات وظروف

محددة ،بما يسمح بامكانية ضبطها والسيطرة عليها والتحكم

فيها .وينصرف المقرر إلى التعريف بالتنظيم كحقل دراسى،

ودراسة النظريات والنماذج التى تسعى لتفسير الظاهرة

التنظيمية.

ويهدف المقرر إلى دراسة سلوك العنصر اإلنسانى الذى يؤثر

على أداء المنظمات .فالعنصر اإلنسانى يلعب دو اًر حيوياً فى
كافة مستويات األداء التنظيمى بدءا من األعمال التنفيذية
والتشغيلية البسيطة ،إلى أعمال اإلدارة العليا ويتضمن المقرر

دراسة الهيكل التنظيمى للمنظمة وفقاً للنظريات المختلفة فى
هذا الشأن ،ثم يدرس ديناميكيات السلوك التنظيمي فى هذا

اإلطار بما يشمله من التنظيم غير الرسمى وديناميكيات

الجماعة والرضاء الوظيفى ومدى قدرة المنظمة على التكيف

مع بيئتها الداخلية والخارجية.

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم أسس ومفاهيم

اإلصالح والتطوير اإلدارى من منظور التطورات المعاصرة فى

الفكر اإلدارى وأهم التحوالت التى طرأت على عمل اإلدارة فى
العقود الثالثة الماضية .وعلى ذلك ،فان هذا البرنامج يتناول
خبرات اإلصالح والتطوير اإلدارى فى المجتمعات المتقدمة

الصناعية ،كما يتناول أيضاً خصائص وبرامج اإلصالح

اإلدارى فى البلدان النامية والدول العربية.

ويركز هذا البرنامج بوجه خاص على أهم التحوالت التى

طرأت على دور الدولة وأسلوب تقديم الخدمات للمواطن
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ونظم وأساليب إصالحات الخدمة المدنية ،كما يتناول أيضاً
اإلصالحات الهيكلية فى نظم وأساليب اإلدارة ومداخل

ومتغيرات اإلصالح اإلدارى والتنظيمى.
A 709

إدارة الموارد البشرية

A 710

النظم المحلية المقارنة

A 711

إدارة المنظمات الدولية

A 712

إدارة المشروعات الدولية
النشاط

يهدف هذا المقرر إلى استعراض المفاهيم والنظريات العملية

إلدارة وتنمية الموارد البشرية ،وفحص خبرات ونظم تطبيقية

لرفع كفاءة العنصر البشرى فى العملية اإلدارية ،إلى جانب

تمكين الطالب من اإللمام بأكبر قدر من األساليب والمناهج

المتصلة بادارة الموارد البشرية فى المنظمات الحديثة ،سواء
كانت منظمات عامة أم خاصة.

يهدف هذا المقرر إلى دراسة عدد من النظم المحلية من

منظور مقارن مع إبراز العناصر البيئية :السياسية

والطبيعية واالجتماعية والثقافية ،التى تؤثر على تنظيم

اإلدا رة المحلية وكفاءة القيام بوظائفها فى الدول المختلفة.

ومن ثم ،يتم االعتماد على المنهاجية المقارنة والمنهج

البيئى أو االيكولوجى للتوصل إلى ثمة قواسم مشتركة فيما
يتعلق بالنظم المحلية محل المقارنة.

يتناول هذا المقرر تعريف الجوانب المختلفة لتنظيم

المنظمات الدولية وادارتها ،وتحديد األسس التى يتم االعتماد

عليها لتوزيع األدوار بين اإلدارة العليا والمستويات
التنظيمية ،وعالقات السلطة ،وأسس التمويل والتحديد

الوظيفى لعمل اإلدارات.

ال عن إدارة الموارد البشرية بها ،وتأثيرات االختالفات
فض ً

ال ثقافية أو التعدد الثقافى للعاملين بهذه المنظمات مثل األمم
المتحدة ووكاالتها المتخصصة على كفاءة وفعالية األداء،

وأيضاً مقترحات تطوير عمل هذه المنظمات إطالقا من

المنهج الوظيفى.

يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة الشركات دولية النشاط

وأسلوب إدارتها ،فمن خالل دراسة طبيعة هذه الشركات يتم

التعرض إلى خصوصيتها فى السياق االقتصادي واالجتماعى
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والسياسى ،ومن خالل تناول أساليب اإلدارة يتم التعرض

لمكونات العملية اإلدارية من تنظيم وتخطيط وتسويق

وتوظيف ورقابة ،مع التركيز على وضع الشركات دولية

النشاط فى الدول النامية.
A 713

إدارة شئون البيئة

A 714

إدارة الوحدات المتخصصة

A 715

نظم المعلومات اإلدارية

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بقضايا البيئة وطبيعتها على

المستوى المحلى والدولى ونظم إدارتها .وتشجيع الطالب على

التفكير التحليلى وتنمية المهارات النقدية .وتشتمل الدراسة
على الموضوعات التالية:

التعريف بادارة البيئة-أسباب االهتمام بها محلياً وعالمياً-

األطراف المشاركة فى عملية إدارة البيئة (الدولية والمحلية)

ركائز ومحاور إدارة البيئة فى مصر (جهاز شئون البيئة،
الخطة القومية للعمل البيئى ،قانون البيئة رقم  4لسنة
 )0114نظم اإلدارة وأهميتها -عملية التقييم البيئى

والمراجعة البيئية ،فضالً عن تطبيقات مقارنة ودراسة حاالت.
يتعرض هذا المقرر إلى اإلدارة فى بعض المنشرت العامة

المتخصصة ،ومنها المتاحف والمستشفيات والبنوك .فعلى
الرغم من التشابه فى المهام اإلدارية ،إال أن لكل من هذه

المنشرت المتخصصة طبيعتها المستقلة وبيئتها وقضاياها
ومشاكلها وتحدياتها مما يستدعى التعرض لها بالدراسة

المتخصصة.

ومن أهم أهداف مقرر إدارة المنشرت المتخصصة تعريف
الطالب بأهم التطورات الحديثة المرتبطة بمجال التخصص
وتنمية قدراته البحثية مع التطبيق على حاالت واقعية فى

المجتمع المصرى.

يهةةدف هةةذا المقةةرر إلةةى تنميةةة معةةارف الدارسةةين بالمفةةاهيم

واألسةةس العلميةةة لةةنظم المعلومةةات اإلداريةةة وأنواعهةةا ،وأثرهةةا
على األداء المؤسسي للمنظمات اإلدارية ،ومناقشة التحديات

التةةي تحةةد مةةن قةةدرة المنظمةةات واألجهةةزة اإلداريةةة فةةي الةةدول
العربيةة ةةة علةة ةةى االسةة ةةتفادة مةة ةةن التطبيقةة ةةات الحديثةة ةةة لةة ةةنظم
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المعلومات اإلدارية.
A 716

أساليب اإلدارة العامة في

A 717

الرقابة على أعمال اإلدارة

A 718

إدارة الخدمات الحكومية

A 719

اإلدارة االستراتيجية

التعاقد

يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة وعناصر العقود اإلدارية

إلى جانب أطرها القانونية وطرق إبرامها وأركانها ومضمونها

وتوجيه عناية الطالب إلى ما قد يحدث من منازعات بشأن

تنفيذ هذه العقود .كما تتضمن المادة العلمية لمنهج الدراسة

نماذج لبعض العقود التقليدية ،ونموذج للعقد الحديث الذى
تلجأ إليه اإلدارة العامة فى تحقيق أهدافها التنموية خاصة

تلك األهداف الكبيرة والمشروعات الضخمة المسمى بعقدي
PPPو B.O.T..

العامة

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساليب الرقابة علي

أعمال اإلدارة العامة ذلك أن وظائف اإلدارة وجميع أنشطتها
إنما يجب أن تؤدي وتمارس في إطار الشرعية والمشروعية
 ،وهو بالتعريف الدقيق الجوانب الدستورية والقانونية التي

تحكم أعمال اإلدارة العامة بجميع نظمها ومؤسساتها  :بناء

وتخطيطيا وأداء وتنفيذا وتقويما ومراقبة ومساءلة ومسئولية
لكل ما تقدم .بمعني سيادة القانون علي جميع مقومات

ووظائف اإلدارة العامة وق ارراتها وتنفيذها ألعمالها .وهذا هو

الترجمة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون الذي قرره الدستور

بنصه علي أن :و سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و.

يهدف المقرر إلى التعريف بطبيعة وخصائص الخدمات

العامة الحكومية ،دراسة أهم النظريات والنماذج التنظيمية
المرتبطة بتقديم الخدمات العامة ومناقشة أهم القضايا

النظري ة والتطبيقية المرتبطة بجودة تقديم الخدمات العامة
الحكومية.

يهدف مقرر اإلدارة اإلستراتيجية بشكل عام إلى تنمية

معارف الطالب بأهم المفاهيم واألدوات وأساليب التحليل

المستخدمة في مجال اإلدارة اإلستراتيجية وكيفية تطبيقها.

ويتبنى المقرر االقتراب التشغيلي في اإلدارة االستراتيجية،

برصد وتحليل مراحل اإلدارة االستراتيجية مع تركيزه على
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جانب المهارات التي يجب إكسابها للطالب ،دون إغفال
للجوانب المعرفية ،أو السلوكية التي يتغيا المقرر تحقيقها.

وانطالقًا من ذلك ،يتضمن المقرر عدة موضوعات رئيسة من

أهمها:

 تعريف وأهمية اإلدارة اإلستراتيجية،

 صياغة الخطط االستراتيجية (التحليل اإلستراتيجي
للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة ،وضع الرؤية

والرسالة والقيم والشعار ،صياغة األهداف االستراتيجية،
تصميم االستراتيجيات،)...

 تنفيذ اإلستراتيجية (صياغة األهداف التشغيلية ،وضع
السياسات ،والقواعد ،واإلجراءات ،والموازنات ،والخطط

التنفيذية)،
 متابعة

المؤشرات).
A 720

إدارة المؤسسات العامة

وتقييم

الخطة

(العناصر،

المعايير،

يتناول هذا المقرر دراسة المؤسسات العامة وأشكالها

التنظيمية المختلفة ،وذلك من خالل التعرف علي وضعها

الحالي ،وطبيعة أدوراها واختصاصاتها ،ودور الجهات
الرقابية عليها .كما يتناول المقرر وضع المؤسسات العامة

في مصر ،من خالل دراسة وتحليل المشاكل اإلدارية والمالي

والمؤسسات العامة مثل إيجاد قيادات إدارية كفؤة ،وايجاد

نظام فعال لتقييم أداء المؤسسات العامة ،ومدي قدرتها علي

تحقيق مهامها وأهدافها.

مقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامة
A 724

إدارة المنظمات غير الحكومية

يتضمن هذا المقرر إحاطة الدارسين بفكرة عامة شاملة عن

المنظمات غير الحكومية من حيث التعريف ،المفهوم،

األهمية ،تطور االهتمام بها ،واقت اربات الدراسة والتعرف على

مفهوم الرؤية ،مفهوم الرسالة فى هذه المنظمات .وكذلك

الوقوف على تاريخ نشأة وتطور هذه المنظمات بما يعكس

تزايد أهميتها فى مختلف المجتمعات.

ثم دراسة دور المنظمات غير الحكومية فى التنمية بصفة
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أساسية وأهم المالحظات بهذا الخصوص ،التعرف على
اإلطار القانونى المحدد لوضع ونشاط هذه المنظمات.

ال عن مناقشة أهم القضايا التى تثيرها إدارة المنظمات
فض ً

غير الحكومية من حيث التخطيط ،دور مجلس اإلدارة

وظيفة المدير التنفيذي ،تدبير الموارد ،العمالة ،العالقة بينها

وبين األجهزة اإلدارية للدولة وبينهما والقطاع الخاص أى
منظومة الشراكة ،البناء المؤسسى لهذه المنظمات ،فكرة

الحكم الموسع ( .(Governanceوتطبيقها فى المنظمات
غير الحكومية ،وقضية التطوع .مع اإلحاطة بتطبيقات

محددة فى مجال عمل هذه المنظمات.
A 725

إدارة برامج التعاون الدولي

A 726

اإلدارة المالية فى القطاع

يحظى التعاون الدولى فى مجال التنمية باهتمام كبير سواء

من قبل السياسيين ،أو من قبل األكاديميين فى حقل اإلدارة

العامة ،ويثور حوله الكثير من الجدل .ولكن تبقى عدة

حقائق مؤكدة ،من أهمها أن التعاون الدولى يمثل محو ارً

هاماً من محاور التنمية ،وأن هناك حاجة دائمة لتحسين

وتطوير إدارة التعاون الدولى سواء من قبل الدول المانحة أو

المتلقية.

ويهدف مقرر إدارة برامج التعاون الدولى إلى تعريف الطالب

بأهم محاور إدارة التعاون الدولى وأهم األطراف الفاعلة،

والصعوبات

التى

تواجه

هذا

المجال

المتخصص،

والمستحدثات فى الحقل والجهود المبذولة من أجل نظام

إدارى أكثر كفاءة وفعالية ،كما يهدف أيضاً إلى تنمية قدرة
الطالب على تحليل األبعاد المختلفة للتعاون الدولى التنموى

مع التطبيق على مشروعات تعاون جارية بالفعل.

الحكومى

يهدف المقرر إلى بيان أهمية الموارد العامة للدولة وتأثير ندرة

الموارد االقتصادية على الموارد المالية ،ودراسة األهداف التى
يمكن تحقيقها من خالل السياسة المالية مثل التوزيع والتثبيت

والتنمية ،ويتضمن المقرر دراسة اإلطار القانونى والتنظيمي

إلدارة الموارد المالية العامة ،والعوامل المؤثرة على رسم

السياسات المتعلقة بها وعلى تنفيذها ،مع اإلحاطة بحاالت
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تطبيقية من الدول النامية واآلخذة فى النمو.
A 727

أخالقيات اإلدارة العامة

A 728

مهارات القيادة العصرية

A 729

المسئولية االجتماعية للشركات

يسعي هذا المقرر إلى دراسة أهم النظريات والمداخل التي

تتناول أخالقيات اإلدارة العامة مع توضيح أبرز التحديات

التى تفرضها مداخل اإلصالح والتطوير اإلداري على

أخالقيات اإلدارة العامة وتحديد أهم األدوات المستخدمة في

فرض أخالقيات اإلدارة العامة في المنظمات العامة .هذا إلى
جانب تناول وتحليل القضايا األخالقية التي تواجهها

المنظمات العامة.

يسعى هذا المقرر إلى تقديم وتحليل نماذج القيادة المعاصرة

سواء في المنظمات العامة أو غير الحكومية وذلك من خالل

دراسة تطور نظريات القيادة واستعراض أهم مهارات واألدوار

التى يتبغي توافرها في القيادة الفعالة.

يسعى هذا المقرر إلى دراسة المسئولية االجتماعية للشركات

في تحقيق التنمية المستدامة ،وذلك من خالل استعراض

التطور من مجرد تقديم أعمال خيرية إلى التحول إلى وكالء
للتغيير قادرين على اإلبداع في حل المشكالت االجتماعية

واالقتصادية والبيئية التى تواجه المجتمعات مع عرض أهم
مكونات المسئولية االجتماعية للشركات واالستراتيجيات

والمها ارت المتبعة فى ريادة األعمال وكذلك استعراض

العالقات المشتركة التى من الممكن أن تنشا بين الشركات،

الحكومات ،المستثمرين ،والمنظمات غير الحكومية.






ال يجوز للطالب دراسة أى مقرر سبق دراسته فى مرحلة الماجستير كمقرر اختيارى فى مرحلة الدكتوراه.
يجوز طرح مقررات اختيارية أخرى ،بنا ًء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.
يحدد الطالب بمساعدة المرشد األكاديمي حزمة المقررات االختيارية التي سيدرسها في إطار التخصص الرئيس
الذي سيختاره .
يحدد القسم في بداية كل عام دراسي المقررات االختيارية التي سوف يطرحها خالل العام ،ليختار الطالب من
بينها المقررات التي يريد أن يدرسها.
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 يمكن للطالب ،بعد موافقة مجلس القسم ،وفي ضوء اإلرشاد األكاديمي أن يدرس أحد المقررات االختيارية في
قسم آخر بالكلية أو أن يدرس مقررين اختياريين بحد أقصى في إطار تخصص رئيس آخر ،ضمن برنامج
الدكتوراه في اإلدارة العامة أو السياسات العامة.
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ثانيا :مقررات دكتوراه الفلسفة في السياسات العامة
الكود

اسم المقرر

 A 730تحليل السياسات العامة ()1

توصيف المقرر
المقررات اإلجبارية
هذا المقرر هو مستوي متقدم  advanced levelفي تحليل
السياسات العامه ومن هذا المنطلق يقدم روءيه نقدية لحدود المعرفه
وحدود الجهل في السياسات العامه.ما الذي نعرفه عن وحده التحليل
والمدارس الفكرية ومنهاجيه صنع /وتحليل السياسات العامه.كما
يحدد إلشكاليات التي مازالت موضع جهل وتحتاج الي تراكم معرفيأ
أو أطر نظريه لتفسيرها .والمقرر يناقش حاله العلم في القرن ال21
وما هي اهم التغيرات الي طرأت علي السياسات العامه سواء من
الناحية النظرية او التطبيقية.ويناقش من خالل امثله تطبيقية القضايا
المرتبطه بتحديد االولويات وصياغة السياسات واتخاذ القرارخاصه
في القضايا التي تتسم بعدم اليقين.

 A 731اقتصاديات السياسة العامة

يهدف هذا المقرر إلى تقديم مبادئ االقتصاد األكثر شيوعا في عملية
صنع وتحليل السياسات العامة لغير االقتصاديين .ومن ثم فهو يسعى
إلى تقديم أهم المبادئ االقتصادية بصورة مبسطة ليكون سندا للطالب
في السياسات العامة لفهم الجوانب االقتصادية المحيطة بعملية صنع
وتنفيذ واتخاذ القرار في السياسات العامة .كما يقوم المقرر بإكساب
الطالب مهارات تحليل المنفعة والعائد
( )cost and benefit analysisوأيضا تقدير المخاطر
(.)risk assessment

 A 732تحليل السياسات العامة ()2

بعد هذا المقرر امتدادا لمقرر تحليل السياسات العامه( )1اال انه يركز
علي مراحل أخري من مراحل صنع السياسات العامه أهمها :مرحله
تنفيذ السياسات ومرحله المتابعة والتقويم.كذلك كيفيه اعداد نظام
للمتابعة والتقويم.ومن هذا المنطلق يتم مناقشه اإلشكاليات النظرية
والعملية المرتبطه بتنفيذ السياسات ولماذا تتحطم السياسات
المصاغه بطريقه جيده علي صخره التنفيذ؟كما يتناول بالتحليل
النماذج المختلفه لتقويم السياسات وكيفيه تطبيقها.وباالضافه الي
إكساب الطالب المعارف السابقه يهدف المقرر الي إكساب الطالب
مهاره تقويم السياسات من خالل منهاجية علميه تعتمد علي صياغه
الموءشرات القابليه للقياس. .

 A 733البيئة اإلدارية والسياسات العامة

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بدور الجهاز اإلداري في صنع
السياسات العامة وذلك من خالل تحليل بيئة الجهاز اإلداري من
مؤسسات وتشريعات ٬وذلك انطالقا من تزايد دور الجهاز اإلداري
ليس فقط في عملية تنفيذ السياسات العامة وإنما أيضا في عملية
صياغتها.

مقررات اختيارية خاصة بمسار السياسات العامة
يتعرض هذا المقرر لعدد من السياسات العامة القطاعية ٬مثل
 A 721السياسة العامة (القطاعية:
السياسات التعليمية ٬الصحية ٬البيئية ٬المالية ...٬وغيرها من
الصحية ٬التعليمية ٬البيئية٬
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االجتماعية ٬المالية والنقدية٬
المحلية ٬مكافحة الفساد...وغيرها)

السياسات مع التركيز على سياسة بعينها .كما يهدف هذا المقرر إلى
تعريف الطالب بطبيعة قضايا السياسات القطاعية وكيفية استخدام
منهج حل المشكالت كأداة للوصول إلى تعظيم البدائل المتاحة أمام
صانع السياسات .ومن هذا المنطلق يتعرض المقرر لشبكة السياسات
العامة ( )policy networkالمتعلقة بالقضية موضوع البحث ٬حيث
تتم دراسة الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في هذه الشبكة
وأدواهم في مراحل صنع السياسات العامة المختلفة.

 A 722قراءات في السياسات العامة

صمم هذا المقرر ليعطي الطالب الوقت والمساحة للتركيز والدراسة
المتعمقة إلحدي اإلشكاليات المتعلقة بالسياسات العامة ٬مثل لماذا
تفشل السياسات العامة ٬دور الفاعلين الجدد في عملية صنع
السياسات العامة ٬القيادة والسياسات العامة ٬الحوكمة والسياسات
العامة ٬وغيرها من اإلشكاليات تمشيا مع الجديد في العلم واألحداث.

 A 723السياسات العامة المقارنة

نظريات دراسة السياسات العامة – تحليل السياسات العامة – صنع
القرار في السياسة العامة – تنفيذ السياسات العامة – تقييم السياسات
العامة.

 A 724إدارة المنظمات غير الحكومية

 A 725إدارة برامج التعاون الدولي

مقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامة
يتضمن هذا المقرر إحاطة الدارسين بفكرة عامة شاملة عن المنظمات
غير الحكومية من حيث التعريف ٬المفهوم ٬األهمية ٬تطور االهتمام
بها ٬واقترابات الدراسة والتعرف على مفهوم الرؤية ٬مفهوم الرسالة
فى هذه المنظمات .وكذلك الوقوف على تاريخ نشأة وتطور هذه
المنظمات بما يعكس تزايد أهميتها فى مختلف المجتمعات.
ثم دراسة دور المنظمات غير الحكومية فى التنمية بصفة أساسية
وأهم المالحظات بهذا الخصوص ٬التعرف على اإلطار القانونى
المحدد لوضع ونشاط هذه المنظمات.
فضالً عن مناقشة أهم القضايا التى تثيرها إدارة المنظمات غير
الحكومية من حيث التخطيط ٬دور مجلس اإلدارة وظيفة المدير
التنفيذي ٬تدبير الموارد ٬العمالة ٬العالقة بينها وبين األجهزة اإلدارية
للدولة وبينهما والقطاع الخاص أى منظومة الشراكة ٬البناء
المؤسسى لهذه المنظمات ٬فكرة الحكم الموسع (.(Governance
وتطبيقها فى المنظمات غير الحكومية ٬وقضية التطوع .مع اإلحاطة
بتطبيقات محددة فى مجال عمل هذه المنظمات.
يحظى التعاون الدولى فى مجال التنمية باهتمام كبير سواء من قبل
السياسيين ٬أو من قبل األكاديميين فى حقل اإلدارة العامة ٬ويثور
حوله الكثير من الجدل .ولكن تبقى عدة حقائق مؤكدة ٬من أهمها أن
التعاون الدولى يمثل محوراً هاما ً من محاور التنمية ٬وأن هناك حاجة
دائمة لتحسين وتطوير إدارة التعاون الدولى سواء من قبل الدول
المانحة أو المتلقية.
ويهدف مقرر إدارة برامج التعاون الدولى إلى تعريف الطالب بأهم
محاور إدارة التعاون الدولى وأهم األطراف الفاعلة ٬والصعوبات التى
تواجه هذا المجال المتخصص ٬والمستحدثات فى الحقل والجهود
المبذولة من أجل نظام إدارى أكثر كفاءة وفعالية ٬كما يهدف أيضاً
إلى تنمية قدرة الطالب على تحليل األبعاد المختلفة للتعاون الدولى
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التنموى مع التطبيق على مشروعات تعاون جارية بالفعل.







 A 726اإلدارة المالية فى القطاع
الحكومى

يهدف المقرر إلى بيان أهمية الموارد العامة للدولة وتأثير ندرة
الموارد االقتصادية على الموارد المالية ٬ودراسة األهداف التى يمكن
تحقيقها من خالل السياسة المالية مثل التوزيع والتثبيت والتنمية٬
ويتضمن المقرر دراسة اإلطار القانونى والتنظيمي إلدارة الموارد
المالية العامة ٬والعوامل المؤثرة على رسم السياسات المتعلقة بها
وعلى تنفيذها ٬مع اإلحاطة بحاالت تطبيقية من الدول النامية واآلخذة
فى النمو.

 A 727أخالقيات اإلدارة العامة

يسعي هذا المقرر إلى دراسة أهم النظريات والمداخل التي تتناول
أخالقيات اإلدارة العامة مع توضيح أبرز التحديات التى تفرضها
مداخل اإلصالح والتطوير اإلداري على أخالقيات اإلدارة العامة
وتحديد أهم األدوات المستخدمة في فرض أخالقيات اإلدارة العامة في
المنظمات العامة .هذا إلى جانب تناول وتحليل القضايا األخالقية التي
تواجهها المنظمات العامة.

 A 728مهارات القيادة العصرية

يسعى هذا المقرر إلى تقديم وتحليل نماذج القيادة المعاصرة سواء في
المنظمات العامة أو غير الحكومية وذلك من خالل دراسة تطور
نظريات القيادة واستعراض أهم مهارات واألدوار التى يتبغي توافرها
في القيادة الفعالة.

 A 729المسئولية االجتماعية للشركات

يسعى هذا المقرر إلى دراسة المسئولية االجتماعية للشركات في
تحقيق التنمية المستدامة ٬وذلك من خالل استعراض التطور من
مجرد تقديم أعمال خيرية إلى التحول إلى وكالء للتغيير قادرين على
اإلبداع في حل المشكالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية التى تواجه
المجتمعات مع عرض أهم مكونات المسئولية االجتماعية للشركات
واالستراتيجيات والمهارات المتبعة فى ريادة األعمال وكذلك
است عراض العالقات المشتركة التى من الممكن أن تنشا بين الشركات٬
الحكومات ٬المستثمرين ٬والمنظمات غير الحكومية.

ال يجوز للطالب دراسة أى مقرر سبق دراسته فى مرحلة الماجستير كمقرر اختيارى فى مرحلة الدكتوراه.
يجوز طرح مقررات اختيارية أخرى ،بنا ًء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.
يحدد الطالب بمساعدة المرشد األكاديمي حزمة المقررات االختيارية التي سيدرسها في إطار التخصص الرئيس
الذي سيختاره .
يحدد القسم في بداية كل عام دراسي المقررات االختيارية التي سوف يطرحها خالل العام ،ليختار الطالب من
بينها المقررات التي يريد أن يدرسها.
يمكن للطالب ،بعد موافقة مجلس القسم ،وفي ضوء اإلرشاد األكاديمي أن يدرس أحد المقررات االختيارية في
قسم آخر بالكلية أو أن يدرس مقررين اختياريين بحد أقصى في إطار تخصص رئيس آخر ،ضمن برنامج
الدكتوراه في اإلدارة العامة أو السياسات العامة.
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 توصيف قسم تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم االجتماعية:خامساا
المقررات االجبارية للدكتوراه
C701

Social science
computing
history and
thought
evolution (2

Sample topics: Modern social revolutions and mass computing;
condorcet and voting paradoxes; from social mathematics to
social physics; social physics and social Darwinism; from
randomness to chaos; contemporary social science computing
thought; contemporary social evolution and social computerbased simulation thought; complexity as a foundation for a postmodern social science; second-order emergence; forecasting
versus future exploration; forecasts versus spaces of possibility;
predicting the unpredictable future.

C702

Social science
computing
theory (2

Sample topics: theoretical foundations for informational social
networks; models of informational social networks; models of
informational social networks concept; informational social
adaptation theory; information-based social communication;
IBSC styles; human social interaction dyads; social cognitive
belief systems and informational social norms; inter-group IBSC;
approaches to systemic social adaptation; global informationbased solutions versus micro-level controllable improvements;
informational social adaptation and social feedback mechanism;
informational social convergence theory; basic concepts in
informational social convergence theory; informational social
convergence theory and social interaction dynamics;
informational social convergence and the uniformity-diversity
dichotomy; informational social convergence and between-socialgroup migration.

C703

Social
complexity

Sample topics: Complexity theory in the social sciences; society as
a complex adaptive system; human complex societies; human
versus non-human societies; emergence and multi-level social
structure; systems thinking and systems theory; social systems;
complex dynamics; feedback mechanisms and iterated social
science complexity; society as a dissipative system; social
attractors and bifurcation; future as an attractor for human
complex societies; social perturbation power law; chaos and selforganization; the edge of chaos; self-organized criticality;
analyzing functions; patches and social diversity; free will
computational dynamics and social responsibility; human
creativity and innovation in the complexity perspective; fractal
geometry of human nature and geometrization of human
thought; path dependence; beliefs and traditions as social
attractors; control parameters of social attractors; social
complexity and social dynamics; social networks; information-
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based social dynamics; theoretical and computational interacting
models; adaptive evolutionary models and adaptive social models;
collective behavior and social dynamics; scale independence and
autonomous agents; conflicts and social co-evolution
phenomenon; socio-cultural evolution; social transaction sums;
conflicts and perturbation processes; identity threat; noise
making; conflict in social complexity; opposition and opportunity
bridge; sum conversion; gradualism and corrective actions;
control identification; sustainable change and controlled
disturbance; change tracking.

C704

Social science
simulation

Sample topics: Foundations of social science simulation; logical
approach to simulating human societies; multi-agent approach to
simulating human social structures; modeling human social
functions through computerized system simulation; computerbased social simulation and social theory building; social fitness
landscape; the fitness landscape metaphor; social attractors and
forced positions; perturbation and loss of fitness; butterfly effect
and adaptive walk; multi-level social evolution framework;
connectivity and autonomy; social non-linearity.
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سادساا :توصيف مقررات برنامج الدكتوراه فى الدراسات األورومتوسطية
كود المقرر

التوصيف

المقرر

 Conflict and Security in U 709يتنةةاول هةةذا المقةةرر المةةدارس النظريةةة األساسةةية فةةي د ارسةةات األمةةن
the Euro-Med Area

ال ةةدولي كف ةةرع أساس ةةي ف ةةي العالق ةةات الدولي ةةة .وتش ةةمل ه ةةذه الم ةةدارس

الصراع واألمن في المنطقة

المدرسةةة التقليديةةة الواقعيةةة ،ومدرسةةة كوبنهةةاجن ،والمةةدارس النقديةةة

األوروبية المتوسطية

المختلفةةة .كةةذلك يتنةةاول المقةةرر عةةدد مةةن القضةةايا الجدليةةة فةةي حقةةل

دراسات األمن الدولي ،ثم يسعى المقرر إلى الربط بين هذه اإلسهامات
النظرية ودراسة أمن منطقة المتوسط وما يواجهها من تهديةةدات أمنيةةة
صلبة وناعمة ،كاإلرهاب وأمن الطاقة والهجرة وفشل الدولة والصراعات

اإلقليمية ةةة كالصة ة ةراع العربة ةةي اإلسة ة ةرائيلي والحة ةةرب األهلي ة ةةة الس ة ةةورية،
باإلضةةافة إلةةى تنةةاول البيئةةة األمنيةةة فةةي المتوسةةط وأدوار العديةةد مةةن

الف ةةاعلين ال ةةدوليين (م ةةن ال ةةدول والمنظم ةةات الدولي ةةة والمنظم ةةات غي ةةر

الحكومية ةةة) علة ةةي السة ةةاحة المتوسة ةةطية فة ةةي إدارة التفة ةةاعالت األمنية ةةة

والسياسية.
U 702

Comparative Foreign

يركز المقرر علي دراسة المداخل النظرية المفسرة الخةةتالف السياسةةات

Policies: Theories and

الخارجيةةة للةةدول فةةي تفاعالتهةةا مةةع دول أخةةرى أو فةةي توجهاتهةةا إزاء

السياسات الخارجية المقارنة:

للة ةةدول الكبة ةةرى والسياسة ةةات الخارجية ةةة للة ةةدول الصة ةةغرى والمتوسة ةةطة،

Practices

نظريات وتطبيقات

قضايا دولية مختلفة ،كذلك الفةةروق النظريةةة بةةين السياسةةات الخارجيةةة

بةةالتطبيق علةةى السياسةةات الخارجيةةة لةةدول االتحةةاد األوروبةةي و جنةةوب

المتوسط إزاء القضايا اإلقليمية والدولية .وفةةي التنةةاول النظةةري لتحليةةل

سةةلوك الةةدول الخةةارجي بشةةكل مقةةارن ،يغطةةي المقةةرر العديةةد مةةن أطةةر

العالقةةات الدوليةةة الشةةاملة بمةةا فةةي ذلةةك علةةى سةةبيل المثةةال ال الحصةةر
النظري ة ةةات الواقعي ة ةةة والليبرالي ة ةةة والبنائي ة ةةة ،باإلض ة ةةافة إل ة ةةى النظري ة ةةات

واالقترابات المختلفة في تحليل السياسة الخارجية .كذلك يتناول المقرر

السياسةةة الخارجيةةة واألمنيةةة لالتحةةاد األوروبةةي وعالقاتهةةا بالسياسةةات
الخارجية للدول األعضاء.
U 703

International Political
Economy

االقتصاد السياسي الدولي

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالمفةةاهيم و النظريةةات المختلفةةة فةةي
االقتصاد السياسةةي الةةدولي كحقةةل بينةةي يةةدرس التةةأثيرات المتبادلةةة بةةين

السياسةةي واالقتصةةادي .كةةذلك يتنةةاول المقةةرر القضةةايا األساسةةية فةةي

االقتصاد السياسي الةةدولي فةةي إطةةار المنطقةةة األورومتوسةةطية كقضةةايا
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التجارة ،واالستثمارات األجنبية ،وتةةدفقات رؤوس األمةوال ،والمسةةاعدات

الخارجيةةة ،و القةةروض ،والهجةةرة ،و كةةذلك أدوار الفةةاعلين كالمنظمةةات

االقتصةةادية والماليةةة العالميةةة والشةةركات متعةةددة الجنسةةيات والمنظمةةات

الدولية غير الحكومية.
U 704

Advanced Research

يهدف هذا المقرر إلي تعزيز القدرات البحثية والمنهاجية لباحثي

مناهج بحث متقدمة

لمناهج البحث في االقتصاد والعلوم السياسية ،وطرق التحليل الكمي

Contemporary Political

يتناول هذا المقرر أهم القضايا السياسية واالقتصادية المعاصرة في

Methodologies

U 705

and Economic Issues

الدكتوراة في إعداد مشروعاتهم البحثية ،وذلك من خالل دراسة متقدمة
والكيفي ،وأدوات جمع البيانات وتحليلها.

العالقات األوروبية العربية بصورة عامة ،والعالقات األوروبية

 in Euro-Arab Relationsالمتوسطية بصورة خاصة .ويهدف هذا المقرر إلي تعزيز قدرات
قضايا سياسية واقتصادية

معاصرة في العالقات األوربية
العربية

U 706

International

Integration and

Cooperation: Theories
and Practices

التكامل والتعاون الدولي:
نظريات وتطبيقات

الطالب علي فهم وتحليل ونقاش األحداث الجارية في الشؤون العربية

األوروبية بصورة أكاديمية.
يتناول هذا المقرر نظريات التكامل والتعاون الدولي (الليبرالية
المؤسسية والوظيفية والوظيفية الجديدة) وكذلك المفاهيم النظرية في

تحليل ظواهر التكامل والتعاون الدولي ،خاص ًة مفهومي الفوق-قومية

Supranationalism

والتعاون

العبر-حكومي

Inter-

.governmentalism

يلي هذا الجزء النظري دراسة متعمقة لتطبيقات عمليات التعاون

والتكامل اإلقليمي والدولي سواء في إطار االتحاد األوروبي أو في

عالقة أوروبا بجنوب المتوسط .ويناقش المقرر أيضاً أوجه التعاون
والتكامل السياسي واالقتصادي المختلفة ،والفروق المؤسسية في

أشكال التكامل الدولي واإلقليمي.
U 707

Comparative Public

Administration in the
Euro-Med Area

اإلدارة العامة المقارنة في

المنطقة األوروبية المتوسطية
U 708

Issues in Sustainable

يتناول هذا المقرر القضايا النظرية والمنهاجية لإلدارة العامة المقارنة،

ونماذج المقارنة في اإلدارة العامة كما يركز على أجهزة ونظم اإلدارة

العامة في المنطقة األورومتوسطية ،مع توضيح أوجه التشابه
واالختالف بينها.

يهةة ةةدف هةة ةةذ المقةة ةةرر إلةة ةةى د ارسةة ةةة المفةة ةةاهيم األساسةة ةةية والنظريةة ةةات
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Development, Energy

والممارسات المرتبطةةة وبالتنميةةة المسةةتدامةو وعالقاتهةةا بنظريةةات النمةةو

التنمية المستدامة والطاقة

للتنمية المستدامة بالتركيز على العالقةةة بةةين الطاقةةة والبيئةةة والتنميةةة

and Environment
والبيئة

والتنمية ةةة .يتنة ةةاول المقة ةةرر األبعة ةةاد االقتصة ةةادية والبيئية ةةة واالجتماعية ةةة

المستدامة في السياق األورومتوسطى .كذلك يتعةةرض المقةةرر لتةةأثيرات

العولمةةة ولةةدور القطةةاع الخةةاص والمنظمةةات الدوليةةة غيةةر الحكوميةةة.

يتضةةمن المقةةرر أيضةاً التيةةارات واالتجاهةةات العالميةةة الهامةةة فةةي مجةةال

التنمية ة ةةة المسة ة ةةتدامة كأهة ة ةةداف األلفية ة ةةة اإلنمائية ة ةةة وأهة ة ةةداف التنمية ة ةةة

المستدامة .يتعرض المقرر لخيارات السياسات العامةةة لتحقيةةق التنميةةة
المستدامة وكيفية تقييمها وأمثلة الستراتيجيات التنمية المسةةتدامة فةةي

اإلطار األورومتوسطى.
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