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  المحتوياتالمحتويات  قائمةقائمة

  

  0404--44    الباب األول: القواعد العامة للدراسات العلياالباب األول: القواعد العامة للدراسات العليا

  0101--0101  الثاني: القواعد العامة للبرامج االكاديميةالثاني: القواعد العامة للبرامج االكاديميةالباب الباب 

  0000  توصيف مقررات الماجستير والدكتوراه والدبلوماتتوصيف مقررات الماجستير والدكتوراه والدبلومات

  041041--0606  توصيف برامج الماجستيرتوصيف برامج الماجستير

  601601--011011  توصيف برامج الدكتوراهتوصيف برامج الدكتوراه
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  مقدمة:مقدمة:

والجدية والجدية   اإلنضباطاإلنضباط  فيهفيه  يكونيكون  مختلفمختلف  PPaarraaddiiggmm  ذهنىذهنى  توجهتوجه  إلىإلى  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  نظامنظام  في إطار احتياج في إطار احتياج 
  لتحقيق تلكلتحقيق تلك  أساسياأساسيا  محورامحورا  المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  نظامنظام  يعد يعد   للوائح،للوائح،  أساساأساسا  المستمر والفكر التكاملىالمستمر والفكر التكاملى  والتقدموالتقدم  والمتابعةوالمتابعة

  وكذلكوكذلك  العملالعمل  الخريج وفرصالخريج وفرص  العالم لصالحالعالم لصالح  مفاهيممفاهيم  معمع  العلياالعليا  الدراساتالدراسات  فىفى  المفاهيمالمفاهيم  توحيدتوحيد  المتطلبات. يستدعىالمتطلبات. يستدعى
    القاهرة و العكس. القاهرة و العكس.   بجامعةبجامعة  درسهدرسه  مع االستفادة ممامع االستفادة مما  أجنبيةأجنبية  عةعةلجاملجام  اإلنتقالاإلنتقال  فىفى  رغبرغب  ماما  اذااذا  الطالبالطالب  لفائدةلفائدة

بها ومواكبة بها ومواكبة   العلياالعليا  الدراساتالدراسات  ببرامجببرامج  لإلرتقاءلإلرتقاء  القاهرةالقاهرة  جامعةجامعةجانب جانب   استكمااًل لمساعى التطوير المستمر مناستكمااًل لمساعى التطوير المستمر منوعليه و وعليه و   
الساعات الساعات   امامالعليا بنظالعليا بنظ  الدراساتالدراسات  للوائحللوائح  المتطورالمتطور  العامالعام  للمتغيرات الدولية ومحددات الجودة تم وضع هذا اإلطارللمتغيرات الدولية ومحددات الجودة تم وضع هذا اإلطار

بكلية بكلية   مشتماًل على الحد األدنى من المتطلبات واإلشتراطات الموحدة والحاكمة لبرامج الدراسات العليامشتماًل على الحد األدنى من المتطلبات واإلشتراطات الموحدة والحاكمة لبرامج الدراسات العليا  المعتمدةالمعتمدة
  GGrraadduuaattee  SScchhoooollجامعة القاهرة جامعة القاهرة االقتصاد والعلوم السياسية بما يتوافق مع ما طرحته الالئحة الموحدة لاالقتصاد والعلوم السياسية بما يتوافق مع ما طرحته الالئحة الموحدة ل

RReeqquuiirreemmeennttss   على أن تتضمن اللوائح على أن تتضمن اللوائح   والمعاهد التابعة للجامعةوالمعاهد التابعة للجامعة  ع الكلياتع الكلياتلجميلجمي    يعتبر هذا اإلطار ملزماً يعتبر هذا اإلطار ملزماً . و . و
  دون تعارض مع البنود الواردة باالطار العام الحالى.دون تعارض مع البنود الواردة باالطار العام الحالى.ة اشتراطات خاصة تعكس تخصصاتها و ة اشتراطات خاصة تعكس تخصصاتها و الداخلية بالكلية أيالداخلية بالكلية أي

امعة امعة ويشتمل االطار الحالى على ثالثة أجزاء: األول يخص القواعد العامة والمتطلبات الموحدة للدراسات العليا بجويشتمل االطار الحالى على ثالثة أجزاء: األول يخص القواعد العامة والمتطلبات الموحدة للدراسات العليا بج
القاهرة بجميع برامجها والثانى يتضمن القواعد العامة للبرامج األكاديمية )الدبلوم األكاديمى والماجستير األكاديمى القاهرة بجميع برامجها والثانى يتضمن القواعد العامة للبرامج األكاديمية )الدبلوم األكاديمى والماجستير األكاديمى 

وتتضمن رؤيتنا المستقبلية أن يتم إصدار الئحة معدلة وتتضمن رؤيتنا المستقبلية أن يتم إصدار الئحة معدلة ة. ة. بينما يشمل الجزء الثالث األحكام االنتقاليبينما يشمل الجزء الثالث األحكام االنتقالي  ((والدكتوراهوالدكتوراه
إضافية تخص: البرامج المهنية والقطاعات الرئيسية )الهندسية إضافية تخص: البرامج المهنية والقطاعات الرئيسية )الهندسية   تشمل أحكاماتشمل أحكاما    22001188//22001177للعام الدراسىللعام الدراسى

ومعالجة أى ثغرات أو مشكالت ناجمة عن تطبيق أحكام اإلطار ومعالجة أى ثغرات أو مشكالت ناجمة عن تطبيق أحكام اإلطار   ((االجتماعيةاالجتماعيةو و والطبية واالساسية واإلنسانية والطبية واالساسية واإلنسانية 
  ..  61616161المعروض. كما نتوقع أن تصدر الئحة موحدة نهائية ومستقرة لجامعة القاهرة بحلول شهر سبتمبر لعام المعروض. كما نتوقع أن تصدر الئحة موحدة نهائية ومستقرة لجامعة القاهرة بحلول شهر سبتمبر لعام 

   Objective Developmental دف التنموىاله

تهدف الالئحة إلى اإلرتقاء بأداء برامج الدراسات العليا بالجامعة واستيفاء متطلبات جودة التعليم العالى. ويتم ذلك 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 عن طريق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة بجامعات القمة، مما ينعكس باإليجاب على نوعية البحث العلمى 

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

  التصنيف الدولى لجامعة القاهرة.التصنيف الدولى لجامعة القاهرة.
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        DDiirreecctt  OObbjjeeccttiivveeاألهداف المباشرةاألهداف المباشرة

  خص األهداف المباشرة لالئحة فى التالى:خص األهداف المباشرة لالئحة فى التالى:تتلتتل

: عن طريق تعريف حد أدنى إلشتراطات توحيد القواعد والمتطلبات العامة واألساسية للدراسات العليا –
الحصول على درجات علمية أو شهادات للدراسات العليا و تكون تلك القواعد األساسية ملزمًة لجميع 

 برامج الدراسات العليا بالجامعة.

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

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

 أو تحسن من جودة المخرجات العلمية.

لضبط جودة وأداء  اً مباشر  اً نتاجهدف طموح يعد : وهو توجيه البحث العلمى نحو تلبية احتياجات المجتمع –
 التعليم العالى.

يتم ذلك مرحليًا بدءًا  صحيح األوضاع الحالية وغير المتوافقة مع المعايير والحدود الواردة:ت –
بالمشكالت الرئيسية والتى قد تتعارض صراحة مع أى من بنود الالئحة الموحدة بأى من كليات أو 

 معاهد الجامعة. 

  

  العلياالعليا  للدراساتللدراسات  العامةالعامة  القواعدالقواعد: : األولاألول  البابالباب
، الجامعةةة وعراقةةة مكانة تعكس وهى ،برامجها بجميع القاهرة لجامعة الموحدة المتطلبات على العامة القواعد تشتمل
 اإللتحةةةاق فةةةى الةةةراغبين لةةةدى القبةةةول لمتطلبةةةات األدنةةةى الحةةةد تعكةةةس كمةةةا الموضةةةوعية، بالمعةةةايير التزامهةةةا ومةةةدى

 ،العليةةا الدراسةةات بةةرامج لجميةةع الحاكمةةة اإلشةةتراطات مةةن األدنةةى الحةةد عةةن الةةواردة العامةةة القواعةةد وتعبةةر بالجامعةةة،
 محةةددات أي كليةةة بكةةل الداخليةةة اللةةوائح تتضةةمن أن علةةى ،للجامعةةة التابعةةة والمعاهةةد الكليةةات لجميةةع ملزمةةة وتكةةون
 قوانين تنظيم الجامعات. إلى باإلضافة تخصصاتها، طبيعة تعكس إضافية
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  الدرجات التى تمنحها جامعة القاهرةالدرجات التى تمنحها جامعة القاهرة  ::((00مادة )مادة )
 إللتحةةاقهم طبقةةاً  ،معتمةةدة درجةةات القاهرة بناًء على اقتراح من كلية االقتصةةاد والعلةةوم السياسةةيةيمنح مجلس جامعة 

 .المهنية البرامج أو األكاديمية، البرامج: التاليين المسارين بأحد
 

 األكاديمية بالبرامج المرتبطة الدرجات 1-1
 

 (:  بأنواعها) العليا الدراسات دبلومة   1-1-1
 الحاصةةلين ولكنهةةا ال تؤهةةل ،دارسةةيها لةةدى والمهةةارات المعةةارف لتنميةةة ،يميةأكاد طبيعة ذات دراسات تشمل
 .الماجستير برامج مثل أعلى علمية درجات تمنح ببرامج لإللتحاق عليها

 (بأنواعه) األكاديمى الماجستير   1-1-2
 ةوتنميةة الباحةةث لةةدى المعرفيةةة القاعةةدة ودعةةم ،األساسية المفاهيم لترسيخ ،بحثى توجه ذات دراسات يشمل

 عةةدة ضةةمن مةةن) رئيسةةان مكتسةةبان األكةةاديمى الماجسةةتير دارسةةى جميةةع لةةدى يتحقةةق أن ويجةةب. مهاراتةةه
 :وهما( مكتسبات

 العلمى البحثإجراء  منهجية تعلم How to Conduct Research 
 نتائجها عن الدفاع على القدرة مع ،األركان ومستوفاة سليمة علمية رسالة كتابة على القدرة. 

 دراسةةةية لمقةةةررات المنةةةاظرة المعتمةةةدة السةةةاعات مةةةن أدنةةةى حةةةد تحقيةةةق الماجسةةةتير علةةةى للحصةةةول ويشةةةترط
 .مقبولة علمية رسالة تقديم إلى باإلضافة

 (بأنواعها) الدكتوراه   1-1-3
 التخصةةص شةةهادات أعلةةى حاملهةةا وتمةةنح ،أصةةيلة بحثيةةة طبيعةةة وذات متخصصةةة أكاديميةةة دراسات تشمل
 المنةةاظرة المعتمدة الساعات من أدنى حد تحقيق الدكتوراه جةدر  على للحصول ويشترط الدراسة، مجال فى

 علةةى قدرتةةه علةةى يبةةرهن أن ،الطالةةب وعلةةى. مقبولةةة علميةةة رسةةالة تقةةديم إلةةى باإلضةةافة ،دراسةةية لمقةةررات
 :وهى ،الدكتوراه درجة يمنح أن قبل  رئيسة متطلبات ةثالث تحقيق

 بالمسةةةتجدات واإللمةةةام وعرضةةةها ليلهةةةاوتح التخصصةةةية المعلومةةةات اسةةةتيعاب علةةةى الشخصةةةية القةةةدرة 
 .البحث بمجال

 نتائجها عن الدفاع على القدرة مع األركان مستوفاة رسالة تقديم. 
 البحث جراءإ قبل موجودة تكن لم جديدة علمية إضافة تقديم. 

 المهنية بالبرامج المرتبطة الدرجات 1-2
 لدى الوظيفية الحرفية و األداء كفاءة ورفع المهنية المهارات صقل على المهنية العليا الدراسات برامج تركز

 يسمح ال فمثال .أعلى أكاديمية بدرجات لإللتحاق عليها الحاصلين جميعها تؤهل ال وهي برامج ،الطالب
 الدكتوراه أو األكاديمى الماجستير دراسة فى باالستمرار المهنى الدبلوم شهادة على حصوله بعد للطالب



6 

 

 وعادة. واالكاديمى المهنى المسارين بين الخلط يجوز وال األولى، لجامعيةا الدرجة فى التخصص كان مهما
 محدد عدد عن تقل ال خبرة مثالً ) المهنى بالبرنامج اإللتحاق شروط أحد والمهنية الوظيفية الخبرة تكون ما
 له روعبمش ذلك عن ويستعاض ،الدرجة لمنح رسالة تقديم يشترط ال كذلك(. الصلة ذات بالمهنة األعوام من

 (.يناظره ما أو) محددة معتمدة ساعات
  

 المهنى الدبلوم 1-2-1
 المهنية الكفاءة رفع إلى تهدف تطبيقية طبيعة ذات وتكون الليسانس/  البكالوريوس بعد ما دراسات يشمل
 .التخصصى العمل مجال فى
 

 المهنى الماجستير 1-2-2
  مهاراتمهارات  اكتساباكتساب  علىعلى  التركيزالتركيز  معمع، ، نىنىالمهالمه  العملالعمل  مجالمجال  فىفى  تخصصاً تخصصاً   وأكثروأكثر  شموالشموال  أكثرأكثر  تطبيقيةتطبيقية  دراساتدراسات  يشمليشمل
  بمابما  المهنيةالمهنية  المشكالتالمشكالت  معمع  بحرفيةبحرفية  التعاملالتعامل  علىعلى  القدرةالقدرة  معمع  ،،الطالبالطالب  لدىلدى  التنفيذيةالتنفيذية  الكفاءةالكفاءة  رفعرفع  شأنهاشأنها  منمن

  ..محددةمحددة  مهنيةمهنية  بمهامبمهام  للقيامللقيام  حاملهاحاملها  الماجستيرالماجستير  شهادةشهادة  وتعدوتعد. . لهالها  التابعالتابع  للجهةللجهة  المؤسسيةالمؤسسية  القدرةالقدرة  منمن  يعظميعظم
 

 المهنية الدكتوراه 1-2-3
    ..بمزاولتهبمزاولته  التصريحالتصريح  أوأو  جديدجديد  برنامجبرنامج  أىأى  استحداثاستحداث  يجوزيجوز  والوال  ،،جداجدا  ضيقةضيقة  حدودحدود  فىفى  موجودموجود  البرنامجالبرنامج  هذاهذا
  (: مواعيد الدراسة ومدتها(: مواعيد الدراسة ومدتها66مادة )مادة )

  فصلين دراسيين رئيسيين:فصلين دراسيين رئيسيين:  منمنالعام األكاديمى العام األكاديمى   يتكونيتكون  00--66

تشةةمل فتةةرة تشةةمل فتةةرة أسةةبوعا ال أسةةبوعا ال   0044ويسةةتمر لمةةدة ويسةةتمر لمةةدة   ،،النصف الثانى من شةةهر سةةبتمبرالنصف الثانى من شةةهر سةةبتمبرفي في الفصل الدراسى األول: يبدأ الفصل الدراسى األول: يبدأ   ••
  متحانات النهائية.متحانات النهائية.اإلاإل

تشةةمل فتةةرة تشةةمل فتةةرة ال ال أسةةبوعا أسةةبوعا   0044ويسةةتمر لمةةدة ويسةةتمر لمةةدة   ،،مةةن شةةهر فبرايةةرمةةن شةةهر فبرايةةر  األولاألولالنصةةف النصةةف فةةي فةةي الفصل الدراسى الثةةانى: يبةةدأ الفصل الدراسى الثةةانى: يبةةدأ   ••
  اإلمتحانات النهائية.اإلمتحانات النهائية.

  44يسةةمح بنةةاء علةةى طلةةب مجلةةس الكليةةة وموافقةةة مجلةةس الدراسةةات العليةةا بفةةتح فصةةل صةةيفى يسةةتمر لمةةدة يسةةمح بنةةاء علةةى طلةةب مجلةةس الكليةةة وموافقةةة مجلةةس الدراسةةات العليةةا بفةةتح فصةةل صةةيفى يسةةتمر لمةةدة   66  --66
  نتائجه قبل بداية التسجيل للعام الجامعى الجديد.نتائجه قبل بداية التسجيل للعام الجامعى الجديد.على أن يتم إعالن على أن يتم إعالن   ،،أسابيع كحد أدنىأسابيع كحد أدنى

للمسةةتمرين( مةةرتين سةةنويًا )مةةع بدايةةة كةةل فصةةل دراسةةى رئيسةةى( للمسةةتمرين( مةةرتين سةةنويًا )مةةع بدايةةة كةةل فصةةل دراسةةى رئيسةةى(   ((66))للمستجدين )و التسجيلللمستجدين )و التسجيل  ((00))يفتح باب القيديفتح باب القيد  33--66
  نهاية الفصل الثانى. نهاية الفصل الثانى. في في بعد موافقة مجلس الكلية.  ويتم التسجيل للفصل الصيفى، إن وجد، بعد موافقة مجلس الكلية.  ويتم التسجيل للفصل الصيفى، إن وجد، 

  لقيد ببرامج الدراسات العليالقيد ببرامج الدراسات العليا(: الشروط العامة ل(: الشروط العامة ل33مادة )مادة )
  

الحصةةول علةةى درجةةة البكالوريوس/الليسةةانس ، وفقةةاً للتخصةةص، مةةن إحةةدى كليةةات جمهوريةةة مصةةر العربيةةة أو الحصةةول علةةى درجةةة البكالوريوس/الليسةةانس ، وفقةةاً للتخصةةص، مةةن إحةةدى كليةةات جمهوريةةة مصةةر العربيةةة أو     00--33
  على درجة معادلة لها )من قبل المجلس األعلى للجامعات( من أحد المعاهد أو الكليات العلمية المعترف بها. على درجة معادلة لها )من قبل المجلس األعلى للجامعات( من أحد المعاهد أو الكليات العلمية المعترف بها. 

                                                                                                  
 القيد: التقدم لاللتحاق بأحد برامج الدراسات العليا للمرة األوىل 1))

 لدراسى املعىن وختص أحد برامج الدراسات العليا طبقا لالئحة الداخلية املناظرةالتسجيل: قبول تسجيل مقررات لدراستها بالفصل ا 2))
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أو تقةةةةدير عةةةةام جيةةةةد( علةةةةى األقةةةةل بمرحلةةةةة أو تقةةةةدير عةةةةام جيةةةةد( علةةةةى األقةةةةل بمرحلةةةةة   6.36.3و معةةةةدل تراكمةةةةى   و معةةةةدل تراكمةةةةى   أأ  ++CCالحصةةةةول علةةةةى تقةةةةدير عةةةةام )  الحصةةةةول علةةةةى تقةةةةدير عةةةةام )    66--33
  البكالوريوس لإللتحاق ببرنامج الماجستير األكاديمى.البكالوريوس لإللتحاق ببرنامج الماجستير األكاديمى.

( على األقةةل بمرحلةةة الماجسةةتير األكةةاديمى لإللتحةةاق ( على األقةةل بمرحلةةة الماجسةةتير األكةةاديمى لإللتحةةاق 6.26.2أو معدل تراكمى   أو معدل تراكمى     --BB  الحصول على تقدير عام )الحصول على تقدير عام )    33--33
  ببرنامج الدكتوراه األكاديمى. ببرنامج الدكتوراه األكاديمى. 

دارة الدراسةةةات العليةةةا والبحةةةوث بالكليةةةة أو دارة الدراسةةةات العليةةةا والبحةةةوث بالكليةةةة أو إإيةةةع المسةةةتندات المطلوبةةةة والتةةةى تحةةةددها يةةةع المسةةةتندات المطلوبةةةة والتةةةى تحةةةددها اسةةةتيفاء الطالةةةب لجماسةةةتيفاء الطالةةةب لجم  44--33
    المعهد.المعهد.

ى اشةةتراطات يضةةعها مجلةةس القسةةم المخةةتص )مثةةل تحديةةد امتحةةان للقبةةول أو تقةةدير أدنةةى ى اشةةتراطات يضةةعها مجلةةس القسةةم المخةةتص )مثةةل تحديةةد امتحةةان للقبةةول أو تقةةدير أدنةةى استيفاء الطالب ألاستيفاء الطالب أل  11--33
    للمواد التخصصية ... إلخ( .للمواد التخصصية ... إلخ( .

قةةانون قةةانون فةةي فةةي لقواعةةد المنظمةةة فةةى هةةذا الشةةأن والمنصةةوص عليهةةا لقواعةةد المنظمةةة فةةى هةةذا الشةةأن والمنصةةوص عليهةةا لتزام بالتزام باتقدم الطالب بموقفه من التجنيد مع اإل تقدم الطالب بموقفه من التجنيد مع اإل   22--33
    تنظيم الجامعات.تنظيم الجامعات.

    مواعيد العمل الرسمية.مواعيد العمل الرسمية.في في موافقة جهة العمل على الدراسة حال كون الدراسة موافقة جهة العمل على الدراسة حال كون الدراسة   22--33

    سداد الرسوم الدراسية المقررة بداية كل فصل دراسى كشرط لقبول التسجيل بالفصل الدراسى المعنى.سداد الرسوم الدراسية المقررة بداية كل فصل دراسى كشرط لقبول التسجيل بالفصل الدراسى المعنى.  00--33
  بنظام الساعات المعتمدةبنظام الساعات المعتمدة  (: الدراسة(: الدراسة44مادة )مادة )

جميع برامج الدراسات العليا بجامعة القاهرة تتبع نظام الساعات المعتمدة المطبق بجامعات أمريكا الشمالية جميع برامج الدراسات العليا بجامعة القاهرة تتبع نظام الساعات المعتمدة المطبق بجامعات أمريكا الشمالية     00--44
لى حرية الطالب فى اختيار مجموعة من المقررات محددة بساعات لى حرية الطالب فى اختيار مجموعة من المقررات محددة بساعات إإوغيرها. ويستند النظام فى األساس وغيرها. ويستند النظام فى األساس 

المعتمدة التي يستطيع الطالب دراستها خالل األسبوع الواحد من المعتمدة التي يستطيع الطالب دراستها خالل األسبوع الواحد من معتمدة، مع السماح باختالف كم الساعات معتمدة، مع السماح باختالف كم الساعات 
ويتيح ذاك ويتيح ذاك الداخلية. الداخلية. حسب قدرات الطالب وحالته الدراسية، ووفقا لقواعد محددة بالالئحة حسب قدرات الطالب وحالته الدراسية، ووفقا لقواعد محددة بالالئحة   ،،طالب آلخرطالب آلخر

  مكانية تحويل الساعات المعتمدة المكتسبةمكانية تحويل الساعات المعتمدة المكتسبةإإلى الجامعات األجنبية مع لى الجامعات األجنبية مع ا  ا  النظام الفرصة للطالب للتحويل من و النظام الفرصة للطالب للتحويل من و 
ويقوم القسم المختص بتكليف مرشد أكاديمى من أعضاء هئية التدريس لكل مجموعة من ويقوم القسم المختص بتكليف مرشد أكاديمى من أعضاء هئية التدريس لكل مجموعة من لقواعد. لقواعد. وفقا لوفقا ل

شراف أكاديمى على شراف أكاديمى على إإرشادهم ومتابعتهم )لحين تشكيل لجنة رشادهم ومتابعتهم )لحين تشكيل لجنة إإطلبة الدراسات العليا يكون مسئوال عن طلبة الدراسات العليا يكون مسئوال عن 
وذلك بكل وذلك بكل   ،،الرسالة( وعن اعتماد تسجيلهم للمواد قبل العرض على لجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكليةالرسالة( وعن اعتماد تسجيلهم للمواد قبل العرض على لجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكلية

  كلية أو معهد. كلية أو معهد. 
  تعادل:تعادل:  األخرى، وهىاألخرى، وهى  المقرراتالمقررات  إلىإلى  بالنسبةبالنسبة  مقرر دراسىمقرر دراسى  كلكل  وزنوزن  لتحديدلتحديد  ،،دراسيةدراسية  قياسقياس  وحدةوحدة  هىهى  المعتمدةالمعتمدة  الساعةالساعة  66--44

 سبوعا للمحاضرات النظرية،  أوأ 01األسبوع لمدة  دقيقة اتصال فى 11 –

 كلينيكية،  أوت المعملية واإل سبوعا للتمارين والتدريباأ 01األسبوع لمدة  دقيقة اتصال فى 011 –

 .اسبوعا للتدريبات التطبيقية والحقلية 01األسبوع لمدة  دقيقة اتصال فى 611 –
إلى إلى   %%3131تتراوح الدرجة المخصصة لها من تتراوح الدرجة المخصصة لها من جمالى درجات كل مقرر جمالى درجات كل مقرر إإنسبة من نسبة من تخصص ألعمال الفصل تخصص ألعمال الفصل   33--44

  ت التى تعامل معاملة المشروع.  ت التى تعامل معاملة المشروع.  ، ويستثنى من ذلك المقررا، ويستثنى من ذلك المقرراممثلة في صورة بحوث وتقارير وعروض نقدية ممثلة في صورة بحوث وتقارير وعروض نقدية   1111%%
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لفصل. وفى حالة المقررات ذات لفصل. وفى حالة المقررات ذات متحان التحريرى آخر امتحان التحريرى آخر ادقيقة باإلدقيقة باإل  2121كل ساعة معتمدة من المقررات يناظرها كل ساعة معتمدة من المقررات يناظرها   44--44
  متحان بالالئحة الداخلية.متحان بالالئحة الداخلية.متحان النهائى الشفوى أو تلك التى تعامل معاملة المشروع يتم النص على مدة اإلمتحان النهائى الشفوى أو تلك التى تعامل معاملة المشروع يتم النص على مدة اإلاإلاإل

من الساعات المطلوبة ألى مقرر كشرط للسماح بدخول من الساعات المطلوبة ألى مقرر كشرط للسماح بدخول   %%2121ور ال تقل عن ور ال تقل عن ستيفاء نسبة حضستيفاء نسبة حضإإيجب يجب   11--44
  متحان آخر الفصل.متحان آخر الفصل.إإ

  هذاهذا  دراسةدراسة  بعدبعد  الالإإ    ((pprree--rreeqquuiissiitt))قبله  قبله    آخرآخر  مقررمقرر  دراسةدراسة  دراسى يتطلبدراسى يتطلب  مقررمقرر  بتسجيلبتسجيل  للدارسللدارس  يسمحيسمح  الال  22--44

  فيه. فيه.   خر والنجاحخر والنجاحالمقرر األالمقرر األ
فتعطى أكوادا من فتعطى أكوادا من   أما مقررات مستوى الماجستيرأما مقررات مستوى الماجستير، ، 111111المقررات لمستوى الدبلوم تعطى أكوادا من الفئة المقررات لمستوى الدبلوم تعطى أكوادا من الفئة   22--44

  لمقررات الدكتوراه.لمقررات الدكتوراه.  211211بينما تخصص الفئة بينما تخصص الفئة   211211الفئة الفئة 
ستيفاء متطلبات أكثر من درجة علمية واحدة وال يجوز لنفس ستيفاء متطلبات أكثر من درجة علمية واحدة وال يجوز لنفس ال يجوز استخدام نفس المخرج العلمى إلال يجوز استخدام نفس المخرج العلمى إل  00--44

  مدة لدرجتين علميتين مختلفتين.مدة لدرجتين علميتين مختلفتين.ستيفاء متطلبات الساعات المعتستيفاء متطلبات الساعات المعتإلإلالطالب أن يستخدم نفس المقرر مرتين الطالب أن يستخدم نفس المقرر مرتين 

شتراطات أخرى( ، واإلعفاء الجزئى شتراطات أخرى( ، واإلعفاء الجزئى إإستيفاء شرطين أساسيين )من ضمن ستيفاء شرطين أساسيين )من ضمن إإللحصول على درجة علمية يجب للحصول على درجة علمية يجب   11--44
  ، وهما:، وهما:يعنى اإلعفاء بالتبعية من اآلخريعنى اإلعفاء بالتبعية من اآلخر  من أحدهما المن أحدهما ال

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

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

عفاء عفاء إإوموافقة مجلس الدراسات العليا وموافقة مجلس الدراسات العليا   ًء على اقتراح مجلس القسم المختصًء على اقتراح مجلس القسم المختصبنابنا  ،،يجوز لمجلس الكليةيجوز لمجلس الكلية  0101--44
  111111وكذلك مقررات من فئة وكذلك مقررات من فئة   ،،لمستويى الماجستير والدكتوراهلمستويى الماجستير والدكتوراه  211211و/أو و/أو   211211الطالب من مقررات )أكواد الطالب من مقررات )أكواد 

  ستيفاء الشروط التالية )مجتمعة(:ستيفاء الشروط التالية )مجتمعة(:إإوذلك بعد وذلك بعد   ،،الدبلوم(الدبلوم(لمستوى لمستوى 
 .الدرجة للحصول على ،المطلوبة المقررات بين أن يكون المقرر فى نفس التخصص ومن –

أن يكون قد سبق للطالب دراستها بنجاح  بالكلية أو فى كلية أخرى أو معهد علمى مناظر معترف به من  –
 من سنوات وقف القيد وتحتسب ،نوات السابقة لقيده الحالىسالالمجلس األعلى للجامعات خالل الخمس 

  .نوات المتاحةالس ضمن الخمس 

ألقل بالنسبة لبرامج الماجستير ( على ا6.2) B-أن يكون الطالب قد حصل فى كل مقرر على تقدير   –
 ( على األقل بالنسبة لبرامج الدبلوم.6.1) Cالدكتوراه أو تقدير و 

ال ( ساعات معتمدة للماجستير و 1وز )( ساعات معتمدة للدكتوراه وال تتجا2مقررات )أال تتجاوز ساعات تلك ال  –
 .من الساعات االجمالية للمقررات المطلوب استيفائها ببرنامج الدبلوم المناظر %11تتجاوز 

أال يكون قد منح بمقتضاها درجة علمية أخرى )دبلوم أو ماجستير أخرى( مع إعفائه من مساهمات تلك  –
 ت.الساعا

للدرجات   العام التراكمى المتوسط دون أن تدخل تقديراتها فى حساب ،الساعات فقط هذه من الطالبيعفى  –
 دراستها بالفعل من خالل التسجيل الحالى.  توالذى يتم حسابه بالرجوع لتقديرات المقررات التى تم
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  السابق فى حالتين فقط:السابق فى حالتين فقط:  4.004.00تنطبق شروط اإلعفاء المذكورة بالبند تنطبق شروط اإلعفاء المذكورة بالبند   0000--44

ستيفاء الحد إنقضاء المدة أو عدم إلطلبة الذين تم شطب قيدهم لألسباب المذكورة الحقا بالالئحة )مثل ا –
 األدنى من الساعات المعتمدة أو غيرها(.

ن من جامعات )أو معاهد( أخرى، معترف بها من المجلس األعلى للجامعات، ولم يمنحوا لوالطلبة المحو  –
 معادلتها. درجات أخرى بموجب المقررات المراد

      CCrreeddiitt  PPooiinntt  SSyysstteemm(: قواعد تحديد النقاط المعتمدة المكافئة (: قواعد تحديد النقاط المعتمدة المكافئة 11مادة )مادة )
يجوز لمجلس الجامعة بناًء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسةةات العليةةا الموافقةةة علةةى برنةةامج يجوز لمجلس الجامعة بناًء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسةةات العليةةا الموافقةةة علةةى برنةةامج   00--11

  شرطين:شرطين:وروبا بوروبا بأأمستحدث للدراسات العليا يتبع نظام النقاط المعتمدة المعمول به بجامعات مستحدث للدراسات العليا يتبع نظام النقاط المعتمدة المعمول به بجامعات 
أن يكون البرنامج الجديد ضمن أحد البرامج المشتركة مع الجامعات األوروبية والتى سبق لها الحصول  –

 من خالل المكتب الدولى بالجامعة. ،على موافقة الجامعة

وفقًا  ،شتراطات المناظرة بنظام الساعات المعتمدة بعد معادلتهاأن يستوفى البرنامج الجديد جميع اإل –
   ، (3)افؤلقواعد التك

  (: مصروفات الدراسة(: مصروفات الدراسة22مادة )مادة )
 للطلبةةةة أسةةةابيع 2 و المسةةةتجدين للطلبةةةة القيةةد بدايةةةة مةةةن أسةةةابيع 4 أقصةةاه موعةةةد فةةةى المصةةةروفات تحصةةل 2-0

 األقصةةى الموعةةد بعةةد أيةةام عشةةرة خةةالل المصةةروفات بةةدفع السةةداد عةةن المتخلةةف للطالب ويسمح.  المستمرين
 .تلقائياً  التسجيل يلغى الوا   ،%01 مقدارها تأخير غرامة ضافةإ مع

 :على المصروفات تشتمل 2-6
تكلفة الساعة الواحدة  xوهى تساوى عدد الساعات المعتمدة المسجلة بذات الفصل الدراسى  :مساهمات –

 بالبرنامج، طبقا للقواعد التى تحددها الالئحه المالية بالكلية.

 . منظمة بلوائحها الماليةرسوم و مساهمات تسجيل: وتحددها الجامعة طبقًا للقواعد ال –
  (: التقديرات(: التقديرات22مادة )مادة )
 تقدر نقاط التقدير )المستخدمة فى حساب المتوسط التراكمى( لكل ساعة معتمدة على النحو التالى: 2-0
 

FF  DD  DD++  CC--  CC  CC++  BB--  BB  BB++  AA--  AA  

00  11..00  11..33  11..77  22..00  22..33  22..77  33..00  33..33  33..77  44..0000  

    
عةةن طةةالب الدراسةةات العليةةا عةةن طةةالب الدراسةةات العليةةا   BBوتعبةةر التقةةديرات فئةةة وتعبةةر التقةةديرات فئةةة     EExxcceelllleennttعن الطالب المتميزين عن الطالب المتميزين   AAتعبر التقديرات فئة تعبر التقديرات فئة و و 

بينمةةا تعبةةر بينمةةا تعبةةر   CCrriittiiccaallllyy  AAddeeqquuaatteeحالةةة الطةةالب المتوسةةطين حالةةة الطةةالب المتوسةةطين   CCوتعكةةس التقةةديرات فئةةة وتعكةةس التقةةديرات فئةةة GGoooodd  الجيةةدين الجيةةدين 

                                                                                                  
 نقطة معتمدة )طبقا لطبيعة و نوعية الدراسة باملفرر املناظر(. 5,3 – 2,2الساعة املعتمدة الواحدة تناظر :  ( 3)
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الةةى الةةى   FFوأخيرا يشةةير التقةةدير وأخيرا يشةةير التقةةدير   CCoonnddiittiioonnaallعن تقييم طالب ذوى أداء منخفض تحت التحفظ  عن تقييم طالب ذوى أداء منخفض تحت التحفظ    DDالتقديرات فئة التقديرات فئة 

  ..(4) العلياالعلياوال يرقى مستواهم لمرحلة الدراسات وال يرقى مستواهم لمرحلة الدراسات   FFaaiill  حالة طالب راسبينحالة طالب راسبين
 تلتزم جميع برامج الدراسات العليا بالنسب المئوية المقابلة للتقديرات على النحو التالى:  2-6

 
 
 
 

 

 

  

  

  
تها بجامعةةة القةةاهرة فقةةط وال يحتسةةب المعةةدل التراكمةةى لسةةواها. كمةةا دراسةة تتةةذكر بالشةةهادة المقةةررات التةةى تمةة 2-3

 تذكر لغة الدراسة بالشهادة.
  (: متوسط النقاط(: متوسط النقاط00مادة )مادة )

 :كالتالى للدرجات  CGPA  العام التراكمى والمتوسط GPA  الفصلى المتوسط التراكمى حساب يتم 0-0 

 من الطالبعليه  حصلي ما متوسط هو GPA (Grade Point Average)  الفصلى المتوسط التراكمى –

 : رقمين عشريين ويساوى إلى الدراسى الواحد مقربا الفصل فى نقاط

عدد ساعاته المعتمدة( / مجموع الساعات المعتمدة لجميع  x)مجموع النقاط المحصلة لكل مقرر 
 المقررات بذات الفصل.

 حصلي ما متوسط هو Cumulative Grade Point Average, CGPA  العام المتوسط التراكمى –

إلى رقمين عشريين ويساوى:  الدراسية بالبرنامج مقربا الفصول خالل جميع نقاط من الطالبعليه 
عدد ساعاته المعتمدة( / مجموع الساعات المعتمدة لجميع  x)مجموع النقاط المحصلة لكل مقرر 

 المقررات بجميع الفصول.  

جتيةةاز المقةةرر بحةةد إويحتسةةب التقةةدير عنةةد  ،ارى حةةال الرسةةوب فيةةهيلتزم الطالةةب باعةةادة دراسةةة أى مقةةرر إجبةة 0-6
 مرات كحد أقصى. 3ويسمح باإلعادة  -Bأقصى 

وفةةى تلةةك الحالةةة  ،أو دراسةةة مةةادة أخةةرى بديلةةة 6-0يحةةق للطالةةب اتبةةاع المةةذكور بالبنةةد  ،عند الرسوب بمقرر اختيةةارى 0-3
 تدخل كلتا المادتين فى حساب المتوسط التراكمى.

                                                                                                  
 .بامللحق نقاط التقديريوجد تفصيل مبسط للعقالنية املتبعة ىف حتديد  ( 4)

 النسبة المئوية التقدير

A+     97%  أو  أكثر 

A  97و أقل من    %95من% 

A- 91%    95و أقل من% 

B+  91  و أقل من  %85من% 

B  85و أقل من    %81من% 

B-  81و أقل من    %77من% 

 النسبة المئوية التقدير

C+  22و أقل من    %23من% 

C  23و أقل من    %20من% 

C-  20و أقل من    %21من% 

D  21و أقل من    %21من% 

F   (%21راسب )أقل من 
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وعندئةةذ  ،بغةةرض تحسةةين المعةةدل التراكمةةى ،ح للطالةةب بدراسةةة نفةةس المقةةرر السةةابق نجاحةةه فيةةه مةةرة واحةةدة أخةةرىيسةةم 0-4
 يحتسب تقدير اإلمتحان األخير فقط. 

  (: الحد األدنى للنجاح بالمقررات الدراسية(: الحد األدنى للنجاح بالمقررات الدراسية11مادة )مادة )

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

  البرامج المهنيةالبرامج المهنية    لبرامج األكاديميةلبرامج األكاديميةاا

  --CC  الدبلومةالدبلومة    CC  الدبلومةالدبلومة

  --BB  الماجستيرالماجستير    --BB  الماجستيرالماجستير

        --BB  الدكتوراهالدكتوراه

        DD  11التأهيلىالتأهيلى

  
    مادة )مادة )0101(: مدة الدراسة(: مدة الدراسة

لالنتهاء من الدراسة والحصول على الدرجة أو التخةةرج )مةةن لالنتهاء من الدراسة والحصول على الدرجة أو التخةةرج )مةةن   ،،يبين الجدول التالى حدود المدة المسموح بهايبين الجدول التالى حدود المدة المسموح بها  00--0101
  قيد بالجامعة(  بأى من برنامج الدراسات العليا:قيد بالجامعة(  بأى من برنامج الدراسات العليا:تاريخ التاريخ ال

  البرنامجالبرنامج
  22الساعات المعتمدة المطلوبةالساعات المعتمدة المطلوبة  الفصول الدراسية الرئيسية المطلوبةالفصول الدراسية الرئيسية المطلوبة

  الحد األقصىالحد األقصى    الحد األدنىالحد األدنى  الحد األقصىالحد األقصى  الحد األدنىالحد األدنى

  4040  6464  22  66  الدبلوم األكاديمىالدبلوم األكاديمى

  2121  3232  00  44  الماجستير األكاديمىالماجستير األكاديمى

  2626  4040  0101  22  الدكتوراه الدكتوراه 

  4646  6464  44  66  وم المهنىوم المهنىالدبلالدبل

  4040  3131  22  33  الماجستير المهنىالماجستير المهنى
  
  

  ..ساعةساعة  6060وبحد أقصى وبحد أقصى   ،،ساعةساعة  0101تقدر الساعات المعتمدة المناظرة لرسالة الماجستير بحد أدنى تقدر الساعات المعتمدة المناظرة لرسالة الماجستير بحد أدنى   66--0101
  ..ساعةساعة  3232وبحد أقصى وبحد أقصى   ،،ساعةساعة  6262تقدر الساعات المعتمدة المناظرة لرسالة الدكتوراه بحد أدنى تقدر الساعات المعتمدة المناظرة لرسالة الدكتوراه بحد أدنى   33--0101

  مىمى(: المرشد األكادي(: المرشد األكادي0000مادة )مادة )

                                                                                                  
 ج الدراسات العليا أهيلى: تنص بعض الربامج على أن جيتاز بعض الطالب عددا من املقررات قبل السماح هلم بالتسجيل و تسمى مقررات تأهيلية لاللتحاق بربنامالت 5

 تشمل جمموع الساعات املعتمدة للمقررات و الساعات املعتمدة للرسالة )أو مشروع التخرج(   6
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يعين مجلس القسم مرشدًا أكاديميةةا )أو مرشةةدين أكةةاديميين( مةةن ضةةمن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس يسةةتمر مةةع يعين مجلس القسم مرشدًا أكاديميةةا )أو مرشةةدين أكةةاديميين( مةةن ضةةمن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس يسةةتمر مةةع   00--0000
مشرف الرسالة فى حالة تقةةدم الطالةةب  للدراسةةة بدرجةةة مشرف الرسالة فى حالة تقةةدم الطالةةب  للدراسةةة بدرجةةة ه ه الطالب حتى نهاية دراسة الدبلومة، بينما يستبدل بالطالب حتى نهاية دراسة الدبلومة، بينما يستبدل ب

  شراف( أو الدراسة بدرجة الدكتوراه.شراف( أو الدراسة بدرجة الدكتوراه.الماجستير)عند تحديد لجنة اإلالماجستير)عند تحديد لجنة اإل

  تشمل مهام المرشد األكاديمى:تشمل مهام المرشد األكاديمى:  66--0000

 دراسة الطالب فترة خالل يمى واإلرشاد األكاد يم النصح تقد 

  إلمتابعة( تزام الطالب بالخطة الدراسية للحصول على الدرجةStudy Plan / Road Map.لكل برنامج ) 

  ( تغييةةةر فةةةى كةةةذلك اعتمةةةاد أى و اعتمةةةاد المقةةةررات المزمةةةع دراسةةةتها لكةةةل طالةةةب خةةةالل كةةةل فصةةةل دراسةةةى
 التسجيل األصلى( كشرط للسماح بتسجيلها من قبل إدارة الدراسات العليا بالكلية أو المعهد المناظر.

  وتعذر دخول االمتحانوتعذر دخول االمتحاناإلنسحاب اإلنسحاب حاالت التسحيل و حاالت التسحيل و (: (: 0606مادة )مادة )
للةةةدارس بالغةةاء تسةةجيله السةةابق بةةةأى مقةةرر دون عواقةةب خةةالل أول أسةةةبوعين مةةن بدايةةة الدراسةةةة للةةةدارس بالغةةاء تسةةجيله السةةابق بةةةأى مقةةرر دون عواقةةب خةةالل أول أسةةةبوعين مةةن بدايةةة الدراسةةةة   يسةةمحيسةةمح  00--0606

  ..  DDrrooppلدراسى المناظر فقط لدراسى المناظر فقط بالفصل ابالفصل ا
  نهايةةةنهايةةة  قبةةلقبةةل  سةةترداد المسةةاهماتسةةترداد المسةةاهماتإإمةةع مةةع   ،،دراسةةىدراسةةى  أى مقةةررأى مقةةرر  مةةنمةةن    ((WWiitthhddrraawwaall))  نسةةحابنسةةحابللةةدارس باإل للةةدارس باإل   يسةةمحيسةةمح  66--0606

والمعتمةةدة مةةن والمعتمةةدة مةةن   ،،بةةذلكبةةذلك  الخاصةةةالخاصةةة  اإلسةةتمارةاإلسةةتمارة  إستيفاءإستيفاء  بعدبعد  وذلكوذلك  ،،الدراسىالدراسى  بداية الدراسة بالفصلبداية الدراسة بالفصل  منمن  الرابعالرابع  األسبوعاألسبوع
    المقةةرر،المقةةرر،  هذاهذا  ساعاتساعات  للدارسللدارس  تحتسبتحتسب  الال  ،،الحالةالحالة  هذههذه  لمقرر، وفىلمقرر، وفىبتدريس ابتدريس ا  القائمالقائمو و   كل من المرشد األكاديمىكل من المرشد األكاديمى

  ..الطالبالطالببب  الخاصةالخاصة  المقرراتالمقررات  فى شهادات وبياناتفى شهادات وبيانات((WW))  منسحب منسحب   يظهر الرمزيظهر الرمزو و 
  نهايةنهاية  قبلقبل  سترداد المساهماتسترداد المساهماتإإ  عدمعدممع مع   ،،دراسىدراسى  أى مقررأى مقرر  منمن      ((WWiitthhddrraawwaall))نسحابنسحابللدارس باإل للدارس باإل   يسمحيسمح  33--0606

المعتمةةدة المعتمةةدة بةةذلك و بةةذلك و   الخاصةةةالخاصةةة  اإلسةةتمارةاإلسةةتمارة  إسةةتيفاءإسةةتيفاء  بعةةدبعةةد  وذلةةكوذلةةك  ،،الدراسةةىالدراسةةى  بداية الدراسةةة بالفصةةلبداية الدراسةةة بالفصةةل  السادس منالسادس من  األسبوعاألسبوع
  هةةذاهةةذا  سةةاعاتسةةاعات  للةةدارسللةةدارس  تحتسةةبتحتسةةب  الال  ،،الحالةةةالحالةةة  هةةذههةةذه  بتةةدريس المقةةرر، وفةةىبتةةدريس المقةةرر، وفةةى  والقةةائموالقةةائم  مةةن كةةل مةةن المرشةةد األكةةاديمىمةةن كةةل مةةن المرشةةد األكةةاديمى

  ..الطالبالطالببب  الخاصةالخاصة  المقرراتالمقررات  فى شهادات وبياناتفى شهادات وبيانات((WW))  منسحب منسحب   ويظهر الرمزويظهر الرمز  المقرر،المقرر،
الدراسةةى ويحصةةل الطالةةب علةةى تقةةدير الدراسةةى ويحصةةل الطالةةب علةةى تقةةدير   بدايةةة الدراسةةة بالفصةةلبدايةةة الدراسةةة بالفصةةل  السةةادس مةةنالسةةادس مةةن  نسحاب بعةةد األسةةبوعنسحاب بعةةد األسةةبوعال يجوز اإل ال يجوز اإل   44--0606

نسةةبة الحضةةور أو حةةال عةةدم نسةةبة الحضةةور أو حةةال عةةدم   ئهئهمتحةةان نهايةةة الفصةةل أو حةةال عةةدم اسةةتيفامتحةةان نهايةةة الفصةةل أو حةةال عةةدم اسةةتيفاإإ  ههحةةال عةةدم حضةةور حةةال عةةدم حضةةور   ((FF))راسةةب راسةةب 
  الحد األدنى ألعمال الفصل الدراسى. الحد األدنى ألعمال الفصل الدراسى.   ههتحقيقتحقيق

ل التقةةدير الةةذى تةةم الحصةةول عليةةه ل التقةةدير الةةذى تةةم الحصةةول عليةةه عند إعادة دراسة مقرر كان قةةد سةةبق للطالةةب اإلنسةةحاب منةةه يةةتم اسةةتبداعند إعادة دراسة مقرر كان قةةد سةةبق للطالةةب اإلنسةةحاب منةةه يةةتم اسةةتبدا  11--0606
  والسابق الحصول عليه.والسابق الحصول عليه.  ((WW))عند اإلعادة بتقدير عند اإلعادة بتقدير 

  لجنةةةلجنةةة  تقبلهةةاتقبلهةةا  قهريةةةقهريةةة  ألسةةبابألسةةباب  متطلباتةةهمتطلباتةةه  بعةةضبعةةض  إتمةةامإتمةةام  أوأو  لمقررلمقرر  النهائىالنهائى  اإلمتحاناإلمتحان  دخولدخول  تعذرعليهتعذرعليه  الذىالذى  الطالبالطالب  22--0606
  تقةةديرتقةةدير  لةةىلةةىعع  يحصةةليحصةةل  األقةةلاألقةةل  علةةىعلةةى  المقةةررالمقةةرر  متطلبةةاتمتطلبةةات  مةةنمةةن  %%  7755  أدىأدى  قدقد  وكانوكان  الكلية،الكلية،  ومجلسومجلس  العلياالعليا  الدراساتالدراسات

  عنةةدعنةةد  يليةةهيليةةه  الةةذىالةةذى  أوأو))  التةةالىالتةةالى  الدراسةةىالدراسةةى  الفصةةلالفصةةل  فةةىفةةى  اإلمتحةةاناإلمتحةةان  أداءأداء  وعليةةهوعليةةه  ،،  ((II  ––  IInnccoommpplleettee  ))  مكتمةةلمكتمةةل  غيةةرغيةةر
  ..إلعادتهإلعادته  وليسوليس  المقررالمقرر  متطلباتمتطلبات  الستكمالالستكمال  وذلكوذلك  ،،( ( المقررالمقرر  تدريستدريس  إعادةإعادة
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مةةن مةةن   %%2121  لةةىلةةىو عليةةه اسةةتيفاء نسةةبة حضةةور تزيةةد عو عليةةه اسةةتيفاء نسةةبة حضةةور تزيةةد ع  ،،((AAuuddiitt))يحةةق للطالةةب التسةةجيل بمقةةرر كمسةةتمع يحةةق للطالةةب التسةةجيل بمقةةرر كمسةةتمع   22--0606
بشةةهادة بشةةهادة   ((LL))عليةةه يتحصةةل الطالةةب علةةى تقةةدير عليةةه يتحصةةل الطالةةب علةةى تقةةدير و و  يطالب بدخول امتحان آخر الفصل  يطالب بدخول امتحان آخر الفصل اعات المطلوبة  والاعات المطلوبة  والالسالس

  ساعات معتمدة.ساعات معتمدة.  يةيةال تحتسب له أال تحتسب له أنه نه أأالمقررات غير المقررات غير 
  (: وقف القيد(: وقف القيد0303مادة )مادة )

ل ل ويشةةترط إجةةراؤه قبةةويشةةترط إجةةراؤه قبةة  ،،يقررها مجلس الدراسات العليةةا والبحةةوث بالجامعةةةيقررها مجلس الدراسات العليةةا والبحةةوث بالجامعةةة  تيتييكون وقف القيد وفقا للضوابط اليكون وقف القيد وفقا للضوابط ال  00--0303
  ال يكون عن مدة سابقة أو بأثر رجعى.ال يكون عن مدة سابقة أو بأثر رجعى.و و   ،،صلية للقيد أو التسجيلصلية للقيد أو التسجيلنتهاء المدة األنتهاء المدة األإإ

بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يوقف قيد الطالب المسةةجل بالدراسةةات العليةةا بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يوقف قيد الطالب المسةةجل بالدراسةةات العليةةا   ،،يجوز لمجلس الكليةيجوز لمجلس الكلية  66--0303
  فى الحاالت اآلتية:فى الحاالت اآلتية:  وذلكوذلك  ،،سنوات )تجدد سنوياً(سنوات )تجدد سنوياً(  33دكتوراه ( بفترة إعداد الرسالة وبحد أقصى دكتوراه ( بفترة إعداد الرسالة وبحد أقصى   ––)ماجستير )ماجستير 

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

  على أن يتقدم الطالب بما يثبت ذلك مدعما بموافقة جهة على أن يتقدم الطالب بما يثبت ذلك مدعما بموافقة جهة   ،،مرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارجمرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج
  ..العمل على اإلعارة للطرف األول والموافقة للطرف اآلخرالعمل على اإلعارة للطرف األول والموافقة للطرف اآلخر

  .حاالت التجنيد للقوات المسلحة وتقديم ما يفيد ذلك.حاالت التجنيد للقوات المسلحة وتقديم ما يفيد ذلك  
  بشرط تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل بالنسبة للعاملين أو شهادة ميالد بشرط تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل بالنسبة للعاملين أو شهادة ميالد   ،،إجازة رعاية الطفلإجازة رعاية الطفل

  الطفل. الطفل. 
  .المنح التدريبية والمهمات القومية التى يوفد فيها الطالب عن طريق جهة عمله.المنح التدريبية والمهمات القومية التى يوفد فيها الطالب عن طريق جهة عمله  
  ( إلغاء القيد( إلغاء القيد0404مادة )مادة )

    د فى أى من الحاالت التالية:د فى أى من الحاالت التالية:يتم إلغاء القييتم إلغاء القي

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

  0101للحصول على الدرجة والمذكور بالمادة للحصول على الدرجة والمذكور بالمادة   ،،تجاوز الحد األقصى المسموح بهتجاوز الحد األقصى المسموح به..  
   فى المدة المحددة لذلك.فى المدة المحددة لذلك.  جتياز االمتحان الشامل للدكتوراه جتياز االمتحان الشامل للدكتوراه إإعدم عدم  

  هانة أعضاء هيئة اإلخالل بالقيم األخالاإلخالل بالقيم األخال هانة أعضاء هيئة قية واألكاديمية مثل حاالت الغش ومخالفات األمانة العلمية وا  قية واألكاديمية مثل حاالت الغش ومخالفات األمانة العلمية وا 
    التدريس وهى حاالت تستوجب إلغاء القيد.التدريس وهى حاالت تستوجب إلغاء القيد.

   تقديم تقريرين متتابعين على مدار فصلين أكاديميين من المشرف الرئيسى يفيد عدم جدية الطالب فى تقديم تقريرين متتابعين على مدار فصلين أكاديميين من المشرف الرئيسى يفيد عدم جدية الطالب فى
    إدارة الدراسات العليا.إدارة الدراسات العليا.البحث ويتم إبالغ الطالب رسميا بالتقرير األول عن طريق البحث ويتم إبالغ الطالب رسميا بالتقرير األول عن طريق 

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

  يتم يتم   ،،فى حال اختالف المشرفين على جدية وجدوى استمرار الطالب فى البحث و/أو صالحية الرسالةفى حال اختالف المشرفين على جدية وجدوى استمرار الطالب فى البحث و/أو صالحية الرسالة
    وبموافقة لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية .وبموافقة لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية .  ،،اإلحتكام إلى لجنة يقترحها مجلس القسماإلحتكام إلى لجنة يقترحها مجلس القسم
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  ثم اعتماده من أ.د.نائب ثم اعتماده من أ.د.نائب   ،،تقدم الطالب بطلب إللغاء القيد، والموافقة على طلبه من مجلس الكليةتقدم الطالب بطلب إللغاء القيد، والموافقة على طلبه من مجلس الكلية
  رئيس الجامعة للدراسات العليا.رئيس الجامعة للدراسات العليا.

  (: إعادة القيد(: إعادة القيد0101مادة )مادة )

  ،،دراسةةات العليةةا إعةةادة قيةةده، وعلةةى الطالةةبدراسةةات العليةةا إعةةادة قيةةده، وعلةةى الطالةةببنةةاء علةةى اقتةةراح لجنةةة البنةةاء علةةى اقتةةراح لجنةةة ال  ،،يجوز لمجلس الكليةيجوز لمجلس الكلية  ،،إذا تم إلغاء قيد الطالبإذا تم إلغاء قيد الطالب
وكةةذلك الشةةروط الخاصةةة وكةةذلك الشةةروط الخاصةةة   ،،مع االلتزام بالشةةروط العامةةة للقيةةدمع االلتزام بالشةةروط العامةةة للقيةةد  ،،أن يتقدم بطلب إعادة القيد في المواعيد المحددة لذلكأن يتقدم بطلب إعادة القيد في المواعيد المحددة لذلك

علةةى نجاحةةه فيهةةا أكثةةر مةةن علةةى نجاحةةه فيهةةا أكثةةر مةةن   ذا لةةم يمةةضذا لةةم يمةةضإإن يعفةةى مةةن بعةةض المقةةررات السةةابق اجتيازهةةا ن يعفةةى مةةن بعةةض المقةةررات السةةابق اجتيازهةةا أأبقيةةد لكةةل درجةةة، ويجةةوز بقيةةد لكةةل درجةةة، ويجةةوز 
    ..44وطبقا للبنود الواردة بالمادة وطبقا للبنود الواردة بالمادة   ،،على موافقة القسم المختصعلى موافقة القسم المختص  بناءً بناءً   ،،خمس سنواتخمس سنوات

  (: قواعد معالجة الخالفات(: قواعد معالجة الخالفات0202مادة )مادة )

يةةتم اللجةةوء إلدارة يةةتم اللجةةوء إلدارة   ،،فان تعذر فةةض النةةزاعفان تعذر فةةض النةةزاع  ،،المبدأ العام فى فض الخالفات يقضى بحل النزاع داخل القسم أوالالمبدأ العام فى فض الخالفات يقضى بحل النزاع داخل القسم أوال  00--0202
  معة وال يجوز تخطى الترتيب السابق.معة وال يجوز تخطى الترتيب السابق.دارة الجادارة الجاإإلى لى إإلتجاء لتجاء يتم اإل يتم اإل   ،،وفى حال تعذر حسم الخالفوفى حال تعذر حسم الخالف  ..الكليةالكلية

فى حال وجود خالف بين المشرفين أو بةةين أحةةد المشةةرفين والطالةةب أو حةةال اخةةتالف المشةةرفين علةةى جديةةة فى حال وجود خالف بين المشرفين أو بةةين أحةةد المشةةرفين والطالةةب أو حةةال اخةةتالف المشةةرفين علةةى جديةةة   66--0202
يتم اإلحتكةةام إلةةى لجنةةة تضةةم ثالثةةة مةةن األسةةاتذة يتم اإلحتكةةام إلةةى لجنةةة تضةةم ثالثةةة مةةن األسةةاتذة   ،،وجدوى استمرار الطالب فى البحث و/أو صالحية الرسالةوجدوى استمرار الطالب فى البحث و/أو صالحية الرسالة

فقةةة لجنةةة الدراسةةات العليةةا ومجلةةس الكليةةة ويكةةون قرارهةةا ملزمةةا لجميةةع فقةةة لجنةةة الدراسةةات العليةةا ومجلةةس الكليةةة ويكةةون قرارهةةا ملزمةةا لجميةةع الكبةةار، يقترحهةةا مجلةةس القسةةم وبمواالكبةةار، يقترحهةةا مجلةةس القسةةم وبموا
  األطراف.األطراف.

لمعالجةةة الخالفةةات لمعالجةةة الخالفةةات   ،،حتكةةام إلةةيهمحتكةةام إلةةيهميةةتم اإليةةتم اإل  ،،لجنة ثالثية من الحكماء المشهود لهم بالرأى الصائبلجنة ثالثية من الحكماء المشهود لهم بالرأى الصائب  الكليةالكلية  تشكلتشكل  33--0202
  . . تنشأ بين األقسام العلميةتنشأ بين األقسام العلمية  قدقد  التيالتي

جادة استخدام الحا0202مادة )مادة ) جادة استخدام الحا(: اشتراطات اللغة وا    ودورة الكتابة العلميةودورة الكتابة العلمية  سب اآللى ونظم المعلوماتسب اآللى ونظم المعلومات(: اشتراطات اللغة وا 

  وووالكتابةةة العلميةةةوالكتابةةة العلميةةة  تنميةةة المهةةارات البحثيةةةتنميةةة المهةةارات البحثيةةةوكةةذلك ودورة وكةةذلك ودورة   أو مةةا ينةةاظرهأو مةةا ينةةاظره  TTOOEEFFLLمتحةةان الةةة متحةةان الةةة إإيعتبةةر اجتيةةاز يعتبةةر اجتيةةاز   00--0202
  ببرنامجى الماجستير والدكتوراه.ببرنامجى الماجستير والدكتوراه.  للقيدللقيدشرطا شرطا 

  ارسيه. ارسيه. شتراطات تكنولوجيا المعلومات المطلوب توافرها لدى دشتراطات تكنولوجيا المعلومات المطلوب توافرها لدى دإإ  قسمقسميحدد كل يحدد كل   66--0202
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  األكاديميةاألكاديمية  للبرامجللبرامج  العامةالعامة  القواعدالقواعد: : الثانىالثانى  البابالباب

 الدراسةةات مسةةتوي علةةي وذلةةك، السياسةةية والعلةةوم االقتصةةاد كليةةة طلةةب علةةي بنةةاءً ، جامعةةةالقاهرة تمةةنح:(00مةةادة )
 .التالية العلمية الدرجات،العليا

 :اآلتية التخصصات أحد فى كاديمياأل  الماجستير درجة 11-1
 .االقتصاد -أ
 .حصاءاإل -ب
 .السياسية العلوم -جة
 .العامة والسياسات اإلدارة -د
 .االجتماعية العلوم فى اآللى الحاسب تطبيقات -هة
 .المتوسطية األوروبية الدراسات -و

 .الذكر سالفةال التخصصات أحد فى الفلسفة دكتوراه درجة 00-6
 .62 المادة فى الواردة التخصصات أحد فى كاديمياأل  الدبلوم درجة 00-3

  كاديميكاديمياألاأل  الماجستيرالماجستير  برنامجبرنامج: :   أوالأوال

  شتراطات القيد والتسجيل بالماجستير األكاديمىشتراطات القيد والتسجيل بالماجستير األكاديمىإإ(: (: 0101مادة )مادة )
  كاديمي الشروط التالية:كاديمي الشروط التالية:يجب أن يستوفى المتقدم لدراسة الماجستير األ يجب أن يستوفى المتقدم لدراسة الماجستير األ 

 ريبتقد يدرسه أن يريد الذى  العلمى للتخصص المناظر التخصص فى البكالوريوس درجة على الحصول  00--0101
C+ للجامعات األعلى للمجلس طبقاً  يعادله ما أو األقل ىعل. 

 وذلك يدرسه، أن يريد الذى  العلمى للتخصص مناظر غير تخصص فى البكالوريوس درجة على الحصول  22--9191
 بذات لها معادلة درجة على أو العربية، مصر جمهورية جامعات إحدى من األقل على ++CC تراكمى بتقدير
 قد التى التكميلية المقررات بنجاح يجتاز وأن المجال، ذات فى فرعى تخصص هل يكون أن بشرط التقدير،
  .المختص القسم مجلس اقتراح على بناءً  الكلية، مجلس من بقرار بها يحمل

 أو اإلحصاء أو االقتصاد بكالوريوس على الحاصلون الطالب أيضاً  العامة، اإلدارة بقسم يقبل أن يجوز 33--9191
 درجة على أو العربية، مصر جمهورية جامعات إحدى من األقل، على ++CC تراكمى ربتقدي السياسية العلوم
 اجتيازهم بشرط وذلك العامة، اإلدارة مجال فى فرعى تخصص لهم يكون ال والذين التقدير، بذات لها معادلة
  ..سمالق مجلس اقتراح على بناءً  الكلية، مجلس من بقرار بها يحملون التى التكميلية المقررات بنجاح

 على الحاصلون الطالب أيضاً  االجتماعية، العلوم فى اآللى الحاسب تطبيقات بقسم يقبل أن يجوز 44--9191  
 جامعات إحدى من األقل، على ++CC تراكمى بتقدير السياسية العلوم أو اإلحصاء أو االقتصاد بكالوريوس
 فى فرعى تخصص لهم يكون ال والذين التقدير، بذات لها معادلة درجة على أو العربية، مصر جمهورية
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 التى التكميلية المقررات بنجاح اجتيازهم بشرط وذلك االجتماعية، العلوم فى اآللى الحاسب تطبيقات مجال
 .المختص القسم مجلس اقتراح على بناءً  ،الكلية مجلس من بقرار بها يحملون

 فى األقل على--BB تراكمى ديربتق الليسانس أو البكالوريوس درجة على الحاصلين الطالب قبول يجوز 55--9191
 :التالى النحو على وذلك أخرى، تخصصات

 الجوى، والدفاع، العسكرية والفنية( ،البحتة الرياضة قسم) والعلوم الهندسة بكالوريوس على الحاصلون -
 .اإلحصاء قسم فى وذلك

 االقتصاد قسم) والزراعة( البحتة الرياضة قسم) والعلوم والتجارة الهندسة بكالوريوس على الحاصلون -
 .االقتصاد قسم فى وذلك الحقوق، وليسانس( الزراعى

 والحقوق( واإلعالم واالجتماع النفس وعلم والفلسفة التاريخ أقسام) اآلداب ليسانس على الحاصلون -
 القانونية العلوم وليسانس العسكرية العلوم بكالوريوس على الحاصلون وكذلك اإلعالم، وبكالوريوس
 مقررات دراسة يبدأ أن قبل الطالب، يجتاز أن بشرط السياسية، العلوم قسم فى وذلك ة،المعادل والشرطية
 اقتراح على بناءً  ،الكلية مجلس من بقرار بها يحمل قد التى التكميلية المقررات الماجستير، برنامج
 يدللق شرطاً  ذلك تحقيق ويعتبر .مقرر كل فىB- (6.2 ) عن التقل نجاح بنسبة وذلك ،القسم مجلس
 والمطلوب للطالب التراكمى النقاط متوسط حساب فى التكميلية المقررات هذه والتدخل الماجستير ببرنامج

 .الماجستير برنامج فى تحقيقه منه
 الرياضة قسم) والعلوم ،(واتصاالت حاسبات) والهندسة الحاسبات كليات بكالوريوس على الحاصلون –

 قسم فى وذلك واآلداب، الحقوق، وليسانس العمرانى، التخطيطو  واآلثار، واإلعالم، والتجارة، ،(البحتة
 .االجتماعية العلوم فى اآللى الحاسب تطبيقات

)إدارة  والتجارة والهندسة، الطب، بكالوريوس علىمن إحدى جامعات جمهورية مصر العربية  الحاصلون –
، وذلك العامة اإلدارة قسم ىف وذلك ،والعلوم العسكرية والشرطية الحقوق وليسانس واإلعالم، ،األعمال(

بشرط اجتيازهم بنجاح المقررات التكميلية التى يحملون بها بقرار من مجلس الكلية، بناًء على اقتراح 
مع مالحظة أن القسم ال يقبل طالب الجهات  ،على األقل  -B عن سبة نجاح ال تقلنمجلس القسم ب

التعليم المفتوح الذين  يخريج، و والجامعة العمالية ،ومعهد الدراسات التعاونية ،المعاهد الخاصةالتالية: 
 .تعادل درجاتهم ببكالوريوس التجارة

 بقرار بها يحمل قد التى التكميلية المقررات بنجاح الطالب يجتاز أن السابقة الحاالت جميع فى ويشترط –
 .المختص القسم مجلس اقتراح على بناءً  الكلية، مجلس من

 :يشترط ،المتوسطية األوروبية الدراسات تيربماجس الطالب لقيد بالنسبة 91-6
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 أو سياسية علوم تخصص) السياسية والعلوم االقتصاد كلية من البكالوريوس درجة على الحصول -1
 ليسانس أو الحقوق، ليسانس أو المعادلة والشرطية العسكرية العلوم أو اإلعالم بكالوريوس أو ،(اقتصاد
 على ++CC تراكمى بتقدير وذلك( اإلعالمو  النفس، علمو  الفلسفة،و  االجتماع،و  التاريخ،: أقسام) اآلداب
 .األقل

 تخصص) بجامعة القاهرة السياسية والعلوم االقتصاد كلية بكالوريوس على الحاصلين غيريجب على  -2
 النظم: هى بالبرنامج االلتحاق قبل تأهيلية مقررات ست دراسة من ينتهوا أن( اقتصاد أو سياسية علوم

 إلى باإلضافة البحث، مناهجو  العام، الدولى القانونو  الدولية، العالقات نظريةو  قارنة،الم السياسية
 .أدنى بحد -B تقدير على مقرر كل فى الطالب يحصل أن على اقتصاد، قسم يحددهما مقررين

 الرياضة التجارة، كليات) االقتصاد بقسم العليا الدراسات لبرنامج بالتقدم لهم المسموح للطالب يمكن -3
 رسائلهم باعداد يقوموا أن على ،المتوسطية األوروبية الدراسات ببرنامج لاللتحاق التقدم( إلخ...البحته
 .المتوسطية األوروبية الدراسات إطار فى اقتصادية موضوعات فى

الحق في وضع ضوابط داخلية خاصة باجادة اللغة اإلنجليزية  المتوسطية األوروبيةلبرنامج الدراسات   -4
  ة مجلس الكلية حيث أن الدراسة بالبرنامج باللغة اإلنجليزية. بعد موافق

 ذات عملهةةم طبيعةةة كانةةت متةةى إليها، المشار الكليات خريجي غير من طالب قبول يقرر أن الكلية لمجلس  --55
  .األقل على ++CC تراكمي تقدير على الحصول بشرط ،المتوسطية بيةو األور  بالشئون صلة

علةةى مسةةتوى  كحد أدنى للقبول بالكلية 111 درجة أو ما يناظره مع تحقيق  TOEFLحان الة تمإاجتياز   77--9191
 .جميع االقسام

دراسةةات العليةةا لدرجةةة الماجسةةتير يجوز لمجلس الكلية الموافقة على قبةةول الطةةالب الةةراغبين فةةى التسةةجيل لل 88--9191
أهيليةةة يحةةددها القسةةم بشرط اإلنتهاء من مقررات ت ،الحاصلين على تقدير مقبول بالدرجة الجامعية األولىو 

( يحةةددها المرشةةد األكةةاديمى 211و  111سةةاعة معتمةةدة )مةةن مسةةتويات  06على أال تقل عن  ،المختص
كمةةا يشةةترط  ،كحةةد أدنةةى 6.2ويوافق عليها مجلس القسم المختص ويشترط تحقيق  متوسةةط نقةةاط تراكمةةى 

 نامج الماجستير. عدم تسجيل تلك المقررات مرة أخرى أو اإلعفاء منها عند اإللتحاق ببر 

  (: متطلبات منح درجة الماجستير األكاديمى(: متطلبات منح درجة الماجستير األكاديمى6161مادة )مادة )
  دني للحصول علي الدرجة :أكاديمي المتطلبات التالية كحد يجب ان يستوفي طالب الماجستير األ 

سةةاعة )01قةةل( ورسةةالة سةةاعة معتمةةدة علةةي األ 64ساعة معتمدة موزعة بين مقةةررات دراسةةية ) 31اجتياز   00--6161
 قل.ساعة معتمدة علي األ 06جبارية قل( علي ان يخصص للمقررات اإلألمعتمدة علي ا

يعتمد مجلس الكلية، بناًء علةةى اقتةةراح مجلةةس القسةةم المخةةتص، قائمةةة المقةةررات االختياريةةة التةةى يطرحهةةا   6--6161
 .القسم ، ويجوز أن يكون أحد هذه المقررات االختيارية من خارج التخصص الذى يدرسه الطالب
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مةةةن مجلةةةس القسةةةم المخةةةتص بعةةةد تحكيمةةةه مةةةن لجنةةةة ثالثيةةةة مةةةن  د مقتةةةرح البحةةةث موضةةةوع الرسةةةالةاعتمةةةا  33--6161
 .فقًا للقواعد التي يضعها القسم المختصو و  ،المتخصصين في موضوع البحث ومناقشته في سمينار علني

  تشكيل لجنة إشراف : تشكيل لجنة إشراف :   44--6161

  نةةة الدراسةةات العليةةا والبحةةوث وموافقةةة لج ،بناء على اقتراح مجلس القسم المخةةتص ،يعين مجلس الكلية
ويجةةوز  ،مشةةرفًا رئيسةةياً علةةى الطالةةب مةةن بةةين األسةةاتذة أو األسةةاتذة المسةةاعدين غيةةر المعةةارين بالكليةةة

  إشراك أحد المدرسين فى اإلشراف،

  يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشارك في اإلشراف عضو واحد ممن في مسةةتوى األسةةاتذة أو األسةةاتذة
 ثالثة.  لىال يزيد عدد المشرفين ع ،وفى جميع الحاالت ،صصين من خارج الكليةالمساعدين من المتخ

  شراف كما هةةى أو إلفلمجلس الكلية أن يترك لجنة ا ،فى حال سفر أحد المشرفين المشاركين إلى الخارج
شةةةراف أو إللةةةى الخةةةارج مةةةن لجنةةةة اإشةةةراف أو يرفةةةع المشةةةرف الةةةذى سةةةافر جنةةةة اإللةةةى لإيضةةةيف عضةةةوا 

ك بنةةاء علةةى اقتةةراح مجلةةس القسةةم المخةةتص وموافقةةة لجنةةة الدراسةةات العليةةا والبحةةوث بنةةاء وذلةة ،كليهمةةا
مةةع عةةدم  ،مةةدعمًا بةةرأي المشةةرف الرئيسةةي ،على التقريةةر الةةذي يقدمةةه المشةةرف قبةةل السةةماح لةةه بالسةةفر

  ..التعارض مع الفقرة  السابقة
  ًم المخةةتص عةةن مةةدى تقةةدم لةةى مجلةةس القسةةإ يقدم المشرف الرئيسي فى نهايةةة كةةل فصةةل دراسةةى تقريةةرا

 ن يوصي باستمرار القيد أو إلغائه.أالطالب في رسالته، وللمشرف الرئيسي 

  عقد السيمنار:عقد السيمنار:    11--6161

ن عقةةد محاضةةرة عامةةة )سةةيمنار( يعةةرض فيهةةا الطالةةب مةةا توصةةل ان الةةداخلياالمشةةرفأو المشةةرف يطلب   ––
  ويتم تسجيل مالحظات الحاضرين. ،إليه خالل البحث

 الرسالة قبل مرور ثالثة أشهر على األقل من تاريخ عقد السيمنار. ىة حكم علال يجوز تشكيل لجن –

 .يجوز إرفاق المالحظات المدونة بالسيمنار مع خطابات الممتحنين –

  طلب تشكيل لجنة ممتحنين:طلب تشكيل لجنة ممتحنين:    22--6161

 -يتقدم المشرف الرئيسي إلي مجلس القسم المختص باآلتي: –

 ُيقةةدم الطالةةب تعهةةداً علةةى أمانتةةه  ، علةةى أنسةةالةعةةن األمانةةة العلميةةة ونسةةب االقتبةةاس بالر  تقريةةر
 ونسب االقتباس بالرسالة. ،العلمية في كتابة الرسالة

 عةةةةن صةةةةالحية الرسةةةةالة للمناقشةةةةة موضةةةةحًا بةةةةه العنةةةةوان الةةةةدقيق للرسةةةةالة بةةةةاللغتين العربيةةةةة  تقريةةةةر
 واإلنجليزية ويحمل توقيعات المشرفين. 

 سةةة مرشةةحين أحةةدهم المشةةرف أو المشةةرفين طلةةب تشةةكيل لجنةةة الحكةةم علةةى الرسةةالة مةةن بةةين خم
 ويكون للمشرفين صوت واحد. 

 طبقًا لتعليمات كتابة الرسائل.     ،نسخة ورقية من الرسالة، على األقل، وأخرى رقمية مكتوبة 
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  لجنة الحكم على الرسالة: لجنة الحكم على الرسالة:   22--6161

 ثالثةةة  بنةةاء علةةى اقتةةراح مجلةةس القسةةم المخةةتص لجنةةة للحكةةم علةةى الرسةةالة مةةن ،يشةةكل مجلةةس الكليةةة
جانةةب عضةةوين مةةن بةةين إلةةى ن علةةى أن يكةةون لهةةم صةةوت واحةةد اأعضةةاء أحةةدهم المشةةرف أو المشةةرف

السادة األساتذة أو األساتذة المساعدين بالجامعات المصرية أو األجنبية أو ممةةن فةةي مسةةتواهم العلمةةي 
مةةع  ،عضةةاءويةةرأس اللجنةةة أقةةدم األ ،من المختصين بشرط أن يكون أحدهما على األقل من خارج الكليةةة

إال بعةةد  ،مراعةةاة أنةةه ال تمةةنح الدرجةةة علةةى الرسةةائل العلميةةة للطةةالب الةةذين يضةةاف إلةةيهم مشةةرف جديةةد
مةةع مراعةةاة أن تكةةون  ،مرور ستة أشهر على األقل من إضافة المشرف حال طلب المشرف الجديد لذلك
لعليةةا والبحةةوث تشةةكيل مةةدة القيةةد الباقيةةة للطالةةب تسةةمح بةةذلك. ويعتمةةد نائةةب رئةةيس الجامعةةة للدراسةةات ا

 بعد موافقة مجلس الكلية. ،لجنة الحكم على الرسالة

   )اعتبار الموافقة على تشكيل لجنة الحكم على الرسالة موافقة ضمنية على مد القيةةد لمةةدة )سةةتة أشةةهر
نقضةةاء المةةدة المصةةرح إن يةةتم التشةةكيل قبةةل أعلةةى  ،وهى مدة صةةالحية لجنةةة الحكةةم علةةى الرسةةالة ،فقط

  .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.  
  قاربةةه أحةةد أالمقدمةةة مةةن  شةةتراك عضةةو هيئةةة التةةدريس فةةى لجنةةة الحكةةم علةةى الرسةةائل العلميةةةإال يجوز

 و صهرًا. أحتى الدرجة الرابعة نسبًا 

  وبشةةرط أن يكةةون مةةن بينهمةةا أحةةد  ،يجوز أن تتم المناقشة بحضور العضوين من داخل الجمهورية فقط
  المشرفين.

   يتم تأجيل المناقشة حد أعضاء لجنة الحكمأفى حال تعذر حضور.  
  وتقةةدم اللجنةةة تقريةةرًا جماعيةةًا علةةى  ،يةةًا عةةن الرسةةالةيقةةدم كةةل عضةةو مةةن أعضةةاء لجنةةة الحكةةم تقريةةرًا فرد

وتعةةرض  ،النماذج التي تعدها إدارة الدراسات العليا والبحوث لهذا الغرض عن الرسةةالة ونتيجةةة المناقشةةة
جميعها على مجلس القسم المختص ثم لجنةةة الدراسةةات العليةةا والبحةةوث بالكليةةة فمجلةةس الكليةةة تمهيةةداً 

  .لعرضها على مجلس الجامعة
 :التالية التوصيات حدأبللجنة أن توصي في تقريرها الجماعي  -

  ::الثالث اآلتيةالثالث اآلتية  اتاتحد التوصيحد التوصيبأبأللجنة أن توصي في تقريرها الجماعي للجنة أن توصي في تقريرها الجماعي 
  قبةول الرسةالة. قبةول الرسةالة.   --أأ

  رفض الرسالة رفضًا مطلقاً.رفض الرسالة رفضًا مطلقاً.    --بب
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خةةذ موافقةةة اللجنةةة خةةذ موافقةةة اللجنةةة تؤ تؤ و و   ..الستكمال ما تراه اللجنة مةةن نقةةص ومالحظةةاتالستكمال ما تراه اللجنة مةةن نقةةص ومالحظةةات  ،،إعادة الرسالة للطالبإعادة الرسالة للطالب  --جج
سةةتة سةةتة   لةةىلةةىويعطةةي الطالةةب فرصةةة ال تزيةةد عويعطةةي الطالةةب فرصةةة ال تزيةةد ع  ..وقبةةل مةةنح الدرجةةةوقبةةل مةةنح الدرجةةة  ء التعةةديالتء التعةةديالتإجةةراإجةةرا  لة بعةةدلة بعةةدعلةةى الرسةةاعلةةى الرسةةا

وبشرط أال يتجاوز الحةةد األقصةةي لمةةنح الدرجةةة. وفةةى وبشرط أال يتجاوز الحةةد األقصةةي لمةةنح الدرجةةة. وفةةى   ،،الجراء التعديالتالجراء التعديالت  من تاريخ المناقشةمن تاريخ المناقشة  أشهرأشهر
هذه الحالة تعاد مناقشة الطالب وتقدم اللجنة تقريةةرًا جماعيةةًا إلةةى مجلةةس القسةةم المخةةتص بنتيجةةة هذه الحالة تعاد مناقشة الطالب وتقدم اللجنة تقريةةرًا جماعيةةًا إلةةى مجلةةس القسةةم المخةةتص بنتيجةةة 

  سالة والمناقشة.سالة والمناقشة.فحص الر فحص الر 

 .ذا لم يحصل علي الدرجة خالل ثمانية فصول دراسيةإ ،يلغي قيد الطالب ::((  6060مادة )مادة )
  ::  برامج الماجستير األكاديمي في األقسام الدراسية برامج الماجستير األكاديمي في األقسام الدراسية (: (: 6666مادة )مادة )
إختياري ( وعدد  /سمه ونوعه )إجبارياتبين الجداول توزيع المقررات في كل تخصص، وكود كل مقرر و   22-1    
  والمتطلبات السابقة. ،عات التدريسية، وعدد الساعات المعتمدةالسا
بناًء على مقترح من القسم المختص بناًء على مقترح من القسم المختص   ،،يمكن إدخال تعديالت على المقررات اإلجبارية واالختياريةيمكن إدخال تعديالت على المقررات اإلجبارية واالختيارية      22--2222          

    وموافقة مجلس الكلية.وموافقة مجلس الكلية.
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  في األقسام الدراسيةفي األقسام الدراسية  المـاجســـتيرالمـاجســـتير  برامجبرامج

  

 
 
 

ضمنه من مقررات نظرية وأساليب وأدوات التحليل االقتصادي، لتأهيل الباحث ضمنه من مقررات نظرية وأساليب وأدوات التحليل االقتصادي، لتأهيل الباحث يطبق برنامج الماجستير بما يتيطبق برنامج الماجستير بما يت
  التأهيل الضروري والكافي.التأهيل الضروري والكافي.

والملحق( والملحق(   00نظر الجدول رقم نظر الجدول رقم أأجبارية خالل العام الدراسى )جبارية خالل العام الدراسى )إإثمانية مقررات ثمانية مقررات   جستيرجستيرالماالمايدرس الطالب فى برنامج يدرس الطالب فى برنامج   ..00
ة بحث ة بحث ساسية فى علم االقتصاد و تؤهله لكتابساسية فى علم االقتصاد و تؤهله لكتابتكون حجر األساس في فهم النظرية االقتصادية واستخدام األدوات األتكون حجر األساس في فهم النظرية االقتصادية واستخدام األدوات األ

  ،،والنظرية االقتصادية الكليةوالنظرية االقتصادية الكلية  ،،التالية: النظرية االقتصادية الجزئيةالتالية: النظرية االقتصادية الجزئية  المقرراتالمقرراتستير، حيث يشمل البرنامج ستير، حيث يشمل البرنامج الماجالماج
ورشة البحث فى ورشة البحث فى   ومقررومقررالرياضة لالقتصاديين فى الفصل الدراسى األول الرياضة لالقتصاديين فى الفصل الدراسى األول   مقررمقررباإلضافة إلى باإلضافة إلى   واالقتصاد القياسى،واالقتصاد القياسى،

ن يكون لديه حد أدنى من ن يكون لديه حد أدنى من أأيجب يجب   المقرراتالمقرراتسى الثانى. ولكى يستطيع الطالب الملتحق فهم محتوى هذه سى الثانى. ولكى يستطيع الطالب الملتحق فهم محتوى هذه الفصل الدراالفصل الدرا
  ..إلخإلخ،،والجبر الخطي واالحصاء الرياضىوالجبر الخطي واالحصاء الرياضى  ،،وتشمل حساب التفاضل والتكاملوتشمل حساب التفاضل والتكامل  ،،حصائيةحصائيةواإلواإل  المعرفة الرياضيةالمعرفة الرياضية

زعة بين المقررات زعة بين المقررات مو مو   ،،علي األقلعلي األقلساعة معتمدة ساعة معتمدة   3399على الطالب أن يدرس على الطالب أن يدرس   ،،للحصول على درجة الماجستيرللحصول على درجة الماجستير  ..66
  ساعة معتمدةساعة معتمدة  1155ساعات معتمدة لكل مقرر( وبحث الماجستير )ساعات معتمدة لكل مقرر( وبحث الماجستير )  33بواقع بواقع   علي األقلعلي األقل  ساعة معتمدةساعة معتمدة  6464الدراسية )الدراسية )
  (. (. علي األقلعلي األقل

أن ينجح فى كل أن ينجح فى كل   ::أوالً أوالً   ::عليهعليه  ،،لكى يجتاز الطالب مقرارات برنامج الماجستير ويتأهل لكتابة بحث الماجيستيرلكى يجتاز الطالب مقرارات برنامج الماجستير ويتأهل لكتابة بحث الماجيستير  ..33
ويكون التقييم بالنسبة لمقرر ورشة ويكون التقييم بالنسبة لمقرر ورشة   ،،--BBالتقدير اإلجمالي لكل المقررات التقدير اإلجمالي لكل المقررات على أن يكون على أن يكون   %%2121  بحد أدنىبحد أدنى  مقررمقرر
  بناء على المشاركة وكتابة ورقة بحثية مصغرة. بناء على المشاركة وكتابة ورقة بحثية مصغرة.   ،،البحثالبحث

  جميعجميعبعد  النجاح فى بعد  النجاح فى   ،،وينتهى من مناقشته خالل العام التالىوينتهى من مناقشته خالل العام التالى  ،،على الطالب أن يكتب بحث الماجستيرعلى الطالب أن يكتب بحث الماجستير  ::ثانياً ثانياً 
  المقررات المؤهلة للماجستير.المقررات المؤهلة للماجستير.

  
 
 
 
 
 
 

  االقتصـــــاداالقتصـــــاد  قســـمقســـم:  :  أوالا أوالا 
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 ررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم االقتصادالمق

 

  نوع المقررنوع المقرر  المقـــــــــررالمقـــــــــرراسم اسم   الكودالكود
عـدد عـدد 

الساعات/  الساعات/  
  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع

الساعات الساعات عددعدد

  المعتمدةالمعتمدة

EE660011   33  9595  33  إجبارىإجبارى  النظرية االقتصادية الجزئية النظرية االقتصادية الجزئية  

EE660022  33  9595  33  إجبارىإجبارى  تحليل اقتصادي جزئيتحليل اقتصادي جزئي  

EE660033  33  9595  33  إجبارىإجبارى  كلية كلية النظرية االقتصادية الالنظرية االقتصادية ال  

EE660044  33  9595  33  إجبارىإجبارى  تحليل اقتصادي  كليتحليل اقتصادي  كلي  

EE660055  33  9595  33  إجبارىإجبارى  القياسى القياسى   االقتصاداالقتصاد  

EE660066  33  9595  33  إجبارىإجبارى  التحليل الكميالتحليل الكمي  

EE660077  33  9595  33  إجبارىإجبارى  لالقتصاديينلالقتصاديين  ةةرياضرياض  

EE660088  وتتضمن:وتتضمن:  بحثبحث  ورشةورشة  

  ..االقتصادياالقتصادي  الفكرالفكر  تاريختاريخ  ..11

  ..الماليالمالي  االقتصاداالقتصاد  ..22

  ..الدوليالدولي  االقتصاداالقتصاد  ..33

  ..االقتصاديةاالقتصادية  التنميةالتنمية  ..44

  والمواردوالموارد  العملالعمل  اقتصادياتاقتصاديات  ..55

  ..البشريةالبشرية

  والنقلوالنقل  الصناعةالصناعة  اقتصادياتاقتصاديات  ..66

  ..والطاقةوالطاقة

  ..والبنوكوالبنوك  النقودالنقود  اقتصادياتاقتصاديات  ..77

  والمواردوالموارد  الزراعةالزراعة  اقتصادياتاقتصاديات  ..11

  ..والبيئةوالبيئة  الطبيعيةالطبيعية

  ..السلوكيالسلوكي  االقتصاداالقتصاد..11

  

  

  إجبارىإجبارى

  

  

33  

  

  

9595  

  

  

33  
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ساعة معتمدة على  31ن يدرس ألب علي الطا، حصاءكاديمي في اإلاأل  للحصول على درجة الماجستير -1
فصول دراسية وموزعة  0فصول وحد أقصي  4االقل موزعة علي عدد من الفصول الدراسية بحد أدني 

 بين مقررات ورسالة كالتالي: 

 قل موزعة بين:ساعة معتمدة على األ 64 -أ

 ساعات معتمدة. 3مقررات إجبارية ، كل مقرر بواقع  4 -

 ساعات معتمدة. 3بواقع مقررات إختيارية ، كل مقرر  4 -

    إلعداد رسالة. قلعلى األساعة معتمدة  01 -ب

بعد أخذ رأي القسم  ،كون أحد المقررات االختيارية من خارج التخصص الذي يدرسه الطالبييجوز أن  -2
 وموافقة مجلس الكلية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  اإلحصــــــاءاإلحصــــــاء  قســـمقســـم:  :  ثانياا ثانياا 
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 المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم االحصاء

 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بين قوسين )........(.بين قوسين )........(.  ويوضع االسمويوضع االسم  المقرر طبقا لما يراه مجلس القسمالمقرر طبقا لما يراه مجلس القسمد اسم د اسم ييحدحدتم تتم ت  **

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نوع المقررنوع المقرر  ـــــــررـــــــررالمقــالمقــ  الكودالكود
عـدد عـدد 

الساعات/  الساعات/  
  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع

عدد عدد 

الساعات الساعات 

  المعتمدةالمعتمدة

متطلبات متطلبات 

  سابقةسابقة

609609  SS  ( أ( أ99نظرية اإلحصاء )نظرية اإلحصاء )  33  9595  33  إجبارىإجبارى    

602602SS  ( (99نظرية اإلحصاء )نظرية اإلحصاء)609609  33  9595  33  إجبارىإجبارى  بب  SS  

603603  SS  ( ( 99رياضيات متقدمة )رياضيات متقدمة )33  9595  33  إجبارىإجبارى  أأ    

604604SS  ( ب ( ب 99رياضيات متقدمة )رياضيات متقدمة )  603603  33  9595  33  إجبارىإجبارى  SS  
              

606055SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  اإلحصاء الحيوىاإلحصاء الحيوى    

606066SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  اإلحصاء السكانىاإلحصاء السكانى    

606077SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  بحوث العملياتبحوث العمليات    

606088SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  األساليب القياسيةاألساليب القياسية    

606011SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  العمليات العشوائيةالعمليات العشوائية    

669090SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  تصميم وتحليل التجاربتصميم وتحليل التجارب    

696999SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  تحليل سالسل زمنيةتحليل سالسل زمنية    

692692SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  تحليل المتغيرات المتعددةتحليل المتغيرات المتعددة    

696933SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  دراسات الصالحيةدراسات الصالحية    

696944SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  إحصاء المعلمىإحصاء المعلمى    

696955SS  *33  9595  33  اختيارىاختيارى  موضوعات مختارة*موضوعات مختارة    

696966SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  احصاء بيئياحصاء بيئي    

696977SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  ضبط جودة االنتاجضبط جودة االنتاج    

696988SS  33  9595  33  اختيارىاختيارى  نظرية اتخاذ القرارنظرية اتخاذ القرار    
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 اجتاز قد يكون أن السياسية العلوم قسم في الماجستير ببرنامج لتحاقلإل  المتقدم الطالب في يشترط -
 االختبارين من أى نتيجة وتعتبر ،6 أدنى بحد IELTS اختبار أو 500 أدنى بحد TOEFL IBT اختبار
 .االختبار اجتياز تاريخ من سنوات خمس لمدة سارية

 ساعة 31 يدرس أن الطالب على ،السياسية العلوم في االكاديمي الماجستير درجة على للحصول -
 :كالتالى موزعة ،معتمدة

 64 تحددها إجبارية، مقررات 4) إجبارية معتمدة ساعة 06 بين ما موزعة للمقررات معتمدة ساعة 
 يختارها مقررات 4) اختيارية معتمدة ساعة 06و ،(مقرر لكل معتمدة ساعات 3 بواقع الالئحة، هذه

 (. مقرر لكل معتمدة ساعات 3 بواقع االختيارية المقررات قائمة بين من الطالب
 01 الماجستير حثلب معتمدة ساعة. 

 .%11 علىو ال تزيد  %31جمالى درجات كل مقرر ال تقل عن إتخصص ألعمال الفصل نسبة من  -
 في القبول األولوية تكونيحدد قسم العلوم السياسية سنويا أعداد المقبولين في برنامج الماجستير، و  -

ريوس العلوم السياسية من من بين الحاصلين على درجة بكالو  المئوية بالنسبة محسوباً  تقديراً  لألعلى
 القاهرة جامعة تعقدها التي الثقافية االتفاقيات وتنظم. جامعة القاهرة –كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 .الوافدين الطالب حالة

  السياسيةالسياسية  العلـومالعلـوم  قسـمقسـم: : ثالثاا ثالثاا 
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 العلوم السياسيةالمقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم  

  الكودالكود

  
  المقررالمقرر

  نوعنوع

  المقررالمقرر

  عددعدد

  ساعاتساعات

  المحاضرةالمحاضرة

  عددعدد

  ألسابيعألسابيعاا

  الساعاتالساعات  عددعدد

  المعتمدةالمعتمدة

609609  PP  9595  33  إجبارىإجبارى  السياسيةالسياسية  والنظريةوالنظرية  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

  

33  

602602  PP  33  9595  33  إجبارىإجبارى  الدوليةالدولية  العالقاتالعالقات  نظريةنظرية  

603603  PP  33  9595  33  إجبارىإجبارى  المقارنةالمقارنة  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  نظريةنظرية  

604604  PP  العلااااومالعلااااوم  فااااىفااااى  المتقدمااااةالمتقدمااااة  البحااااثالبحااااث  منااااا جمنااااا ج  

  السياسيةالسياسية

  33  9595  33  إجبارىإجبارى

  ريةريةاالختيااالختيا  المقرراتالمقررات
605605  PP  األياااااادلوجياتاألياااااادلوجيات  فاااااايفااااااي  متقدمااااااةمتقدمااااااة  دراساااااااتدراسااااااات  

  الكبرىالكبرى  السياسيةالسياسية

  33  9595  33  اختيارىاختيارى

606606  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الديمقراطيةالديمقراطية  نظريةنظرية  

607607  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    العدالةالعدالة  نظريةنظرية  

608608  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  الهويةالهوية  ومفا يمومفا يم  القوميةالقومية  النظريةالنظرية  

601601  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  الليبراليةالليبرالية  

690690  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  واالخالقواالخالق  ةةالسياسيالسياسي  النظريةالنظرية  

699699  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  النقديةالنقدية  والنظريةوالنظرية  الماركسيةالماركسية  

692692  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  التحليليةالتحليلية  السياسيةالسياسية  النظريةالنظرية  

693693  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  السياسيةالسياسية  القيمالقيم  نظريةنظرية  

694694  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  العلمانيةالعلمانية  ونقدونقد  العلمانيةالعلمانية  

695695  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  النسويةالنسوية  النظرياتالنظريات  

696966  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    القوةالقوة  نظريةنظرية  

697697  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدولةالدولة  نظريةنظرية  

698698  PP  33  9595  33  اختيارياختياري    السياسيالسياسي  التمثيلالتمثيل  نظرياتنظريات  

691691  PP  القديماااةالقديماااة  العصاااورالعصاااور  فاااىفاااى  السياساااىالسياساااى  الفكااارالفكااار  

    والوسطىوالوسطى
  33  9595  33  اختيارىاختيارى

620620  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    الحديثالحديث  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

629629  PP  33  9595  33  رىرىاختيااختيا  السياسيالسياسي  الفكرالفكر  كتبكتب  أمهاتأمهات  

622622  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  السياسيالسياسي  الفكرالفكر  فيفي  والدولةوالدولة  الدينالدين  

623623  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  المصرىالمصرى  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

624624  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  العربىالعربى  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

625625  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  اإلسالمىاإلسالمى  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

626626  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  األفريقىاألفريقى  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

627627  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  اآلسيوىاآلسيوى  اسىاسىالسيالسي  الفكرالفكر  
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628628  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  استراتيجيةاستراتيجية  دراساتدراسات  

621621  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليالدولي  الصراعالصراع  وحلوحل  إدارةإدارة  

630630  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليالدولي  األمناألمن  دراساتدراسات  

639639  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  اإلقليمياإلقليمي  التكاملالتكامل  نظرياتنظريات  

632632  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الكبرىالكبرى  للدولللدول  الخارجيةالخارجية  السياساتالسياسات  

663333  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليةالدولية  السياساتالسياسات  فىفى  العربىالعربى  الوطنالوطن  

634634  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليةالدولية  العالقاتالعالقات  فىفى  الجنوبالجنوب  دولدول  

635635  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  اإلفريقيةاإلفريقية  الدوليةالدولية  العالقاتالعالقات  

636636  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليةالدولية  السياسةالسياسة  فىفى  اإلسالمىاإلسالمى  العالمالعالم  

637637  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    الدوليالدولي  التنظيمالتنظيم  

638638  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  للمياهللمياه  الدولىالدولى  القانونالقانون  

631631  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  المياه في العالقات الدوليةالمياه في العالقات الدولية  

640640  PP  33  9595  33  اختيارياختياري    الهويةالهوية  سياساتسياسات  

649649  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليةالدولية  العالقاتالعالقات  فىفى  الدبلوماسيةالدبلوماسية  

642642  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليالدولي  السياسيالسياسي  االقتصاداالقتصاد  

643643  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    المصريةالمصرية  الخارجيةالخارجية  السياسةالسياسة  

644644  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الخارجيةالخارجية  السياسةالسياسة  تحليلتحليل  

645645  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    الحكوميةالحكومية  غيرغير  الدوليةالدولية  المنظماتالمنظمات  

646646  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    اإلسرائيلىاإلسرائيلى  العربىالعربى  الصراعالصراع  

647647  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  االنسانياالنساني  الدوليالدولي  القانونالقانون  

648648  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  القانون الدولي لحقوق اإلنسانالقانون الدولي لحقوق اإلنسان  

641641  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  فلسفة حقوق االنسانفلسفة حقوق االنسان  

650650  PP  33  9595  33  اختيارياختياري    الدوليةالدولية  العالقاتالعالقات  فىفى  والدينوالدين  الثقافةالثقافة  

659659  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليالدولي  والنظاموالنظام  العالميةالعالمية  الحوكمةالحوكمة  

652652  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    العربيةالعربية  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  

653653  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    إفريقياإفريقيا  فىفى  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  

654654  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    آسياآسيا  فىفى  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  

655655  PP  الشااارقيةالشااارقية  أوروبااااأوروباااا  فاااىفاااى  السياسااايةالسياساااية  الااانظمالااانظم  

  والكومنولثوالكومنولث  وروسياوروسيا

  33  9595  33  اختيارىاختيارى

656656  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    الالتينيةالالتينية  أمريكاأمريكا  فىفى  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  

657657  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الغربيةالغربية  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  

658658  PP  33  9595  33  رىرىاختيااختيا  السياسيةالسياسية  العلومالعلوم  فيفي  النمذجةالنمذجة  



28 

 

651651  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    المقارنالمقارن  السياسىالسياسى  االقتصاداالقتصاد  

660660  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى      الدستوريةالدستورية  النظريةالنظرية  

669669  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    المصرىالمصرى  السياسىالسياسى  النظامالنظام  

662662  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  مصرمصر  فىفى  المحليةالمحلية  واإلدارةواإلدارة  السياسةالسياسة  

663663  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    السياسىالسياسى  النفسالنفس  علمعلم  

664664  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    التنميةالتنمية  فىفى  دراساتدراسات  

665665  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    السياسىالسياسى  االجتماعاالجتماع  

PP666666  33  9595  33  اختيارىاختيارى    الكمىالكمى  السياسىالسياسى  التحليلالتحليل  

PP666677  33  9595  33  اختيارىاختيارى  ××  القسمالقسم  يحدد ايحدد ا  مختارةمختارة  موضوعاتموضوعات  

  ننمم  الطالبالطالب  ليختارليختار  العامالعام  خاللخالل  يطرحهايطرحها  سوفسوف  التيالتي  االختياريةاالختيارية  المقرراتالمقررات  دراسيدراسي  عامعام  كلكل  بدايةبداية  فيفي  القسمالقسم  يحدديحدد  

  ..يدرسهايدرسها  أنأن  يريديريد  التيالتي  المقرراتالمقررات  بينهابينها
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ساعة  31علي الطالب أن يدرس  ،للحصول على درجة الماجستير األكاديمي في اإلدارة والسياسات العامة -

فصول دراسية  0فصول وحد أقصي  4معتمدة على األقل موزعة علي عدد من الفصول الدراسية بحد أدني 
 كالتالي:  ،وموزعة بين مقررات ورسالة

 ساعة معتمدة على األقل موزعة بين: 64   -أ

 ساعات معتمدة. 3مقررات إجبارية، كل مقرر بواقع  4 -

 ساعات معتمدة. 3مقررات اختيارية، كل مقرر بواقع  4 -

 إلعداد رسالة. على األقلساعة معتمدة  01  -ب

مجلس بعد أخذ رأي  ،الطالب كون أحد المقررات االختيارية من خارج التخصص الذي يدرسهييجوز أن  -6
 القسم وموافقة مجلس الكلية.

  

للطالب من غير خريجي اجتياز اختبارات التقدم والمقابلة الشخصية القسم مجلس يجوز أن يشترط  -3
 بجامعة القاهرة. كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 :والسياسات العامة ةاإلدار ببرنامج الماجستير في  ويعرض الجدول التالي المقررات الدراسية -

  العـامــةالعـامــة  اإلدارةاإلدارة  قسـمقسـم: : رابعاا رابعاا 
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 اإلدارة العامةالمقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم 

  الكودالكود

  
  المقررالمقرر

  نوعنوع

  المقررالمقرر

  عددعدد

  ساعاتساعات

  المحاضرةالمحاضرة

  عددعدد

  األسابيعاألسابيع

  الساعاتالساعات  عددعدد

  المعتمدةالمعتمدة

AA  660011  33  9595  33  إجبارىإجبارى  قضايا في نظرية اإلدارة العامةقضايا في نظرية اإلدارة العامة  

AA  660022  33  9955  33  إجبارىإجبارى  مقدمة في تحليل السياسات العامةمقدمة في تحليل السياسات العامة  

AA  660033  33  9595  33  إجبارىإجبارى  تحليل وتقويم السياسات العامةتحليل وتقويم السياسات العامة  

AA  660044   منا ج البحث في اإلدارة والسياسات منا ج البحث في اإلدارة والسياسات

  العامةالعامة
  33  9595  33  إجبارىإجبارى

    مقررات اختيارية خاصة بمسار اإلدارة العامةمقررات اختيارية خاصة بمسار اإلدارة العامة
AA  660055  33  9595  33  اختيارىاختيارى  العامة في مصر العامة في مصر   اإلدارةاإلدارة  

AA  660066   33  9595  33  اختيارىاختيارى  اإلدارياإلدارياالجتماع االجتماع  

AA  660077  33  9595  33  اختيارىاختيارى  التنظيميالتنظيميالتنظيم والسلوك التنظيم والسلوك   نظرياتنظريات  

AA  660088  33  9595  33  اختيارياختياري  اإلدارياإلداريصالح صالح التطوير واإلالتطوير واإل  

AA  660099  33  9595  33  اختيارياختياري  دارة الموارد البشرية دارة الموارد البشرية إإ  

AA  661100  33  9595  33  اختيارياختياري  النظم المحلية المقارنةالنظم المحلية المقارنة  

AA  661111  33  9595  33  اختيارىاختيارى  دارة المنظمات الدولية دارة المنظمات الدولية إإ  

AA  661122  33  9595  33  اختيارياختياري  لنشاطلنشاطدولية ادولية االالدارة المشروعات دارة المشروعات إإ  

AA  661133  33  9595  33  اختيارىاختيارى  دارة شئون البيئةدارة شئون البيئةإإ  

AA  661144  33  9595  33  اختيارياختياري  دارة الوحدات المتخصصة دارة الوحدات المتخصصة إإ  

AA  661155  33  9595  33  اختيارىاختيارى  نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية  

AA  661166   33  9595  33  اختيارىاختيارى  دارة العامة في التعاقددارة العامة في التعاقداإلاإلأساليب أساليب  

AA  661177  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الرقابة على أعمال اإلدارة العامةالرقابة على أعمال اإلدارة العامة  

AA  661188  33  9595  33  اختيارياختياري  إدارة الخدمات الحكوميةإدارة الخدمات الحكومية  

AA  661199  33  9595  33  اختيارىاختيارى  اإلدارة االستراتيجيةاإلدارة االستراتيجية  

AA  662200  33  9595  33  اختيارىاختيارى  إدارة المؤسسات العامةإدارة المؤسسات العامة  

    العامةالعامة  السياساتالسياسات  مقررات اختيارية خاصة بمسارمقررات اختيارية خاصة بمسار
AA  662211    :السياسة العامة )القطاعية:  السياسة العامة )القطاعية

الصحية، التعليمية، البيئية،  الصحية، التعليمية، البيئية،  

، المالية والنقدية،   ، المالية والنقدية،   االجتماعيةاالجتماعية

  المحلية، مكافحة الفساد(المحلية، مكافحة الفساد(

  33  9595  33  اختيارياختياري

AA  662222  33  9595  33  اختيارياختياري  قراءات في السياسات العامةقراءات في السياسات العامة  

AA  662233  33  9595  33  اختيارياختياري  السياسات العامة المقارنةالسياسات العامة المقارنة  

  مقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامةمقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامة
AA  662244   33  9595  33  رىرىاختيااختيا  إدارة المنظمات غير الحكومية إدارة المنظمات غير الحكومية  

AA  662255   33  9595  33  اختيارىاختيارى  إدارة برامج التعاون الدولي إدارة برامج التعاون الدولي  
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AA  662266         اإلدارة المالية فى القطاع       اإلدارة المالية فى القطاع

  الحكومىالحكومى
  33  9595  33  اختيارىاختيارى

AA  662277  33  9595  33  اختيارىاختيارى  أخالقيات اإلدارة العامةأخالقيات اإلدارة العامة  

AA  662288  33  9595  33  اختيارىاختيارى  مهارات القيادة العصريةمهارات القيادة العصرية  

AA  662299  33  9595  33  اختيارىاختيارى  المسئولية االجتماعية للشركاتالمسئولية االجتماعية للشركات  

EE  660011AA  33  9595  33  اختيارىاختيارى  نظرية االقتصاد الجزئينظرية االقتصاد الجزئي  

EE  660022AA  33  9595  33  اختيارىاختيارى  لكليلكلينظرية االقتصاد انظرية االقتصاد ا  
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  ةةمنها اجبارية و أربعمنها اجبارية و أربع  ةةمقررات دراسية أربعمقررات دراسية أربع  يةيةيدرس الطالب في برنامج الماجستير عدد ثمانيدرس الطالب في برنامج الماجستير عدد ثمان  ..11
(. (. 00))من بين مقررات الجدولمن بين مقررات الجدولبطرحها أو بطرحها أو   اختيارية يتم اختيارها من بين المقررات التي يقوم القسماختيارية يتم اختيارها من بين المقررات التي يقوم القسم

ساسية لفهم النظرية الحسابية في العلوم االجتماعية وتطور ساسية لفهم النظرية الحسابية في العلوم االجتماعية وتطور حيث تكون هذه المقررات الركيزة األحيث تكون هذه المقررات الركيزة األ
نترنت في نترنت في وديناميكية العلوم االجتماعية والتعرف على الدراسات الخاصة باإل وديناميكية العلوم االجتماعية والتعرف على الدراسات الخاصة باإل   ،،تاريخ الفكر الحسابيتاريخ الفكر الحسابي
سواء باستخدام سواء باستخدام   ،،دراسة الظاهرة االجتماعيةدراسة الظاهرة االجتماعيةالمنهجيات المختلفة لالمنهجيات المختلفة ل  إلىإلىباالضافة باالضافة   ،،العلوم االجتماعيةالعلوم االجتماعية

سلوب العميل أو تحليل الشبكات االجتماعية او بناء المجتمعات سلوب العميل أو تحليل الشبكات االجتماعية او بناء المجتمعات أأالمحاكاة االجتماعية أو المحاكاة االجتماعية أو 
  وغيرها من األساليب المختلفة.وغيرها من األساليب المختلفة.  ،،االصطناعيةاالصطناعية

  

ساعة معتمدة ساعة معتمدة   6464ساعة معتمدة )ساعة معتمدة )  3311على الطالب أن يدرس على الطالب أن يدرس ، ، وللحصول على درجة الماجستيروللحصول على درجة الماجستير  ..22
  ساعة معتمدة(.ساعة معتمدة(.  0101لى بحث الماجستير لى بحث الماجستير إإضافة  ضافة  باإلباإل  ،،معتمدة لكل مقررمعتمدة لكل مقررساعات ساعات   33بواقع بواقع 

  

  ::ههويتأهل لكتابة بحث الماجستير عليويتأهل لكتابة بحث الماجستير علي  ،،ولكي يجتاز الطالب مقررات برنامج الماجستيرولكي يجتاز الطالب مقررات برنامج الماجستير  ..33
ن التقدير اإلجمالي لكل ن التقدير اإلجمالي لكل على أن يكوعلى أن يكو  %%2121بحد أدني بحد أدني   مقررمقررأن ينجح في كل أن ينجح في كل   --أأ

  ..--BBالمقرراتالمقررات
  ه.ه.أن يكتب بحث الماجستير و ينتهي من مناقشتأن يكتب بحث الماجستير و ينتهي من مناقشت  --بب

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  االجتماعيةاالجتماعية  العلومالعلوم  فىفى  اآللىاآللى  الحاسبالحاسب  تطبيقاتتطبيقات  قسمقسم:   :   خامساا خامساا 
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 تطبيقات الحاسب في العلوم االجتماعيةالمقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم 

  

SSoocciiaall  SScciieennccee  CCoommppuuttiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  MMSS..cc  CCoouurrsseess::  

CCooddee  EEqquuiivvaalleenntt  

ccoouurrssee  
CCoouurrssee  TTiittllee  TTyyppee  CCrreeddiitt  

hhoouurrss  
NNoo..  

WWeeeekkss  
PPrreerreeqquuiissiittee  

CC660011    SSoocciiaall  sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  

tthheeoorryy  ((11))  
ccoorree  33  1155    

CC660022    SSoocciiaall  sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  

hhiissttoorryy  aanndd  tthhoouugghhtt  eevvoolluuttiioonn  

((11))  

ccoorree  33  1155    

CC660033    SSoocciiaall  ddyynnaammiiccss  ccoorree  33  1155    

CC660044    IInntteerrnneett  ssttuuddiieess  iinn  tthhee  ssoocciiaall  

sscciieenncceess  
ccoorree  33  1155    

              

CC660055  SSSSCC770055  AArrttiiffiicciiaall  ssoocciieettiieess  ooppttiioonnaall  33  1155    

CC660066  SSSSCC770066  MMooddeelliinngg  ssoocciiaall  aaggeennttss  ooppttiioonnaall  33  1155    

CC660077  SSSSCC770077  AAggeenntt--bbaasseedd  ccoommppuuttaattiioonnaall  

eeccoonnoommiiccss  
ooppttiioonnaall  33  1155  CC660066  

CC660088  SSSSCC770088  SSoocciiaall  nneettwwoorrkk  aannaallyyssiiss    ooppttiioonnaall  33  1155    

CC660099  SSSSCC770099  SSoocciioo--ccyybbeerrnneettiiccss  ooppttiioonnaall  33  1155    

CC661100  SSSSCC771100  IInnffoorrmmaattiioonn--bbaasseedd  ssoocciieettiieess  

aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  iinnffrraassttrruuccttuurree  

((11))  

ooppttiioonnaall  33  1155    

CC661111  SSSSCC771111  IInnffoorrmmaattiioonn--bbaasseedd  ssoocciieettiieess  

aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  iinnffrraassttrruuccttuurree  

((22))  

ooppttiioonnaall  33  1155  CC661100  

CC661122  SSSSCC771122  SSoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  ddiissccoovveerryy  ooppttiioonnaall  33  1155    

CC661133  SSSSCC771133  SSoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  

rreepprreesseennttaattiioonn  ((11))  
ooppttiioonnaall  33  1155    

CC661144  SSSSCC771144  SSoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  

rreepprreesseennttaattiioonn  ((22))  
ooppttiioonnaall  33  1155  CC661133  

CC661155  SSSSCC771155  EE--ccoommmmeerrccee  aanndd  tthhee  

nneettwwoorrkkeedd  eeccoonnoommyy  
ooppttiioonnaall  33  1155    

CC661166  SSSSCC771166  SSttuuddiieess  iinn  ee--ggoovveerrnnmmeenntt  ooppttiioonnaall  33  1155    

CC661177  SSSSCC771177  IInntteerrnneett  ppoolliittiiccss  ooppttiioonnaall  33  1155    

CC661188  SSSSCC771188  SSoocciiaall  sscciieennccee  eexxppeerriimmeennttss  ooppttiioonnaall  33  1155    

CC661199  SSSSCC771199  SSeelleecctteedd  ttooppiiccss  iinn  

ccoommppuuttaattiioonnaall  ssoocciiaall  sscciieenncceess  
ooppttiioonnaall  33  1155    
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كأول برنامج دراسات عليا كأول برنامج دراسات عليا   61136113وتأسس برنامج الدراسات األوروبية المتوسطية في كلية االقتصاد والعلوم السياسية عام وتأسس برنامج الدراسات األوروبية المتوسطية في كلية االقتصاد والعلوم السياسية عام 

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

وكان وكان   TTeemmppuuss  PPrrooggrraammmmee  امج االتحاد األوروبي تمبسامج االتحاد األوروبي تمبسبدرجة الماجستير األكاديمي فقط تحت مظلة برنبدرجة الماجستير األكاديمي فقط تحت مظلة برن  61136113عام عام 
ذلك بتعاون كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مع فريق من الجامعات األوروبية المرموقة هي: جامعة برلين ذلك بتعاون كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مع فريق من الجامعات األوروبية المرموقة هي: جامعة برلين 

رنسا. وفي عام رنسا. وفي عام الحرة بألمالنيا، جامعة أمستردام بهولندا، وجامعة برشلونة بأسبانيا، ومعهد العلوم السياسية بباريس فالحرة بألمالنيا، جامعة أمستردام بهولندا، وجامعة برشلونة بأسبانيا، ومعهد العلوم السياسية بباريس ف
  بدأت كلية االقتصاد والعلوم السياسية في تقديم درجة الدكتوراة في الدراسات األوروبية المتوسطية المتقدمة.وبدأت كلية االقتصاد والعلوم السياسية في تقديم درجة الدكتوراة في الدراسات األوروبية المتوسطية المتقدمة.و  61126112

  

الهدف من البرنامج هو أن يكون بيني التخصص، ليجمع بين النواحي السياسية واالقتصادية والقانونية والتاريخية الهدف من البرنامج هو أن يكون بيني التخصص، ليجمع بين النواحي السياسية واالقتصادية والقانونية والتاريخية   ثانيًا:ثانيًا:
  ..  ولهذا لم يتم تحديد مساراتولهذا لم يتم تحديد مساراتاألوربية المتوسطية، األوربية المتوسطية، المتشابكة في العالقات المتشابكة في العالقات 

ساعات معتمدة للمقرر(، أربعة مقررات ساعات معتمدة للمقرر(، أربعة مقررات   33مقررات )مقررات )  00يتكون برنامج الماجستير من سنة تمهيدية يدرس فيها الطالب يتكون برنامج الماجستير من سنة تمهيدية يدرس فيها الطالب   33
إجبارية وأربعة مقررات اختيارية. ويعد إجتياز مقررات السنة التمهيدية بنجاح شرطًا للبدء في كتابة رسالة إجبارية وأربعة مقررات اختيارية. ويعد إجتياز مقررات السنة التمهيدية بنجاح شرطًا للبدء في كتابة رسالة 

  تير.تير.الماجسالماجس
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 المقرر
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  وو  هاادفهاادف  عاا عاا   عامااةعامااة  مقدمااةمقدمااة  المقااررالمقاارر  هاا اهاا ا  يتناااو يتناااو 

  البحثالبحث  ومهاراتومهارات  أسسه،أسسه،  وو  العلميالعلمي  البحثالبحث  فلسفةفلسفة

  فاااايفااااي  الرئيسااايةالرئيساااية  الخطاااواتالخطاااوات  وو  العلمياااة،العلمياااة،  الكتاباااةالكتاباااة  وو

  البحثيااااااة،البحثيااااااة،  الخطااااااةالخطااااااة  إعاااااادادإعااااااداد  وو  البحااااااوثالبحااااااوث  تصاااااامي تصاااااامي 

  الدراساااتالدراسااات  ومراجعااةومراجعااة  البحثيااة،البحثيااة،  المشااكلةالمشااكلة  كاختياااركاختيااار

  المنااااااهجالمنااااااهج  أيضااااااً أيضااااااً   يتضااااام يتضااااام . . وغيرهااااااوغيرهاااااا  الساااااابقة،الساااااابقة،

  العلااااااو العلااااااو   فااااااي حقلااااااي فااااااي حقلااااااي   األساساااااايةاألساسااااااية  واالقتراباااااااتواالقترابااااااات

  جماااااا جماااااا   أدواتأدوات  بعاااااا بعاااااا   وو  واالقتصااااااادواالقتصاااااااد  السياساااااايةالسياسااااااية

  والتااااايوالتاااااي  والكيفياااااة،والكيفياااااة،  الكمياااااةالكمياااااة  وتحليلهااااااوتحليلهاااااا  البيانااااااتالبياناااااات

  سااااايرسااااايرتفتف  وو  لتحليااااا لتحليااااا   توظيفهااااااتوظيفهاااااا  الطااااا بالطااااا ب  يساااااتطي يساااااتطي 

  فاايفااي  واالقتصاااديةواالقتصااادية  السياساايةالسياسااية  والمشااك توالمشااك ت  القضاياالقضايا

  المقااررالمقاارر  يتناااو يتناااو   كاا ل كاا ل . . األورومتوسااطيةاألورومتوسااطية  المنطقةالمنطقة

RReesseeaarrcchh  

MMeetthhooddoollooggiieess    

  مناهج البحث مناهج البحث 
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  فااايفاااي  البحاااوثالبحاااوث  إلجااارا إلجااارا   الحاكماااةالحاكماااة  والمعااااييروالمعاااايير  القاااي القاااي 

  لتعمااااي لتعمااااي   كالقابليااااةكالقابليااااة  واالقتصااااادواالقتصاااااد  السياساااايةالسياسااااية  العلااااو العلااااو 

  لااد لااد   وتجاارده وتجاارده   الباحثي الباحثي   حيادحياد  ومساحاتومساحات  النتائجالنتائج

  الساارقةالساارقة  تجناابتجنااب  وكيفيااةوكيفيااة  العلميااة،العلميااة،  البحااوثالبحااوث  إجاارا إجاارا 

  ..لعلميةلعلميةاا
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  يتناو  ه ا المقرر نظريااات وأسااس التحلياا  فااييتناو  ه ا المقرر نظريااات وأسااس التحلياا  فااي

  أهاااااا أهاااااا   دراسااااااةدراسااااااة  خاااااا  خاااااا    ماااااا ماااااا   الدوليااااااةالدوليااااااة  الع قاااااااتالع قااااااات

  بااااه،بااااه،  المرتبطااااةالمرتبطااااة  والمفاااااهي والمفاااااهي   االقترابااااات النظريااااةاالقترابااااات النظريااااة

  وتفساااايروتفسااااير  لفهاااا لفهاااا   وتوظيفهاااااوتوظيفهااااا  اسااااتخدامهااسااااتخدامها  وكيفيااااةوكيفيااااة

  السااااحةالسااااحة  علااا علااا   والتطاااوراتوالتطاااورات  والقضااااياوالقضاااايا  التفااااع تالتفااااع ت

  .   .   توسطيةتوسطيةاألوروماألوروم

  الع قااااااتالع قاااااات  حقاااا حقاااا   عااااا عااااا   مقدمااااةمقدمااااة  المقاااااررالمقااااارر  يتضاااام يتضاااام 

  فاااايفااااي  المسااااتخدمةالمسااااتخدمة  التحلياااا التحلياااا   ومسااااتوياتومسااااتويات  الدوليااااةالدوليااااة

الظااااااااواهر الدوليااااااااة فااااااااي المنطقااااااااة الظااااااااواهر الدوليااااااااة فااااااااي المنطقااااااااة   دراسااااااااةدراسااااااااة

  أناااوا أناااوا   دراسااةدراسااة  إلااا إلااا   باإلضااافةباإلضااافة  األورومتوسااطية،األورومتوسااطية،

  ماا ماا   والفاااعلي والفاااعلي   الدولااةالدولااة  بي بي   ماما  الدوليي الدوليي   الفاعلي الفاعلي 

كيفيااة توظيااف كيفيااة توظيااف   دراسةدراسة  يعقب  ل يعقب  ل   وو.  .  الدو الدو   غيرغير

  كالليبرالياااااة،كالليبرالياااااة،  المختلفاااااةالمختلفاااااة  ريااااااتريااااااتالمااااادارس والنظالمااااادارس والنظ

  الجدياادة،الجدياادة،  الواقعيااةالواقعيااة  ،،  الجديدةالجديدة  الليبراليةالليبرالية  الواقعية،الواقعية،

فاااااااي تحليااااااا  الع قاااااااات األوروبياااااااة فاااااااي تحليااااااا  الع قاااااااات األوروبياااااااة   والبنائيااااااةوالبنائيااااااة

  كأحاادكأحااد  القااوةالقااوة  مفهااو مفهااو   دراسةدراسة  تأت تأت   ث ث ..  المتوسطيةالمتوسطية

  ماا ماا   الدوليااةالدوليااة  الع قاتالع قات  فيفي  المركزيةالمركزية  المفاهي المفاهي   اه اه 

  وناعمااةوناعمااة  صاالبةصاالبة  بي بي   ماما  القوةالقوة  أنوا أنوا   دراسةدراسة  خ  خ  

  باالتحااااااادباالتحاااااااد  ارتبطااااااتارتبطاااااات  التاااااايالتااااااي  رىرىاألخاااااااألخاااااا  واألنااااااوا واألنااااااوا 

  ك ً ك ً   دراسةدراسة   ل  ل   يتب يتب   ..المعياريةالمعيارية  كالقوةكالقوة  األوروبياألوروبي

  وأخيااراً وأخيااراً   الاادولي،الاادولي،  والتعاااو والتعاااو   الصرا الصرا   نظرياتنظريات  م م 

  واالقتصااااادواالقتصاااااد  الاااادوليالاااادولي  األماااا األماااا   دراساااااتدراسااااات  عاااا عاااا   نباااا ةنباااا ة

الدولي في سياق التفاع ت في منطقة الدولي في سياق التفاع ت في منطقة   السياسيالسياسي

  المتوسط.المتوسط.

IInntteerrnnaattiioonnaall  

RReellaattiioonnss  aanndd  

tthhee  EEuurroo--MMeedd  

AAffffaaiirrss  

قاااااااااات الدولياااااااااة قاااااااااات الدولياااااااااة الع الع 

وشااااااانو  المنطقااااااااة وشااااااانو  المنطقااااااااة 

األوروبياااااااااااااااااااااااااااااااااااااة األوروبياااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

  المتوسطيةالمتوسطية
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  وو  الدولياااااةالدولياااااة  ةة  التجاااااارالتجاااااار  نظرياااااةنظرياااااة  المقاااااررالمقااااارر  يتنااااااو يتنااااااو 

  الخااااااادماتالخااااااادمات  وو  السااااااال السااااااال   فااااااايفاااااااي  التجاااااااارةالتجاااااااارة  محااااااادداتمحاااااااددات

  علاا علاا   للتااأثيرللتااأثير  الاادو الاادو   قباا قباا   م م   المتبعةالمتبعة  والسياساتوالسياسات

  علاا علاا   التعريفيةالتعريفية  غيرغير  وو  التعريفيةالتعريفية  كالقيودكالقيود  التجارةالتجارة

  والتنميااااااة،والتنميااااااة،  التجااااااارةالتجااااااارة  بااااااي بااااااي   الع قااااااةالع قااااااة  وو  التجااااااارةالتجااااااارة

. . الااادوليالااادولي  الكلااا الكلااا   االقتصااااداالقتصااااد  نظرياااةنظرياااة  إلااا إلااا   باإلضاااافةباإلضاااافة

  اإلساااااهاماتاإلساااااهامات  هااااا  هااااا    باااااي باااااي   للاااااربطللاااااربط  المقاااااررالمقااااارر  يساااااع يساااااع 

    فااااايفاااااي  االقتصااااااديةاالقتصاااااادية  الع قااااااتالع قاااااات  ودراساااااةودراساااااة  النظرياااااةالنظرياااااة

  منطقاااااةمنطقاااااة  كمساااااتقب كمساااااتقب   األورومتوساااااطية،األورومتوساااااطية،  المنطقاااااةالمنطقاااااة

  األماااااااوا األماااااااوا   رنوسرنوس  تحركااااااااتتحركاااااااات  الحااااااارة،الحااااااارة،  التجاااااااارةالتجاااااااارة

  أزمااااة اليااااورو وتأثيرهاااااأزمااااة اليااااورو وتأثيرهااااا  األجنبااااي،األجنبااااي،  واالسااااتثمارواالسااااتثمار

عباااار عباااار   قتصااااادية قتصااااادية االاال  الع قااااات والتفاااااع تالع قااااات والتفاااااع ت  علاااا علاااا 

  ..المتوسطالمتوسط

EEccoonnoommiicc  

RReellaattiioonnss  iinn  

tthhee  EEuurroo--MMeedd  

AArreeaa  

الع قاااات االقتصاااادية الع قاااات االقتصاااادية 

فااااااااااااااااي المنطقااااااااااااااااة فااااااااااااااااي المنطقااااااااااااااااة 

األوروبياااااااااااااااااااااااااااااااااااااة األوروبياااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

  المتوسطيةالمتوسطية
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  األوروبااياألوروبااي  التطور السياسااي واالقتصاااد  للبنااا التطور السياسااي واالقتصاااد  للبنااا 

  بالمباااادراتبالمباااادرات  بداياااةبداياااة  األ ،األ ،  علياااهعلياااه  هاااوهاااو  لماااالماااا  وصاااوالً وصاااوالً 

  الثانيااةالثانيااة  العالميااةالعالميااة  الحربالحرب  أعقبتأعقبت  تيتيالال  والتنظيماتوالتنظيمات

  والجماعاااةوالجماعاااة  شاااوما شاااوما   وخطاااةوخطاااة  مارشاااا مارشاااا   كمشااارو كمشااارو 

  رومااارومااا  التفاقيااةالتفاقيااة  وصوالا وصوالا   والصلبوالصلب  للفح للفح   األوروبيةاألوروبية

  نشااأةنشااأة  ثاا ثاا   األوروبية،األوروبية،  االقتصاديةاالقتصادية  الجماعةالجماعة  ونشأةونشأة

  عليااهعليااه  طاارأتطاارأت  التاايالتااي  والتطوراتوالتطورات  األوروبياألوروبي  االتحاداالتحاد

  .  .  لشبونةلشبونة  م  خ   اتفاقيةم  خ   اتفاقية

  قتصاد قتصاد االاال  التكام التكام   تطورتطور  دراسةدراسة  المقررالمقرر  يتضم يتضم 

  الساااوقالساااوق  إلااا إلااا     المشاااتركةالمشاااتركة  الساااوقالساااوق  مااا مااا   كاالنتقاااا كاالنتقاااا 

  والعملااةوالعملااة  والنقااد ،والنقااد ،  االقتصاااد االقتصاااد   االتحاداالتحاد  الموحدة،الموحدة،

اليااااااورو، وغيرهااااااا ماااااا  اليااااااورو، وغيرهااااااا ماااااا    الموحاااااادةالموحاااااادة  األوروبيااااااةاألوروبيااااااة

العملياااااااات التدريجياااااااة التاااااااي قاااااااادت للتنظاااااااي  العملياااااااات التدريجياااااااة التاااااااي قاااااااادت للتنظاااااااي  

  . . االقتصاد  ألوروبا بصورته الحاليةاالقتصاد  ألوروبا بصورته الحالية

  ل تحااادل تحاااد  الخارجيااةالخارجيااة  السياسااةالسياسااة  تطورتطور    يتناو يتناو   ك ل ك ل 

  ثااااا ثااااا   األوروباااااياألوروباااااي  السياسااااايالسياساااااي  و و التعااااااالتعاااااا  مااااا مااااا   بداياااااةبداياااااة

  مااااا مااااا   المشااااتركةالمشااااتركة  واألمنيااااةواألمنيااااة  الخارجيااااةالخارجيااااة  السياسااااةالسياسااااة

  األمنيااةاألمنيااة  السياسااةالسياسااة  واستحداثواستحداث  ماستريختماستريخت  اتفاقيةاتفاقية

  أمساااااتردا أمساااااتردا   اتفاقياااااةاتفاقياااااة  مااااا مااااا   المشاااااتركةالمشاااااتركة  والدفاعياااااةوالدفاعياااااة

  اتفاقيااااةاتفاقيااااة  ماااا ماااا   عليهاااااعليهااااا  طاااارأتطاااارأت  التاااايالتااااي  والتطااااوراتوالتطااااورات

  مجاااا مجاااا   فااايفاااي  التطاااوراتالتطاااورات  إلااا إلااا   باإلضاااافةباإلضاااافة  لشااابونة،لشااابونة،

  األفاااااراداألفاااااراد  كحركاااااةكحركاااااة  الداخلياااااةالداخلياااااة  والشااااائو والشااااائو   العدالاااااةالعدالاااااة

  وأخيااااراً، يتناااااو وأخيااااراً، يتناااااو . . وغياااار وغياااار   اإلرهاااااباإلرهاااااب  ومكافحااااةومكافحااااة

  ..التدريجيةالتدريجية  األوروبياألوروبي  التوس التوس   عملياتعمليات  المقررالمقرر

EEccoonnoommiicc  

DDeevveellooppmmeenntt  

ooff  EEuurrooppeeaann  

CCoonnssttrruuccttiioonn  

التطااااااااور السياسااااااااي التطااااااااور السياسااااااااي 

واالقتصااااااد  للبناااااا  واالقتصااااااد  للبناااااا  

  األوروبياألوروبي

  

  

 الماجستير اً: المقررات االختيارية لبرنامجثاني

 ت إختيارية م  المقررات اآلتيةمقررا 4 الطالبيختار 

3 

 الحاكماااة واالتفاقياااات األطااار المقااارر يتنااااو 

 بالشااراكة بدايااة األورومتوسااطية، للع قااات

 الث ثة )الشراكة بعناصرها األورومتوسطية

 االقتصاااادية والشاااراكة واألمنياااة، السياساااية

والمالية، والشااراكة االجتماعيااة والثقافيااة ، 

 رئيسااية ماااتمقو أساااس علاا  قاماات والتااي

 تجااااارة لمنطقااااة التااادريجي التأساااايس وهاااي

 مختلااااااف فااااااي اقتصاااااااد  تعاااااااو  و حاااااارة،

 و الزراعاااااااااااة و كالصاااااااااااناعة القطاعاااااااااااات

 للمعونااة ضخمة زيادة جانب إل  االستثمار،

 لشااااركائه، األوروبااااي االتحاااااد ماااا  الماليااااة

 وباإلضااافة والثقافيااة. االجتماعية والشراكة

 اتفاقية في المتمث  األطراف متعدد البعد إل 

Euro-

Mediterranean 

Partnership and 

Agreements   

الشاااااااراكة واالتفاقاااااااات 

 األوروبية المتوسطية 

101055UU  
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 برشااااااالونة وسياساااااااة الجاااااااوار األوروباااااااي

 المقاارر يتناااو  المتوسااط، أجاا  م  واالتحاد

 الشااراكة اتفاقيااات  فااي المتمث  الثنائي البعد

والااااادو  العربياااااة  األوروباااااي االتحااااااد باااااي 

يااأتي هاا ا ماا  تركيااز خااا  علااي . الشااريكة

 سياساااااااة الجاااااااوار األورباااااااي ومراجعاتهاااااااا

 داالتحااااااا بااااااي  العماااااا  خطااااااط و المختلفااااااة

والدو  العربيااة جنااوب المتوسااط.  األوروبي

يركز المقرر بشك  خااا  علااي حالااة مصاار 

 في إطار الشراكة المصرية األوروبية.

3 

يتناو  ه ا المقرر، فااي إطااار مقااار ، الاانظ  

دو  األعضاااااا  فاااااي االتحااااااد السياساااااية للااااا

األوروبااااااي وفاااااا  الاااااادو  العربيااااااة جنااااااوب 

المتوساااط، مااا  حياااث عملياااة نشاااأة و بناااا  

الدولاااااة، أشاااااكا  الااااانظ  السياساااااية، تمثيااااا  

المصااالو و دور األحاازاب السياسااية، الاانظ  

االنتخابية، الحركات السياسية واالجتماعيااة 

والحركاااااااااات  االحتجاجياااااااااة، االنقساااااااااامات 

ية فااااي المجتمعااااات، االجتماعيااااة و السياساااا

الحوكماااااااااة الرشااااااااايدة، عملياااااااااة التحاااااااااو  

الديمقراطي، والع قات المدنية العسااكرية و 

 غيرها م  القضايا. 

Comparative 

Political Systems 

in the Euro-Med 

Area 

الااااااااااااانظ  السياساااااااااااااية 

المقارناااة فاااي المنطقاااة 

 األوروبية المتوسطية

101011UU  

3 

 بخصائ  تعريف الطالب إل  المقرر يهدف

والتباااااااي  القااااااانوني  األوروبيااااااة الحوكمااااااة

 والمنسسي بي  جانبي المتوسط. يااأتي  لاا 

 االتحاااد منسسااات مختلااف دراسااة خ   م 

) األوروباااااااااااي السياساااااااااااية واالقتصاااااااااااادية 

 والبرلماااا  األوروباااي والمجلاااس المفوضاااية

 المركااز  والبناا  األوروبيااة العااد  ومحكمااة

 العماا  وهيئااة المحاساابات وجهاااز األوروبااي

 حيااااث ماااا   وغيرهااااا األوروبااااي رجيالخااااا

 و والصاااا حيات المهااااا  و التشااااكي  كيفيااااة

 مااا  تفاعلهاااا عملياااة اتخاااا  القااارار وكيفياااة

 الوطنياااة المنسساااات ومااا  الااابع  بعضاااها

 .المدني ومنسسات المجتم 

 االتحااااااااد قاااااااانو  دراسااااااة إلااااااا  باإلضااااااافة

  التشااااااري  عمليااااااة حيااااااث ماااااا  األوروبااااااي

 فااااااااي األوروبااااااااي االتحاااااااااد واختصاصااااااااات

المختلفااااااة كالساااااوق األوروبيااااااة  االتالمجااااا

الموحاااادة، واالتحاااااد االقتصاااااد  والنقاااادى، 

وغيرها م  القطاعات كالزراعااة والصااناعة 

والمنافسة والنقاا  والطاقااة والتعلااي  ...إلاا . 

ا  المقاارر يتناااو   تواجااه التااي التحااديات أيضااا

 صاان  وعمليااة األوروبااي االتحاااد منسسااات

يق القاارار فااي إطااار ، مثااا  معضاا ت التنساا

EU Institutions 

and Laws 

منسسااااااااات وقااااااااواني  

 االتحاد األوروبي

101077UU  
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باااااااي  السياساااااااات والتشاااااااريعات الوطنياااااااة 

 .ومنسسات االتحاد الجماعية

3 

يهدف ه ا المقرر إلاا  التعاارف علاا  أصااو  

وم مو الحضارات العربيااة واألوروبيااة فااي 

جوانبها المادية والثقافية، وأبعاد التفاااع ت 

لصااااااراعية بااااااي  الحضااااااارتي  التعاونيااااااة وا

خاصااااًة فااااي ضااااو  الاااا اكرة االسااااتعمارية، 

وموق  المتوسط م  ه   التفاااع ت. أيضاااً، 

يتناو  المقرر قضايا التنو  الثقافي في ظاا  

تأثير العولمة وتيارات الهجاارة ماا  الجنااوب 

إلي الشااما ، و كاا ل  تليااات ومااأالت الحااوار 

 الثقافي بي  أوروبا والدو  العربية. 

Arab and 

European 

Civilizations and 

Multi-

culturalism  

الحضااااااارات والتناااااااو  

الثقااااااااااااااافي العربااااااااااااااي 

 واألوروبي

101088UU  

3 

يتنااااو  هااا ا المقااارر بشاااك  مقاااار  األشاااكا  

المختلفة لتنظي  وعم  الحكومات والوحدات 

المحلية في المنطقة األورومتوسطية. يركااز 

المقاارر بشااك  خااا  علااي نظريااات اإلدارة 

والحكاااا  المحلااااي، معااااايير التحلياااا  العامااااة 

المقار ، ، دور الوحدات المحليااة فااي تقاادي  

المناااااااف  العامااااااة والمشاااااااركة السياسااااااية، 

والنماااااا ؤ المنسساااااية الحديثاااااة فاااااي إدارة 

 الحكومات والوحدات المحلية. 

Comparative 

Public 

Administration 

in the Euro-Med 

Area 

اإلدارة العامة والحك  

لمنطقة المحلي في ا

 األوروبية المتوسطية

101099UU  

3 

يناقش المقرر التحديات السكانية بي  شااما  

أفريقيا وأوروبا وقضايا الهجرة م  مختلف 

أبعادهاااااا االقتصاااااادية والقانونياااااة واألمنناااااة 

المتزاياادة لتاادفقات الهجاارة الشاارعية وغياار 

 الشرعية. 

Migration and 

Demography in 

the 

Mediterranean 

Area 

رة والسكا  في الهج

 المنطقة المتوسطية

116060UU  

3 

يتناو  المقرر أه  نظريات ومفاهي  التموي  

الدولي والتنمية الدولية في إطار الجد  بااي  

الشااااما  المتقااااد  والجنااااوب النااااامي. يقااااو  

المقاااااااارر بااااااااالتركيز علااااااااي الموضااااااااوعات 

التطبيقية الخاصة بالمنطقة المتوسااطية ماا  

معوناااات جهاااة تااادفقات رنوس األماااوا ، وال

التنموية، والقرو  م  المنسسات الدولية 

والحكوميااااااااة األوروبيااااااااة لاااااااادو  جنااااااااوب 

 المتوسط.  

Issues of 

International 

Finance and 

Development in 

the 

Mediterranean 

Area 

قضاااااااااااااااايا التمويااااااااااااااا  

والتنميااااة الدوليااااة فااااي 

 المنطقة المتوسطية

116666UU  

3 

يتناااااااو  المقاااااارر أهاااااا  نظريااااااات ومفاااااااهي  

ساااات األمااا  الااادولي بااادً  مااا  النظرياااات درا

التقليدية لألم  إلي النظريات النقدية. ك ل ، 

يتناااو  المقاارر أمثلااة تطبيقيااة ماا  دراسااات 

األمااااااا  والدراساااااااات االساااااااتراتيجية علاااااااي 

 المنطقة المتوسطية.

Security and 

Strategic Studies 

in the 

Mediterranean  

الدراسات األمنية 

واالستراتيجية 

 وسطللمت

116666UU  
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3 

يتناو  ه ا المقرر أه  القضايا السياسية 

واالقتصادية المعاصرة في الع قات 

األوروبية العربية بصورة عامة، والع قات 

األوروبية المتوسطية بصورة خاصة. 

ويهدف ه ا المقرر إلي تعزيز قدرات 

الط ب علي فه  وتحلي  ونقاش األحداث 

وبية الجارية في الشنو  العربية األور

 بصورة أكاديمية. 

Contemporary 

Politi  بيcal and 

Economic Issues 

in Euro-Arab 

Relations 

قضايا سياسية 

واقتصادية معاصرة 

في الع قات األوربية 

 العربية

116363UU  

3 

يتناو  ه ا المقرر نظريات التكام  

والتعاو  الدولي )الليبرالية المنسسية 

  وك ل  والوظيفية والوظيفية الجديدة

المفاهي  النظرية في تحلي  ظواهر التكام  

-والتعاو  الدولي، خاصًة مفهومي الفوق

والتعاو   Supranationalismقومية 

-Interحكومي -العبر

governmentalism . 

يلي ه ا الجز  النظر  دراسة متعمقة 

لتطبيقات عمليات التعاو  والتكام  اإلقليمي 

األوروبي  والدولي سوا  في إطار االتحاد

أو في ع قة أوروبا بجنوب المتوسط. 

ويناقش المقرر أيضاً أوجه التعاو  

والتكام  السياسي واالقتصاد  المختلفة، 

والفروق المنسسية في أشكا  التكام  

 الدولي واإلقليمي. 

International 

Integration and 

Cooperation: 

Theories and 

Practices 

التكام  والتعاو  

ي: نظريات الدول

 وتطبيقات

116464UU  
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  ههالدكتوراالدكتورا  برنامجبرنامج: :   ثانياثانيا

  التسجيل ببرامج الدكتوراهالتسجيل ببرامج الدكتوراهو و طات القيد طات القيد (: اشترا(: اشترا6363مادة )مادة )
يشةةترط لقيةةد الطالةةب لنيةةل درجةةة دكتةةوراه الفلسةةفة فةةى االقتصةةاد أو اإلحصةةاء أو العلةةوم السياسةةية أو اإلدارة 

بيةةةة و ور ت األ لعلةةةوم االجتماعيةةةة أو الدراسةةةاأو تطبيقةةةات الحاسةةةب اآللةةةى فةةةى ا أو السياسةةةات العامةةةة، العامةةةة
 المتوسطية، ما يلى :

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

ن يشترط أغير التخصص العام للدكتوراه، يجوز للقسم المختص، فى حال كون الماجستير فى األقل.و 
 00 علىساعات و ال تزيد  1عن  ال تقل  211اجتياز الطالب لعدد من المقررات التأهيلية من كود 

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

يجوز لمجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس قسم اإلدارة العامة، أن يقبل فى برنامج دكتوراه اإلدارة  63-6
الحاصلين على درجة الماجستير فى العلوم السياسية أو االقتصاد أو  الطالب أو السياسات العامةالعامة 

دارة األعمالاإلحصاء،   ،(فقط االقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة والعلوم اإلدارية)من كليات  أوا 
على األقل، بشرط اجتيازهم  -B)بتقدير ) إحدى جامعات جمهورية مصر العربيةالحقوق، وذلك من أو 

  بنجاح المقررات التكميلية التى يحددها مجلس الكلية، بناًء على اقتراح مجلس القسم.

يجوز لمجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس قسم تطبيقات الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعية، أن  63-3
يقبل فى برنامج الدكتوراه فى قسم تطبيقات الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعية الطالب الحاصلين على 

العامة، أو المحاسبة أو إدارة درجة الماجستير فى االقتصاد، أو العلوم السياسية، أو اإلحصاء، أو اإلدارة 
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 

المقررات التكميلية التى يحددها مجلس الكلية، بناًء على بشرط اجتيازهم بنجاح  ،بتقدير جيد على األقل
 اقتراح مجلس القسم.

بية المتوسطية، يجوز لمجلس الكلية أن يقبل الطالب و بالنسبة لبرنامج دكتوراه الفلسفة فى الدراسات األور  23-4
ياسية أو الحاصلين على درجة الماجستير فى الدراسات األوروبية المتوسطية أو االقتصاد أو العلوم الس

ماجستير فى مجاالت الاإلدارة العامة أو الحقوق، كما يجوز لمجلس الكلية أن يقبل الطالب الحاصلين على 
 أخرى ذات الصلة بالدراسات األوروبية المتوسطية.

 ذا كانت الدراسة فى أوقات العمل الرسمية.إ ،على األقل أسبوعياً  يومينلمدة التفرغ للدراسة  23-5

ول بالقسم المناظر في حالة عدم حصوله على الماجستير من الكلية. ويكون الغرض اجتياز امتحان القب 23-6
( قدرة الطالب 6( معرفة الطالب بالتخصص العام ودون التطرق للتخصص الدقيق و )0منه هو قياس: )

 منهجي ثجراء بح( مدى مالءمته الفكرية والتحليلية إل3على  التوصل لحلول عملية لمشاكل قائمة و )
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متحان مرتين كل عام دراسى ) مرة قبل بداية التسجيل بكل فصل دراسى(.  لدرجة الدكتوراه.  ويجرى اإل يرقى
ويجب أن تعلن نتيجته قبل فتح باب  ،متحان على مستوى الكلية بجميع أقسامهاويفضل توحيد ميعاد اإل

 التسجيل للفصل الدراسى الالحق.

بشرط الحصول على  ،لب الحق فى اختيار المشرفاعتماد مجال البحث وتحديد مشرف رئيسي وللطا 23-7
 موافقة المشرف وموافقة مجلس القسم.

 إذا كانت الدراسة في أوقات العمل الرسمية. ،الحصول على موافقة جهة العمل 23-1

 (: متطلبات منح درجة الدكتوراه64مادة )
 21علةةى الطالةةب أن يةةدرس للحصول علةةى درجةةة الةةدكتوراه فةةى أحةةد التخصصةةات المبينةةة بالمةةادة السةةابقة،  64-0

سةةاعة  32قةةل( ورسةةالة )ساعة معتمدة علةةي األ 64ت دراسية )قل موزعة بين مقرراساعة معتمدة علي األ
 قل(.معتمدة علي األ

:يعتمد مجلس الكلية، بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص، قائمة المقررات االختيارية التى يطرحها 64-6
 .ه المقررات االختيارية من خارج التخصص الذى يدرسه الطالبالقسم ، ويجوز أن يكون أحد هذ

 

 حد ( أو ما يعادله قبل التسجيل لنقطة البحث بتقديرInternational TOEFLاجتياز امتحان ال ) 64-3
حال عدم تحقيق ذلك خالل (for paper-based & 75 for internet-based 500) أدنى يساوى 

 دراسة الماجستير.
 االمتحان الشامل: اجتياز 64-4

يعتمةةد مجلةةس الكليةةة لجنةةة الممتحنةةين لالمتحةةان الشةةامل )التحريةةرى( لكةةل قسةةم وتقةةوم اللجنةةة بوضةةع  -
متحةةان الشةةامل شةةفهيًا الحقةةا. ويةةتم عقةةد اإل االجةةزء التحريةةرى مةةن االمتحةةان الشةةامل الةةذى يشةةمل جةةزءً 

 التحريرى مرة واحدة كل فصل دراسى على األقل.

مةةن األسةةاتذة أو األسةةاتذة المسةةاعدين  1متحةةان الشةةامل الشةةفوى مةةن عةةدد لإل تتكةةون لجنةةة الممتحنةةين -
حةةد األعضةةاء علةةى األقةةل مةةن خةةارج الكليةةة، أالمتخصصةةين فةةي المجةةال العةةام للبحةةث، علةةى أن يكةةون 

متحةةان الشةةفوى ون المشةةرف الرئيسةةي عضةةوا بلجنةةة اإلوعضو آخر مةةن خةةارج القسةةم.  ويشةةترط أن يكةة
 متحان التحريرى.عضوا بلجنة اإل ون المشرف الرئيسيأال يكو 

( يسةةتكمل الجةةزء الشةةفهي، والهةةدف -Bعلى األقةةل أو  %22إذا اجتاز الطالب الجزء التحريري بنجاح ) -
 .عمل إضافة علمية  على قدرته  ومدى معلومات الطالب التخصصيةمنه الحكم على 

طبقةةًا للقواعةةد  ،الحاسةةباسةةتخدامات متحةةان الشةةامل علةةى قدرتةةه فةةي يجةةب أن يبةةرهن الطالةةب للجنةةة اإل -
 التي تحددها الكلية.

 

 اعتماد مقترح البحث موضوع الرسالة: 11--6464
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 للقسةةم الخطةالبحثيةةة مةةع وتتوافةةق علمية محتملة إضافة تمثل بحثية مبتكرة بمقترح خطة الدارس يتقدم –
ن فةةي بعد تحكيمها من لجنة ثالثية من المتخصصي ختصم اعتمادها من مجلس القسم المويت ،أوالكلية

 .موضوع البحث ومناقشتها في سمينار علني،  ووفقًا للقواعد التي يضعها القسم المختص

بنةةاء علةةى طلةةب مةةن المشةةرف الرئيسةةي أن يوافةةق علةةى تعةةديل مجةةال  ،يجةةوز لمجلةةس القسةةم المخةةتص –
 ،ويجةةوز أن يةةتم ذلةةك مةةع أو بةةدون تغييةةر المشةةرفين ،خةةالل دراسةةة الةةدكتوراه ،البحةةث ولمةةرة واحةةدة فقةةط

دون اإلخةةالل بالمةةدد الزمنيةةة  ،تمةةد ذلةةك التعةةديل مةةن لجنةةة الدراسةةات العليةةا والبحةةوث ومجلةةس الكليةةةويع
 المنصوص عليها.

يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشارك في اإلشراف على الرسالة من في مسةةتوى األسةةاتذة أو األسةةاتذة  –
ن يكةةون المشةةرف الرئيسةةى يجةةب أ ،وفةةى جميةةع الحةةاالت ،المساعدين من المتخصصين من خارج الكلية

دون أن يشارك فةةي  ،أستاذا  أو أستاذّا مساعدًا بالقسم المناظر. وللمدرس أن يشارك في لجنة اإلشراف
 .هالمناقشة في الماجستير والدكتورا

فلمجلس الكلية أن يترك لجنة االشراف كما هةةى أو  ،فى حال سفر أحد المشرفين المشاركين إلى الخارج –
لةةةى الخةةةارج مةةةن لجنةةةة االشةةةراف أو إنةةةة االشةةةراف أو يرفةةةع المشةةةرف الةةةذى سةةةافر لةةةى لجإيضةةةيف عضةةةوا 

بنةةاء  ،وموافقةةة لجنةةة الدراسةةات العليةةا والبحةةوث ،وذلك بناء على اقتراح مجلس القسةةم المخةةتص ،كليهما
مةةع عةةدم  ،علةةى التقريةةر الةةذي يقدمةةه المشةةرف قبةةل السةةماح لةةه بالسةةفر مةةدعماً بةةرأي المشةةرف الرئيسةةي

 فقرة  السابقة،التعارض مع ال

لةةى مجلةةس القسةةم المخةةتص عةةن مةةدى تقةةدم إيقدم المشرف الرئيسي فى نهايةةة كةةل فصةةل دراسةةى تقريةةرًا  –
 الطالب في دراسته، وللمشرف الرئيسي أن يوصي باستمرار القيد أو إلغائه.

  ضافة جديدةضافة جديدةإإإعداد رسالة بها إعداد رسالة بها   22--6464

  ويشةةترط تضةةمنها ،ميةةة بجامعةةة القةةاهرةيعةةد الطالةةب  رسةةالة علميةةة متوافقةةة مةةع اشةةتراطات الرسةةائل العل –
 إلضافة علمية جديدة. 

  طلب تشكيل لجنة ممتحنين:طلب تشكيل لجنة ممتحنين:  22--6464

شةةهرا مةةن عقةةد المحاضةةرة العامةةة  06يتقدم المشرف الرئيسي إلي مجلةةس القسةةم المخةةتص، بعةةد مةةرور  –
 على األقل، بما يلى:

 قبول بكل كلية أو معهد.محققا للحد األدنى الم ،ونسب االقتباس بالرسالة ،تقرير لالمانة العلمية 

 موضةةةحاً بةةةه العنةةةوان الةةةدقيق للرسةةةالة بةةةاللغتين العربيةةةة  ،تقريةةةر عةةةن صةةةالحية الرسةةةالة للمناقشةةةة
 المشرفين. المشرف/ويحمل توقيعات  ،واإلنجليزية

 ن اطلب تشةةكيل لجنةةة الحكةةم علةةى الرسةةالة مةةن بةةين خمسةةة مرشةةحين أحةةدهم المشةةرف أو المشةةرف
 واحد.  ويكون للمشرفين صوت
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 طبقًا لتعليمات كتابة الرسائل. ،سخة ورقية على األقل وأخرى رقمية من الرسالة مكتوبةن 

    شتراطات  النشر الدولى:شتراطات  النشر الدولى:إإتحقيق تحقيق   00--6464
  ستيفاء الطالب الشتراطات النشر العلمى وهى:ستيفاء الطالب الشتراطات النشر العلمى وهى:إإيجب على مجلس القسم التحقق من يجب على مجلس القسم التحقق من   

علةةى أن تكةةون المجلةةة علةةى أن تكةةون المجلةةة قبول النشر لورقة علمية على األقل من الرسالة فى مجلة متخصصة ومحكمةةة قبول النشر لورقة علمية على األقل من الرسالة فى مجلة متخصصة ومحكمةةة   ––
أو مةةا يعادلهةةا أو مةةا يعادلهةةا   ،،  ((TThhoommssoonn  RReeuutteerrss  dd--bbaassee  aanndd//oorr  SSccooppuuss))واردة بالفهةةارس العالميةةة: واردة بالفهةةارس العالميةةة: 

وذلةةك فيمةةا يخةةص قطاعةةات العلةةوم اإلنسةةانية وذلةةك فيمةةا يخةةص قطاعةةات العلةةوم اإلنسةةانية   ،،من قواعد البيانات المعتمدة من مجلس الدراسةةات العليةةامن قواعد البيانات المعتمدة من مجلس الدراسةةات العليةةا
  واالجتماعية وكذلك للرسائل المكتوبة باللغة العربية.واالجتماعية وكذلك للرسائل المكتوبة باللغة العربية.

  على الرسالة: على الرسالة: لجنة الحكم لجنة الحكم   11--6464

بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لجنة للحكم على الرسالة من ثالثةةة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لجنة للحكم على الرسالة من ثالثةةة   ،،يشكل مجلس الكليةيشكل مجلس الكلية  --أأ
جانب عضةةوين مةةن بةةين جانب عضةةوين مةةن بةةين إلى إلى ن على أن يكون لهم صوت واحد ن على أن يكون لهم صوت واحد ااأعضاء أحدهم المشرف أو المشرفأعضاء أحدهم المشرف أو المشرف

تواهم تواهم السةةادة األسةةاتذة أو األسةةاتذة المسةةاعدين بالجامعةةات المصةةرية أو األجنبيةةة أو ممةةن فةةي مسةةالسةةادة األسةةاتذة أو األسةةاتذة المسةةاعدين بالجامعةةات المصةةرية أو األجنبيةةة أو ممةةن فةةي مسةة
ويةةرأس اللجنةةة ويةةرأس اللجنةةة   ،،بشةةرط أن يكةةون أحةةدهما علةةى األقةةل مةةن خةةارج الجامعةةةبشةةرط أن يكةةون أحةةدهما علةةى األقةةل مةةن خةةارج الجامعةةة  ،،العلمي من األخصةةائيينالعلمي من األخصةةائيين

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

مدة القيد الباقية للطالب بذلك. ويعتمد نائةةب رئةةيس الجامعةةة للدراسةةات مدة القيد الباقية للطالب بذلك. ويعتمد نائةةب رئةةيس الجامعةةة للدراسةةات   تسمحتسمحمع مراعاة أن مع مراعاة أن   ،،لذلكلذلك
  العليا والبحوث تشكيل لجنة الحكم على الرسالة بعد موافقة مجلس الكلية.العليا والبحوث تشكيل لجنة الحكم على الرسالة بعد موافقة مجلس الكلية.

اعتبار الموافقة على تشكيل لجنة الحكةةم علةةى الرسةةالة موافقةةة ضةةمنية علةةى مةةد القيةةد لمةةدة )سةةتة اعتبار الموافقة على تشكيل لجنة الحكةةم علةةى الرسةةالة موافقةةة ضةةمنية علةةى مةةد القيةةد لمةةدة )سةةتة   --بب
نقضةةاء المةةدة نقضةةاء المةةدة إإن يتم التشكيل قبل ن يتم التشكيل قبل أأعلى على   ،،مدة صالحية لجنة الحكم على الرسالةمدة صالحية لجنة الحكم على الرسالةأشهر( فقط وهى أشهر( فقط وهى 

  المصرح بها للطالب. المصرح بها للطالب. 

يشةةترط فةةى اللجنةةة التةةى يختارهةةا مجلةةس القسةةم للحكةةم علةةى الرسةةالة أن يكةةون البحةةث فةةى مجةةال يشةةترط فةةى اللجنةةة التةةى يختارهةةا مجلةةس القسةةم للحكةةم علةةى الرسةةالة أن يكةةون البحةةث فةةى مجةةال   --جج
  تخصصهم  ولهم إنتاج علمى فى هذا المجال. تخصصهم  ولهم إنتاج علمى فى هذا المجال. 

علةةى الرسةةائل العلميةةة المقدمةةة مةةن أحةةد علةةى الرسةةائل العلميةةة المقدمةةة مةةن أحةةد   ال يجةةوز إشةةتراك عضةةو هيئةةة التةةدريس فةةى لجنةةة الحكةةمال يجةةوز إشةةتراك عضةةو هيئةةة التةةدريس فةةى لجنةةة الحكةةم  --دد
  أقاربه حتى الدرجة الرابعة نسبًا أو صهرًا.أقاربه حتى الدرجة الرابعة نسبًا أو صهرًا.

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

يجوز أن تتم المناقشة بحضور العضوين من داخل الجمهورية فقةةط وبشةةرط أن يكةةون مةةن بينهمةةا يجوز أن تتم المناقشة بحضور العضوين من داخل الجمهورية فقةةط وبشةةرط أن يكةةون مةةن بينهمةةا   --وو
  الوطن.الوطن.  خارجخارج  رير الفردى للعضو المتواجدرير الفردى للعضو المتواجدبالتقبالتق  ويكتفىويكتفى  أحد المشرفينأحد المشرفين

وتقةةدم اللجنةةة تقريةةرًا جماعيةةًا وتقةةدم اللجنةةة تقريةةرًا جماعيةةًا   ،،يقةةدم كةةل عضةةو مةةن أعضةةاء لجنةةة الحكةةم تقريةةرًا فرديةةًا عةةن الرسةةالةيقةةدم كةةل عضةةو مةةن أعضةةاء لجنةةة الحكةةم تقريةةرًا فرديةةًا عةةن الرسةةالة  --زز
علةةةةى النمةةةةاذج التةةةةي تعةةةةدها إدارة الدراسةةةةات العليةةةةا والبحةةةةوث لهةةةةذا الغةةةةرض عةةةةن الرسةةةةالة ونتيجةةةةة علةةةةى النمةةةةاذج التةةةةي تعةةةةدها إدارة الدراسةةةةات العليةةةةا والبحةةةةوث لهةةةةذا الغةةةةرض عةةةةن الرسةةةةالة ونتيجةةةةة 
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جنةةة الدراسةةات العليةةا والبحةةوث بالكليةةة فمجلةةس جنةةة الدراسةةات العليةةا والبحةةوث بالكليةةة فمجلةةس وتعرض جميعها على مجلس القسم المختص ثةةم لوتعرض جميعها على مجلس القسم المختص ثةةم ل
  الكلية تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة. الكلية تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة. 

  ::الثالث اآلتيةالثالث اآلتية  اتاتحد التوصيحد التوصيبأبأللجنة أن توصي في تقريرها الجماعي للجنة أن توصي في تقريرها الجماعي   --حح
  قبةول الرسةالة. قبةول الرسةالة.   --أأ

  رفض الرسالة رفضًا مطلقاً.رفض الرسالة رفضًا مطلقاً.    --بب

علةةى علةةى ذ موافقةةة اللجنةةة ذ موافقةةة اللجنةةة خختؤ تؤ و و   ..الستكمال ما تراه اللجنة من نقص ومالحظاتالستكمال ما تراه اللجنة من نقص ومالحظات  ،،إعادة الرسالة للطالبإعادة الرسالة للطالب  --جج
مةةن تةةاريخ مةةن تةةاريخ   أشةةهرأشةةهرسةةتة سةةتة   لةةىلةةىويعطي الطالب فرصةةة ال تزيةةد عويعطي الطالب فرصةةة ال تزيةةد ع  ..وقبل منح الدرجةوقبل منح الدرجة  ء التعديالتء التعديالتإجراإجرا  الرسالة بعدالرسالة بعد
وبشرط أال يتجاوز الحد األقصةةي لمةةنح الدرجةةة. وفةةى هةةذه الحالةةة تعةةاد مناقشةةة وبشرط أال يتجاوز الحد األقصةةي لمةةنح الدرجةةة. وفةةى هةةذه الحالةةة تعةةاد مناقشةةة   الجراء التعديالت،الجراء التعديالت،  المناقشةالمناقشة

  قسم المختص بنتيجة فحص الرسالة والمناقشة.قسم المختص بنتيجة فحص الرسالة والمناقشة.الطالب وتقدم اللجنة تقريرًا جماعيًا إلى مجلس الالطالب وتقدم اللجنة تقريرًا جماعيًا إلى مجلس ال

  بنةةاء علةةى توصةةية مجلةةةس القسةةم المخةةتص ولجنةةة الدراسةةات العليةةا والبحةةةوث بنةةاء علةةى توصةةية مجلةةةس القسةةم المخةةتص ولجنةةة الدراسةةات العليةةا والبحةةةوث   ،،يوصةةي مجلةةس الكليةةةيوصةةي مجلةةس الكليةةة
  ..بالكلية بمنح درجة دكتوراه الفلسفة فى حالة  قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصية بمنح الدرجةبالكلية بمنح درجة دكتوراه الفلسفة فى حالة  قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصية بمنح الدرجة

 خالل عشرة فصول دراسية من تارخ قيده. هيحصل علي الدكتورااذا لم  ،: يلغي قيد الطالب للدرجة((6161مادة )مادة )
  ::برامج دكتوراه الفلسفة في األقسام الدراسيةبرامج دكتوراه الفلسفة في األقسام الدراسية(: (: 6262مادة )مادة )

إختياري( وعدد إختياري( وعدد   //سمه ونوعه )إجباريسمه ونوعه )إجباريااتوزيع المقررات في كل تخصص، وكود كل مقرر و توزيع المقررات في كل تخصص، وكود كل مقرر و تبين الجداول تبين الجداول   11--2266    
  السابقة.السابقة.  الساعات التدريسية، وعدد الساعات المعتمدة، والمتطلباتالساعات التدريسية، وعدد الساعات المعتمدة، والمتطلبات

يمكن إدخال تعديالت على المقررات اإلجبارية واالختيارية بناًء على مقترح مجلس القسم المختص يمكن إدخال تعديالت على المقررات اإلجبارية واالختيارية بناًء على مقترح مجلس القسم المختص   22--  2266    
  وموافقة مجلس الكلية.وموافقة مجلس الكلية.
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 في األقسام الدراسية هالدكتورا برامج           

  
  

  

 

قةةررات المطروحةةة، واختيةةار يطبةةق برنةةامج الةةدكتوراة بمةةا يتطلبةةه مةةن القةةدرة علةةى االختيةةار بةةين المسةةارات والم
 التخصص الدقيق.

نظةةر الجةةدول( وذلةةك وفقةةًا لمسةةارات محةةددة، أ (اختياريةةة  مقةةررات ةيدرس الطالب فى برنامج الةةدكتوراه سةةبع .0
تساعده فى اختيار تخصصه وموضوع رسالة الدكتوراه. ويقوم قسم االقتصاد بتحديةةد المسةةارات التةةى تطةةرح 

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

ومسةةار  ،مسةةارات علةةى مةةدار العةةام الدراسةةى مقسةةمة إلةةى: مسةةار رئيسةةى للتخصةةص 3على الطالب اختيةةار  .6
د مةةن أحةة مقةةررفةةى الفصةةل الدراسةةى الثةةانى ب مقةةرراتيسةةتبدل أحةةد  أن في الطالب الحقفرعى ومسار يعطى 

 قسم االقتصاد.مجلس بعد موافقة  ،خرىأقسام الكلية األ

 مترابطة. مقرراتأو ثالث  مقررينيتكون المسار من   .3

مكانيةةة اختيةةار إكما يتةةاح لةةه  ،خالل السنة الدراسية ،يجب على الطالب اختيار المسار الرئيسى للتخصص  .4
 . double majorمسارين رئيسيين للتخصص 

سةةاعة 21موزعةةة بةةين المقةةررات الدراسةةية ) علةةي األقةةل سةةاعة معتمةةدة 21ل يةةدرس برنةةامج الةةدكتوراه خةةال  .1
سةةاعات معتمةةدة ( والرسةةالة  3سةةاعات معتمةةدة لكةةل مقةةرر( و ورشةةة بحةةث ) 3بواقةةع علةةي األقةةل معتمةةدة 
 (.علي األقل ساعة معتمدة 32العلمية )

ث وكتابةةة الرسةةالة العلميةةة ويتأهةةل للمشةةاركة فةةى ورشةةة البحةة ،لكى يجتاز الطالةةب مقةةررات برنةةامج الةةدكتوراه .2
 . BB--على أن يكون التقدير اإلجمالي لكل المقررات على أن يكون التقدير اإلجمالي لكل المقررات   %%21أن ينجح فى المقررات بحد أدنى  ،أوالً  :عليه

متحةةةان المؤهةةةل للتخصةةةص لإليمكنةةةه أن يتقةةةدم  ،المؤهلةةةة للةةةدكتوراه المقةةةرراتثانيةةةًا، إذا نجةةةح الطالةةةب فةةةى  .2
(qualifying field exam) للطالةةب أو فةةى المسةةارين الرئيسةةيين فةةى حالةةة  وذلةةك فةةى المسةةار الرئيسةةى

ن من التأهل للمشاركة فى ورشة البحث وكتابةةة الرسةةالة مكن يجتازه حتى يتأ ،. وعليهdouble majorال
يقوم بوضةةع هةةذا االمتحةةان وتصةةحيحه أسةةاتذة مةةن القةةائمين علةةى العلمية والحصول على درجة الدكتوراه. و 

 صةةين مةةةن القسةةةم مةةن غيةةةر القةةائمين علةةةى التةةدريس خةةةالل العةةةام.باإلشةةةتراك مةةع أسةةةاتذة متخص ،التةةدريس
ويكون التقييم فى االمتحان المؤهل للتخصص فى المسةةار بالنجةةاح أو الرسةةوب. ويسةةمح للطالةةب فةةى حالةةة 

 . اً واحد ياً دراس اً متحان لمرة واحدة فقط فى مدة ال تتجاوز عامالرسوب باعادة اإل

  االقتصـــــاداالقتصـــــاد  قســـمقســـم:  :  الا الا أوأو



46 

 

نةةاء علةةى المشةةاركة وكتابةةة ورقةةة بحثيةةة مصةةغرة مرتبطةةة بموضةةوع ب ،يكةةون التقيةةيم بالنسةةبة لورشةةة البحةةث .0
 الرسالة.     

 )اختيارية( المسارات

  الكودالكود  اسم المسار*اسم المسار*

  EE770011  االقتصادية المتقدمةاالقتصادية المتقدمة  النظريةالنظرية

  EE770022  الكلى والنقدىالكلى والنقدى  االقتصاداالقتصاد

  EE770033  القياسىالقياسى  االقتصاداالقتصاد

  EE770044  القياسى التطبيقىالقياسى التطبيقى  االقتصاداالقتصاد

  EE770055  الفكر االقتصادىالفكر االقتصادى  تاريختاريخ

  EE770066  المالىالمالى  قتصادقتصاداالاال

  EE770077  الدولىالدولى  االقتصاداالقتصاد

  EE770088  االقتصاديةاالقتصادية  التنميةالتنمية

  EE770099  العملالعمل  اقتصادياتاقتصاديات

  EE771100  التنظيم الصناعىالتنظيم الصناعى  اقتصادياتاقتصاديات

  EE771111  العامالعام  االقتصاداالقتصاد

الزراعة والموارد الزراعة والموارد   افتصادياتافتصاديات
  الطبيعية والبيئةالطبيعية والبيئة

EE771122  

  EE771133  تعليمتعليمالصحة والالصحة وال  اقتصادياتاقتصاديات

  EE771144  ورشة بحثورشة بحث

 

  ادتين أو ثالث مواد مترابطة، وال يوجد أي متطلب سابق، حيث تم دراسة جميع ادتين أو ثالث مواد مترابطة، وال يوجد أي متطلب سابق، حيث تم دراسة جميع يتكون المسار من ميتكون المسار من م
  المواد االجبارية في مرحلة الماجستير.المواد االجبارية في مرحلة الماجستير.
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 ،قلساعة معتمدة علي األ 21ن يدرس أعلي الطالب ، حصاءللحصول علي درجة دكتوراة الفلسفة في اإل -1
وموزعة بين  ،فصول دراسية 01أقصي فصول وحد  2بحد أدني  ،موزعة علي عدد من الفصول الدراسية

 كالتالي: ،مقررات ورسالة

 قل مقررات دراسية موزعة بين :ساعة على األ 64 -أ

 ساعات معتمدة لكل مقرر 3ساعة معتمدة بموجب  06جبارية تعادل إمقررات  4

 ساعات معتمدة لكل مقرر 3ساعة معتمدة بموجب  06مقررات اختيارية تعادل  4

 .قل العداد الرسالةاألساعة معتمدة علي  32 -ب

 مجلس بعد أخذ رأي ،يجوز أن تكون أحد المقررات االختيارية من خارج التخصص الذي يدرسه الطالب -6
 القسم وموافقة مجلس الكلية.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

  اإلحصــــــاءاإلحصــــــاء  قســـمقســـم:  :  ثانياا ثانياا 
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 جدول مقررات برنامج الدكتوراة في االحصاء

  المقـــــــــررالمقـــــــــرر  الكودالكود  
نوع نوع 

  المقررالمقرر

متطلبات متطلبات 

  سابقةسابقة
عـدد عـدد 

ات/  ات/  الساعالساع

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

709709SS  ( أ( أ22نظرية اإلحصاء )نظرية اإلحصاء )   33  9595  33    إجبارى إجبارى  

702702SS  ( ب*(ب*22نظرية اإلحصاء )نظرية اإلحصاء)   709709  إجبارى إجبارى  SS  33  9595  33  

703703SS  ( أ( أ22رياضة متقدمة )رياضة متقدمة )   33  9595  33    إجبارى إجبارى  

704704  SS    ( ب( ب22رياضة متقدمة )رياضة متقدمة )  703703  إجبارىإجبارى  SS  33  9595  33  
                          

707055SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   اإلحصاء الحيوىاإلحصاء الحيوى  

707066SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   اإلحصاء السكانىاإلحصاء السكانى  

707077SS   33  9595  33    اختيارى اختيارى   بحوث العمليات بحوث العمليات  

707088SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   األساليب القياسيةاألساليب القياسية  

707011SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   العمليات العشوائيةالعمليات العشوائية  

779090SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   تصميم وتحليل التجاربتصميم وتحليل التجارب  

797999SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   تحليل سالسل زمنيةتحليل سالسل زمنية  

792792  SS   33  9595  33    اختيارى اختيارى   تحليل المتغيرات المتعددة تحليل المتغيرات المتعددة  

793793  SS   33  9595  33    اختيارى اختيارى   دراسات الصالحية دراسات الصالحية  

794794  SS   33  9595  33    اختيارى اختيارى   إحصاء المعلمى إحصاء المعلمى  

795795  SS  *33  9595  33    اختيارى اختيارى   موضوعات مختارة*موضوعات مختارة  

797966SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   احصاء بيئياحصاء بيئي  

797977SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   ضبط جودة االنتاجضبط جودة االنتاج  

797988SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   ذ القرارذ القرارنظرية اتخانظرية اتخا  

  المقـــــــــررالمقـــــــــرر  الكودالكود
نوع نوع 

  المقررالمقرر

متطلبات متطلبات 
  سابقةسابقة

عـدد عـدد 
الساعات/  الساعات/  
  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

709709SS  ( أ( أ22نظرية اإلحصاء )نظرية اإلحصاء )   33  9595  33    إجبارى إجبارى  

702702SS  ( ب*(ب*22نظرية اإلحصاء )نظرية اإلحصاء)   709709  إجبارى إجبارى  SS  33  9595  33  

703703SS  ( أ( أ22رياضة متقدمة )رياضة متقدمة )   33  9595  33    إجبارى إجبارى  

704704  SS    ( ب( ب22رياضة متقدمة )رياضة متقدمة )  703703  إجبارىإجبارى  SS  33  9595  33  
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  بين القوسين )........(.بين القوسين )........(.ويوضع االسم ويوضع االسم القسم القسم يراه مجلس يراه مجلس طبقاا لما طبقاا لما   المقررالمقررد اسم د اسم ييحدحديتم تيتم ت                      **

   فى مرحلة فى مرحلة   اختيارياختياريفى مرحلة الماجستير كمقرر فى مرحلة الماجستير كمقرر   دراستهدراستهله له سبق سبق   مقررمقرردراسة أى دراسة أى راة راة لطالب الدكتولطالب الدكتوال يجوز ال يجوز

  الدكتوراه.الدكتوراه.

707055SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   ىىاإلحصاء الحيواإلحصاء الحيو  

707066SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   اإلحصاء السكانىاإلحصاء السكانى  

707077SS   33  9595  33    اختيارى اختيارى   بحوث العمليات بحوث العمليات  

707088SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   األساليب القياسيةاألساليب القياسية  

707011SS  33  9595  33      اختيارىاختيارى  العمليات العشوائيةالعمليات العشوائية  

779090SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   تصميم وتحليل التجاربتصميم وتحليل التجارب  

797999SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   تحليل سالسل زمنيةتحليل سالسل زمنية  

792792  SS   33  9595  33    اختيارى اختيارى   تحليل المتغيرات المتعددة تحليل المتغيرات المتعددة  

793793  SS   33  9595  33    اختيارى اختيارى   دراسات الصالحية دراسات الصالحية  

794794  SS   33  9595  33    اختيارى اختيارى   إحصاء المعلمى إحصاء المعلمى  

795795  SS  *33  9595  33    اختيارى اختيارى   موضوعات مختارة*موضوعات مختارة  

797966SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   احصاء بيئياحصاء بيئي  

797977SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   ضبط جودة االنتاجضبط جودة االنتاج  

797988SS  33  9595  33    اختيارى اختيارى   نظرية اتخاذ القرارنظرية اتخاذ القرار  
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  حاصالحاصال  يكنيكن  لملم  إذاإذا  السياسية،السياسية،  العلومالعلوم  قسمقسم  فيفي  الدكتوراهالدكتوراه  ببرنامجببرنامج  لاللتحاقلاللتحاق  المتقدمالمتقدم  الطالبالطالب  فيفي  يشترطيشترط
  ويشترطويشترط. . مدةمدةمعتمعت  ساعةساعة  0000  تعادلتعادل  تكميليةتكميلية  مقرراتمقررات  يدرسيدرس  أنأن    السياسية،السياسية،  العلومالعلوم  فيفي  ماجستيرماجستير  علىعلى

  ذلكذلك  تحقيقتحقيق  ويعتبرويعتبر. . األقلاألقل  علىعلى( ( ((--BB  تقديرتقدير  علىعلى  الحصولالحصول  التأهيليةالتأهيلية  المقرراتالمقررات  هذههذه  منمن  اياي  فيفي  للنجاحللنجاح
  التراكميالتراكمي  النقاطالنقاط    متوسطمتوسط  حسابحساب  فيفي  التأهيليةالتأهيلية  المقرراتالمقررات  هذههذه  تدخلتدخل  والوال  الدكتوراه،الدكتوراه،  ببرنامجببرنامج  للقيدللقيد  شرًطاشرًطا

  ..الدكتوراهالدكتوراه  برنامجبرنامج  لمقرراتلمقررات
  حاصةةالحاصةةال  يكةةنيكةةن  لةةملةةم  إذاإذا  السياسةةية،السياسةةية،  العلومالعلوم  قسمقسم  فيفي  الدكتوراهالدكتوراه  ببرنامجببرنامج  لاللتحاقلاللتحاق  المتقدمالمتقدم  الطالبالطالب  فيفي  يشترطيشترط  --  

  قبةةولقبةةول  اختبةةاراختبةةار  اجتيازاجتيازة ة القاهر القاهر   جامعةجامعة  السياسية،السياسية،  والعلوموالعلوم  االقتصاداالقتصاد  كليةكلية  منمن  السياسيةالسياسية  العلومالعلوم  ماجستيرماجستير  علىعلى
وبنةةاء علةةى قائمةةة قةةراءات شةةاملة فةةي وبنةةاء علةةى قائمةةة قةةراءات شةةاملة فةةي   أساسةةيةأساسةةية  مجةةاالتمجةةاالت  أربعةةةأربعةةة  فةةىفةةى  للطالبللطالب  العامةالعامة  المعارفالمعارف  يختبريختبر  تحريرىتحريرى

  الفكةةةرالفكةةةرو و   المقارنةةةة،المقارنةةةة،  السياسةةةيةالسياسةةةية  الةةةنظمالةةةنظم  نظريةةةةنظريةةةة  الدوليةةةة،الدوليةةةة،  العالقةةةاتالعالقةةةات  نظريةةةةنظريةةةة: : هةةةىهةةةى  هةةةذه المجةةةاالتهةةةذه المجةةةاالتكةةةل مجةةةال. و كةةةل مجةةةال. و 
  ويصةةححهويصةةححه  االختبةةاراالختبةةار  ويضةةعويضةةع. . السياسةةيةالسياسةةية  العلةةومالعلةةوم  فةةىفةةى  المتقدمةالمتقدمة  البحثالبحث  ومناهجومناهج  السياسية،السياسية،  والنظريةوالنظرية  السياسىالسياسى

يختةةارهم مجلةةس القسةةم كةةل عةةام مةةن بةةين يختةةارهم مجلةةس القسةةم كةةل عةةام مةةن بةةين   بالقسةةمبالقسةةم  التةةدريسالتةةدريس  هيئةةةهيئةةة  أعضةةاءأعضةةاء  مةةنمةةن  سةةبعةسةةبعة  مةةنمةةن  مكونةةةمكونةةة  لجنةةةلجنةةة
  ويعتبةةرويعتبةةر. . الرسةةوبالرسةةوب  أوأو  بالنجةةاحبالنجةةاح  إمةةاإمةةا  اختبار القبولاختبار القبول  تقييمتقييم  ويكونويكون  ،،األربعةاألربعة  مجاالت االختبارمجاالت االختبارصين في صين في المتخصالمتخص
  ..الدكتوراهالدكتوراه  ببرنامجببرنامج  للقيدللقيد  شرًطاشرًطا  بنجاحبنجاح  القبولالقبول  اختباراختبار  اجتيازاجتياز

  سةةاعةسةةاعة  2121  يةةدرسيةةدرس  أنأن  الطالةةبالطالةةب  علةةىعلةةى  السياسةةية،السياسةةية،  العلةةومالعلةةوم  قسةةمقسةةم  مةةنمةةن  الفلسةةفةالفلسةةفة  ههدكتورادكتورا  درجةدرجة  علىعلى  للحصولللحصول  --
  ::كالتالىكالتالى  موزعهموزعه  معتمدةمعتمدة

 64 1بةةين موزعةةة المعتمةةدة السةةاعات وتكةةون( رئيسةةية تخصصةةات ةثالث ضمن) للمقررات معتمدة ساعة 
 ،(مقةةرر لكةةل معتمةةدة سةةاعات 3 بواقةةع الالئحة، هذه تحددها إجبارية، مقررات 3) إجبارية معتمدة ساعة

 3 واقةةعب االختياريةةة المقةةررات قائمةةة بةةين مةةن الطالةةب يختارهةةا مقةةررات 1) اختياريةةة معتمةةدة ساعة 01و
 (.مقرر لكل معتمدة ساعات

 32 الدكتوراه ألطروحة معتمدة ساعة. 
 من الدرجة الكلية % 41بنسبة  مقرر كل درجة جماليإ من  نسبة الفصل عمالأل تخصص. 
للقبةةول فةةي  األولويةةة وتكةةون ،الةةدكتوراه برنةةامج فةةى المقبةةولين أعةةداد سةةنوياً  السياسةةية العلةةوم قسةةم يحةةدد -

. الكليةةة مةةن الماجستير على الحاصلين بين من المئوية بالنسبة محسوباً  تقديراً  علىلأل  برنامج الدكتوراه
 .الوافدين الطالب حالة القاهرة جامعة تعقدها التي الثقافية االتفاقيات وتنظم

 

  السياسيةالسياسية  العلـومالعلـوم  قسـمقسـم: : ثالثاا ثالثاا                   
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يعد من متطلبات منح درجة الدكتوراه األكاديمي اعتماد مقترح البحث موضوع الرسالة من مجلس القسم  -
لجنة ثالثية من المتخصصين في موضوع البحث ومناقشته في سمينار علني وفقًا  بعد تحكيمه من

 للقواعد التي يضعها القسم.
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  السياسيةالسياسية  العلومالعلوم  قسمقسم  فيفي  الدكتوراهالدكتوراه  لبرنامجلبرنامج  الدراسيةالدراسية  المقرراتالمقررات  جدولجدول
  
  

  الكودالكود

  
  المقررالمقرر

  نوعنوع

  المقررالمقرر

  عددعدد

  ساعاتساعات

  المحاضرةالمحاضرة

  عددعدد

  األسابيعاألسابيع

  الساعاتالساعات

  المعتمدةالمعتمدة

  

  السياسيةالسياسية  والنظريةوالنظرية  سيسيالسياالسيا  الفكرالفكر  تخصصتخصص

  709709  PP  33  9595  33  إجبارىإجبارى  السياسيةالسياسية  النظريةالنظرية  فىفى  ومقترباتومقتربات  بحثبحث  منا جمنا ج  

702702  PP  أعالمأعالم  عندعند  الكبرىالكبرى    السياسيةالسياسية  والقيموالقيم  المفا يمالمفا يم  

  المفكرينالمفكرين

  33  9595  33  إجبارىإجبارى

703703  PP  النظريةالنظرية  فىفى  كبرىكبرى  وقضاياوقضايا  إشكالياتإشكاليات  

  السياسيةالسياسية

  33  9595  33  إجبارىإجبارى

  

  الدوليةالدولية  العالقاتالعالقات  تخصصتخصص

  

  704704  PP  33  9595  33  إجبارىإجبارى  الدوليةالدولية  العالقاتالعالقات  نظريةنظرية  فيفي  متقدمةمتقدمة  ساتساتدرادرا  

705705  PP  33  9595  33  إجبارىإجبارى  العامالعام  الدوليالدولي  القانونالقانون  

706706  PP  المقارنةالمقارنة  الخارجيةالخارجية  السياسةالسياسة::  

  وتطبيقاتوتطبيقات  نظرياتنظريات

  33  9595  33  إجبارىإجبارى

  المقارنةالمقارنة  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  تخصصتخصص

  707707  PP  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  نظريةنظرية  فيفي  متقدمةمتقدمة  دراساتدراسات  

  المقارنةالمقارنة

  33  9595  33  إجبارىإجبارى

708708  PP  33  9595  33  إجبارىإجبارى    الديمقراطىالديمقراطى  والتحولوالتحول  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  

701701  PP  النظمالنظم  فيفي  والكميةوالكمية  الكيفيةالكيفية  البحثالبحث  منا جمنا ج  

  السياسيةالسياسية

  33  9595  33  إجبارىإجبارى

  االختياريةاالختيارية  المقرراتالمقررات  

  790790  PP  السياسيةالسياسية  األيدلوجياتاأليدلوجيات  فيفي  متقدمةمتقدمة  دراساتدراسات  

  الكبرىالكبرى

  33  9595  33  اختيارىاختيارى

799799  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  نظرية الديمقراطيةنظرية الديمقراطية  

792792  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    العدالةالعدالة  نظريةنظرية  

793793  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  الهويةالهوية  ومفا يمومفا يم  القوميةالقومية  النظريةالنظرية  

794794  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  الليبراليةالليبرالية  

795795  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  واالخالقواالخالق  السياسيةالسياسية  النظريةالنظرية  

796796  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  النقديةالنقدية  والنظريةوالنظرية  الماركسيةالماركسية  

797797  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  حليليةحليليةالتالت  السياسيةالسياسية  النظريةالنظرية  

798798  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  السياسيةالسياسية  القيمالقيم  نظريةنظرية  

791791  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  العلمانيةالعلمانية  ونقدونقد  العلمانيةالعلمانية  
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720720  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  النسويةالنسوية  النظرياتالنظريات  

729729  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    القوةالقوة  نظريةنظرية  

722722  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدولةالدولة  نظريةنظرية  

723723  PP  33  9595  33  اختيارياختياري    السياسيالسياسي  التمثيلالتمثيل  نظرياتنظريات  

724724  PP  القديمةالقديمة  العصورالعصور  فىفى  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

    والوسطىوالوسطى
  33  9595  33  اختيارىاختيارى

725725  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    الحديثالحديث  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

726726  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  السياسيالسياسي  الفكرالفكر  كتبكتب  أمهاتأمهات  

727727  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  السياسيالسياسي  الفكرالفكر  فيفي  والدولةوالدولة  الدينالدين  

728728  PP  33  9595  33  اختيارياختياري  المصرىالمصرى  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

721721  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  العربىالعربى  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

730730  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  اإلسالمىاإلسالمى  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

739739  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  األفريقىاألفريقى  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

732732  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  اآلسيوىاآلسيوى  السياسىالسياسى  الفكرالفكر  

733733  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  استراتيجيةاستراتيجية  دراساتدراسات  

  734734  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليالدولي  لصراعلصراعاا  وحلوحل  إدارةإدارة  

735735  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليالدولي  األمناألمن  دراساتدراسات  

736736  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  اإلقليمياإلقليمي  التكاملالتكامل  نظرياتنظريات  

737737  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الكبرىالكبرى  للدولللدول  الخارجيةالخارجية  السياساتالسياسات  

738738  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليةالدولية  السياساتالسياسات  فىفى  العربىالعربى  الوطنالوطن  

731731  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليةالدولية  اتاتالعالقالعالق  فىفى  الجنوبالجنوب  دولدول  

740740  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  اإلفريقيةاإلفريقية  الدوليةالدولية  العالقاتالعالقات  

749749  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليةالدولية  السياسةالسياسة  فىفى  اإلسالمىاإلسالمى  العالمالعالم  

742742  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    الدوليالدولي  التنظيمالتنظيم  

743743  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  للمياهللمياه  الدولىالدولى  القانونالقانون  

744744  PP  33  9595  33  يارييارياختاخت  المياه في العالقات الدوليةالمياه في العالقات الدولية  

745745  PP  33  9595  33  اختيارياختياري    الهويةالهوية  سياساتسياسات  

746746  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليةالدولية  العالقاتالعالقات  فىفى  الدبلوماسيةالدبلوماسية  

747747  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليالدولي  السياسيالسياسي  االقتصاداالقتصاد  

748748  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    المصريةالمصرية  الخارجيةالخارجية  السياسةالسياسة  

741741  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الخارجيةالخارجية  السياسةالسياسة  تحليلتحليل  

750750  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    الحكوميةالحكومية  غيرغير  الدوليةالدولية  لمنظماتلمنظماتاا  

759759  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    اإلسرائيلىاإلسرائيلى  العربىالعربى  الصراعالصراع  

752752  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  االنسانياالنساني  الدوليالدولي  القانونالقانون  

753753  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  القانون الدولي لحقوق اإلنسانالقانون الدولي لحقوق اإلنسان  
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754754  PP    33  9595  33  اختيارىاختيارى  فلسفة حقوق االنسانفلسفة حقوق االنسان  

755755  PP  33  9595  33  اختيارياختياري    الدوليةالدولية  العالقاتالعالقات  فىفى  ينينوالدوالد  الثقافةالثقافة  

756756  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الدوليالدولي  والنظاموالنظام  العالميةالعالمية  الحوكمةالحوكمة  

757757  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    العربيةالعربية  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  

758758  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    إفريقياإفريقيا  فىفى  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  

  751751  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    آسياآسيا  فىفى  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  

760760  PP  وروسياوروسيا  الشرقيةالشرقية  أوروباأوروبا  فىفى  اسيةاسيةالسيالسي  النظمالنظم  

  والكومنولثوالكومنولث

  33  9595  33  اختيارىاختيارى

769769  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    الالتينيةالالتينية  أمريكاأمريكا  فىفى  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  

762762  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  الغربيةالغربية  السياسيةالسياسية  النظمالنظم  

763763  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  السياسيةالسياسية  العلومالعلوم  فيفي  النمذجةالنمذجة  

764764  PP  33  9955  33  اختيارىاختيارى    المقارنالمقارن  السياسىالسياسى  االقتصاداالقتصاد  

765765  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  المقارنةالمقارنة    الدستوريةالدستورية  النظريةالنظرية  

766766  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    المصرىالمصرى  السياسىالسياسى  النظامالنظام  

767767  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى  مصرمصر  فىفى  المحليةالمحلية  واإلدارةواإلدارة  السياسةالسياسة  

768768  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    السياسىالسياسى  النفسالنفس  علمعلم  

761761  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    التنميةالتنمية  فىفى  دراساتدراسات  

770770  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    السياسىالسياسى  االجتماعاالجتماع  

777799  PP  33  9595  33  اختيارىاختيارى    الكمىالكمى  السياسىالسياسى  التحليلالتحليل  

  PP777722  33  9595  33  اختيارىاختيارى  ××  القسمالقسم  يحدد ايحدد ا  مختارةمختارة  موضوعاتموضوعات  

  
  منمن  الطالبالطالب  ليختارليختار  العامالعام  خاللخالل  يطرحهايطرحها  سوفسوف  التيالتي  االختياريةاالختيارية  المقرراتالمقررات  دراسيدراسي  عامعام  كلكل  بدايةبداية  فيفي  القسمالقسم  يحدديحدد  

  ..اايدرسهيدرسه  أنأن  يريديريد  التيالتي  المقرراتالمقررات  بينهابينها

  الدكتوراهالدكتوراه  مرحلةمرحلة  فيفي  اختيارياختياري  كمقرركمقرر  الماجستيرالماجستير  مرحلةمرحلة  فىفى  دراستهدراسته  سبقسبق  مقررمقرر  أىأى  دراسةدراسة  للطالبللطالب  اليجوزاليجوز..  

  التخصصالتخصص  إطارإطار  فىفى  سيدرسهاسيدرسها  التىالتى  االختياريةاالختيارية  المقرراتالمقررات  حزمةحزمة  األكاديمى،األكاديمى،  المرشدالمرشد  بمساعدةبمساعدة  الطالب،الطالب،  يحدديحدد  

  ..سيختارهسيختاره  الذىالذى  الرئيسىالرئيسى

  فىفى  االختياريةاالختيارية  المقرراتالمقررات  أحدأحد  يدرسيدرس  أنأن  األكاديمى،األكاديمى،  رشادرشاداإلاإل  ضوءضوء  وفىوفى  القسم،القسم،  مجلسمجلس  موافقةموافقة  بعدبعد  للطالب،للطالب،  يمكنيمكن  

  برنامجبرنامج  ضمنضمن  آخرآخر  رئيسيرئيسي  تخصصتخصص  طارطارإإ  فيفي  أقصىأقصى  بحدبحد  اختياريناختيارين  مقررينمقررين  يدرسيدرس  أنأن  أوأو  بالكليةبالكلية  آخرآخر  قسمقسم

  . . السياسيةالسياسية  العلومالعلوم  بقسمبقسم  الدكتوراهالدكتوراه
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 قبلها يشترط في الطالب الحاصلين على درجة الماجستير بدون رسالة ومن بين التخصصات التي ي
القسم اجتياز المقررات التي يحددها مجلس القسم، باإلضافة إلى إعداد بحث، وعلى أن يكون ذلك 

 لمدة عام دراسي على األقل.

  00لمجلس القسم أن يفرض على الطالب من غير خريجي الكلية أن يدرس مقررات تأهيلية تعادل 
( على -Bيلية الحصول على تقدير )ساعة معتمدة، ويشترط للنجاح في أي من هذه المقررات التأه

األقل. ويعتبر تحقيق ذلك شرطًا للقيد ببرنامج الدكتوراه، وال تدخل هذه المقررات التأهيلية في حساب 
 متوسط النقاط التراكمي لمقررات برنامج الدكتوراه.

 الطالب أن  في مسار اإلدارة العامة أو السياسات العامة علي ةللحصول على درجة الدكتوراه األكاديمي
فصول وحد  2ساعة معتمدة على األقل موزعة علي عدد من الفصول الدراسية بحد أدني  21يدرس 
 فصول دراسية وموزعة بين مقررات ورسالة كالتالي:  01أقصي 

 ساعة معتمدة على األقل موزعة بين: 64   -أ

 ساعات معتمدة. 3مقررات إجبارية، كل مقرر بواقع  4 -

 ساعات معتمدة. 3كل مقرر بواقع  مقررات اختيارية، 4 -

 ساعة معتمدة على األقل إلعداد الرسالة. 32  -ب

 مجلس بعد أخذ رأي ،كون أحد المقررات االختيارية من خارج التخصص الذي يدرسه الطالبييجوز أن  -6
 وموافقة مجلس الكلية. ،القسم

 

  .راه في اإلدارة العامة والسياسات العامةالمقررات الدراسية ببرنامجي الدكتو  انالتالي نويعرض الجدوال  -3

  

  العـامــةالعـامــة  اإلدارةاإلدارة  قسمقسم: : رابعاا رابعاا 
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  مقررات دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامةمقررات دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامةأوال: أوال: 

  

  الكودالكود

  
  المقررالمقرر

  نوعنوع

  المقررالمقرر

  عددعدد

  ساعاتساعات

  المحاضرةالمحاضرة

  عددعدد

  األسابيعاألسابيع

  الساعاتالساعات  عددعدد

  المعتمدةالمعتمدة

AA  770011   33  9595  33  إجبارىإجبارى  اإلدارة العامة المقارنة اإلدارة العامة المقارنة  

AA  770022  33  9595  33  إجبارىإجبارى  صنع وتحليل السياسة العامةصنع وتحليل السياسة العامة  

AA  770033  33  9595  33  إجبارىإجبارى  دارة العامة الدوليةدارة العامة الدوليةإلإلاا  

AA  770044  33  9595  33  إجبارىإجبارى  الحوكمة المحليةالحوكمة المحلية  

    خاصة بمسار اإلدارة العامةخاصة بمسار اإلدارة العامة  مقررات اختياريةمقررات اختيارية
AA  770055   33  9595  33  اختيارىاختيارى  اإلدارة العامة في مصر اإلدارة العامة في مصر  

AA  770066  33  9595  33  اختيارىاختيارى  االجتماع اإلدارياالجتماع اإلداري  

AA  770077  33  9595  33  تيارىتيارىاخاخ  نظريات التنظيم والسلوك التنظيمينظريات التنظيم والسلوك التنظيمي  

AA  770088  33  9595  33  اختيارياختياري  التطوير واإلصالح اإلداريالتطوير واإلصالح اإلداري  

AA  770099   33  9595  33  اختيارياختياري  إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية  

AA  771100  33  9595  33  اختيارياختياري  النظم المحلية المقارنةالنظم المحلية المقارنة  

AA  771111   33  9595  33  اختيارىاختيارى  إدارة المنظمات الدولية إدارة المنظمات الدولية  

AA  771122   33  9595  33  اختيارياختياري  دولية النشاطدولية النشاطالالإدارة المشروعات إدارة المشروعات  

AA  771133   33  9595  33  اختيارياختياري  إدارة شئون البيئة إدارة شئون البيئة  

AA  771144   33  9595  33  اختيارىاختيارى  إدارة الوحدات المتخصصة إدارة الوحدات المتخصصة  

AA  771155  33  9595  33  اختيارىاختيارى  نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية  

AA  771166   33  9595  33  اختيارىاختيارى  دارة العامة في التعاقددارة العامة في التعاقداإلاإلأساليب أساليب  

AA  771177  33  9595  33  اختيارياختياري  الرقابة على أعمال اإلدارة العامةالرقابة على أعمال اإلدارة العامة  

AA  771188   33  9595  33  اختيارىاختيارى  الحكوميةالحكوميةإدارة الخدمات إدارة الخدمات  

AA  771199  اإلدارة االستراتيجيةاإلدارة االستراتيجية          

AA  772200  33  9595  33  اختيارىاختيارى  إدارة المؤسسات العامةإدارة المؤسسات العامة  

  والسياسات العامةوالسياسات العامة  العامةالعامة  مقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارةمقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة

AA  772244   33  9595  33  اختيارىاختيارى  إدارة المنظمات غير الحكومية إدارة المنظمات غير الحكومية  

AA  772255   33  9595  33  ارىارىاختياختي  إدارة برامج التعاون الدولي إدارة برامج التعاون الدولي  

AA  772266         اإلدارة المالية فى القطاع       اإلدارة المالية فى القطاع

  الحكومىالحكومى
  33  9595  33  اختيارىاختيارى

AA  772277  33  9595  33  اختيارىاختيارى  أخالقيات اإلدارة العامةأخالقيات اإلدارة العامة  

AA  772288  33  9595  33  اختيارىاختيارى  مهارات القيادة العصريةمهارات القيادة العصرية  

AA  772299  33  9595  33  اختيارىاختيارى  المسئولية االجتماعية للشركاتالمسئولية االجتماعية للشركات  

EE  660011AA  33  9955  33  اختيارىاختيارى  نظرية االقتصاد الجزئينظرية االقتصاد الجزئي  

EE  660011BB  33  9595  33  اختيارىاختيارى  كليكلينظرية االقتصاد النظرية االقتصاد ال  
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  مقررات دكتوراه الفلسفة في السياسات العامةمقررات دكتوراه الفلسفة في السياسات العامةثانيا: ثانيا: 
  

  الكودالكود

  
  المقررالمقرر

  نوعنوع

  المقررالمقرر

  عددعدد

  ساعاتساعات

  المحاضرةالمحاضرة

  عددعدد

  األسابيعاألسابيع

  الساعاتالساعات  عددعدد

  المعتمدةالمعتمدة

AA  773300  ( (99تحليل السياسات العامة )تحليل السياسات العامة)  33  9595  33  إجبارىإجبارى  

AA  773311  33  9595  33  إجبارىإجبارى  امةامةاقتصاديات السياسة العاقتصاديات السياسة الع  

AA  773322  ( (22تحليل السياسات العامة )تحليل السياسات العامة)  33  9595  33  إجبارىإجبارى  

AA  773333  33  9595  33  إجبارىإجبارى  البيئة اإلدارية والسياسات العامةالبيئة اإلدارية والسياسات العامة  

    العامةالعامة  السياساتالسياسات  خاصة بمسارخاصة بمسار  مقررات اختياريةمقررات اختيارية
AA  772211        :السياسة العامة )القطاعية:      السياسة العامة )القطاعية

الصحية، التعليمية، البيئية،     الصحية، التعليمية، البيئية،     

لنقدية،   لنقدية،   االجتماعية، المالية وااالجتماعية، المالية وا

  ..المحلية، مكافحة الفساد(المحلية، مكافحة الفساد(

  33  9595  33  اختيارياختياري

AA  772222  33  9595  33  اختيارياختياري  قراءات في السياسات العامةقراءات في السياسات العامة  

AA  772233  33  9595  33  اختيارياختياري  السياسات العامة المقارنةالسياسات العامة المقارنة  

  والسياسات العامةوالسياسات العامة  العامةالعامة  مقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارةمقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة

AA  772244   33  9595  33  اختيارىاختيارى  إدارة المنظمات غير الحكومية إدارة المنظمات غير الحكومية  

AA  772255   33  9595  33  اختيارىاختيارى  إدارة برامج التعاون الدولي إدارة برامج التعاون الدولي  

AA  772266         اإلدارة المالية فى القطاع       اإلدارة المالية فى القطاع

  الحكومىالحكومى
  33  9595  33  اختيارىاختيارى

AA  772277  33  9595  33  اختيارىاختيارى  أخالقيات اإلدارة العامةأخالقيات اإلدارة العامة  

AA  772288  33  9595  33  اختيارىاختيارى  مهارات القيادة العصريةمهارات القيادة العصرية  

AA  772299  33  9955  33  اختيارىاختيارى  المسئولية االجتماعية للشركاتالمسئولية االجتماعية للشركات  

EE  660011AA  33  9595  33  اختيارىاختيارى  نظرية االقتصاد الجزئينظرية االقتصاد الجزئي  

EE  660011BB  33  9595  33  اختيارىاختيارى  كليكلينظرية االقتصاد النظرية االقتصاد ال  
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يدرس الطالب في برنامج الدكتوراه عدد ثمان مقررات دراسية أربع منها اجبارية و أربع اختيارية يتم يدرس الطالب في برنامج الدكتوراه عدد ثمان مقررات دراسية أربع منها اجبارية و أربع اختيارية يتم   ..11
(. حيث تكون هذه (. حيث تكون هذه 66قررات الجدول )قررات الجدول )اختيارها من بين المقررات التي يقوم القسم بطرحها أو من بين ماختيارها من بين المقررات التي يقوم القسم بطرحها أو من بين م

  المقررات تساعد الطالب في اختيار تخصصه وموضوع رسالة الدكتوراه. المقررات تساعد الطالب في اختيار تخصصه وموضوع رسالة الدكتوراه. 

  

ساعة معتمدة بواقع ساعة معتمدة بواقع   6464ساعة معتمدة )ساعة معتمدة )  2121وللحصول على درجة الدكتوراه على الطالب أن يدرس وللحصول على درجة الدكتوراه على الطالب أن يدرس   ..22
  ساعة معتمدة(.ساعة معتمدة(.  3232ساعات معتمدة لكل مقرر باالضافة  الى بحث الدكتوراه ساعات معتمدة لكل مقرر باالضافة  الى بحث الدكتوراه   33

  

  از الطالب مقررات برنامج الدكتوراه ويتأهل لكتابة بحث الدكتوراه عليه:از الطالب مقررات برنامج الدكتوراه ويتأهل لكتابة بحث الدكتوراه عليه:ولكي يجتولكي يجت  ..33
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  باللغة اإلنجليزيةباللغة اإلنجليزية  تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم االجتماعيةتطبيقات الحاسب اآللي في العلوم االجتماعية  جدول مقررات الدكتوراه في قسمجدول مقررات الدكتوراه في قسم

CCooddee  EEqquuiivvaalleenntt  

ccoouurrssee  
CCoouurrssee  TTiittllee  TTyyppee  CCrreeddiitt  

hhoouurrss  
NNoo..  

WWeeeekkss  
PPrreerreeqquuiissiittee  

CC770011    SSoocciiaall  sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  

tthheeoorryy  ((22))  
ccoorree  33  1155  CC660011  

CC770022    SSoocciiaall  sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  

hhiissttoorryy  aanndd  

  tthhoouugghhtt  eevvoolluuttiioonn  ((22))  

ccoorree  33  1155  CC660022  

CC770033    SSoocciiaall  ccoommpplleexxiittyy  ccoorree  33  1155    
CC770044    SSoocciiaall  sscciieennccee  ssiimmuullaattiioonn  ccoorree  33  1155    

              
CC770055  SSSSCC660055  AArrttiiffiicciiaall  ssoocciieettiieess  ooppttiioonnaall  33  1155    
CC770066  SSSSCC660066  MMooddeelliinngg  ssoocciiaall  aaggeennttss  ooppttiioonnaall  33  1155    
CC770077  SSSSCC660077  AAggeenntt--bbaasseedd  ccoommppuuttaattiioonnaall  

eeccoonnoommiiccss  
ooppttiioonnaall  33  1155  CC770066  

CC770088  SSSSCC660088  SSoocciiaall  nneettwwoorrkk  aannaallyyssiiss    ooppttiioonnaall  33  1155    
CC770099  SSSSCC660099  SSoocciioo--ccyybbeerrnneettiiccss  ooppttiioonnaall  33  1155    
CC771100  SSSSCC661100  IInnffoorrmmaattiioonn--bbaasseedd  ssoocciieettiieess  

aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  

iinnffrraassttrruuccttuurree  ((11))  

ooppttiioonnaall  33  1155    

CC771111  SSSSCC661111  IInnffoorrmmaattiioonn--bbaasseedd  ssoocciieettiieess  

aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  

iinnffrraassttrruuccttuurree  ((22))  

ooppttiioonnaall  33  1155  CC66771100  

CC771122  SSSSCC661122  SSoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  ddiissccoovveerryy  ooppttiioonnaall  33  1155    
CC771133  SSSSCC661133  SSoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  

rreepprreesseennttaattiioonn  ((11))  
ooppttiioonnaall  33  1155    

CC771144  SSSSCC661144  SSoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  

rreepprreesseennttaattiioonn  ((22))  
ooppttiioonnaall  33  1155  CC771133  

CC771155  SSSSCC661155  EE--ccoommmmeerrccee  aanndd  tthhee  

nneettwwoorrkkeedd  eeccoonnoommyy  
ooppttiioonnaall  33  1155    

CC771166  SSSSCC661166  SSttuuddiieess  iinn  ee--  ggoovveerrnnmmeenntt  ooppttiioonnaall  33  1155    
CC771177  SSSSCC661177  IInntteerrnneett  ppoolliittiiccss  ooppttiioonnaall  33  1155    
CC771188  SSSSCC661188  SSoocciiaall  sscciieennccee  eexxppeerriimmeennttss  ooppttiioonnaall  33  1155    
CC771199  SSSSCC661199  SSeelleecctteedd  ttooppiiccss  iinn  

ccoommppuuttaattiioonnaall  ssoocciiaall  sscciieenncceess  
ooppttiioonnaall  33  1155    
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  باللغة العربيةباللغة العربية  جدول مقررات الدكتوراه في قسم تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم االجتماعيةجدول مقررات الدكتوراه في قسم تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم االجتماعية

  

متطلب 

 سابق

عدد 

 س. م

عدد 

 األسابيع

عدد 

الساعات/ 

 األسبوع

نوع 

 المقرر

مقرر  المقرر

 مكافئ

 الكود

 تاريخ تطور الفكر الحسابى في العلوم اجبارى 3 15 3 ت 601

 (2االجتماعية )

 ت 701 

النظرية الحسابية فى العلوم  اجبارى 3 15 3 ت 602

 (2االجتماعية )

 ت 702 

 ت 703  المعقدات االجتماعية اجبارى 3 15 3 

 ت 704  المحاكاة في العلوم االجتماعية اجبارى 3 15 3 

        

 ت 705 ت 605 المجتمعات االصطناعية  اختيارى 3 15 3 

 ت 706 ت 606 نمذجة العميل االجتماعي اختيارى 3 15 3 

أسلوب االقتصاد الحوسبى المؤسس  اختيارى 3 15 3 ت 706

 على مفهوم العميل الحسابى

 ت 707 ت 607

 ت 701 ت 601 تحليل الشبكات االجتماعية اختيارى 3 15 3 

 ت 706 ت 606 السايبرناطيقا االجتماعية اختيارى 3 15 3 

مجتماعات المعلومات وبنيتها التحتية  رىاختيا 3 15 3 

(1) 

 ت 710 ت 610

مجتماعات المعلومات وبنيتها التحتية  اختيارى 3 15 3 ت 710

(2) 

 ت 711 ت 611

 ت 712 ت 612   المعرفة األجتماعية اكتشاف اختيارى 3 15 3 

 ت 713 ت 613 (1تمثيل المعرفة االجتماعية ) اختيارى 3 15 3 

 ت 714 ت 614 (2يل المعرفة االجتماعية )تمث     ت 714

 ت 715 ت 615  التجارة االلكترونيه واالقتصاد الشبكي اختيارى 3 15 3 

 ت 716 ت 616 درسات فى الحكومة االليكترونية اختيارى 3 15 3 

 ت 717 ت 617 السياسة الشبكية اختيارى 3 15 3 

 ت 711 ت 611 التجارب فى العلوم االجتماعية اختيارى 3 15 3 

موضوعات مختاره في النمذجة  اختيارى 3 15 3 

 الحسبيه للعلوم االجتماعية

 ت 716 ت 616

  اهاهكمادة اختيارية فى مرحلة الدكتوركمادة اختيارية فى مرحلة الدكتور  اجستيراجستيريجوز دراسة أى مادة سبق دراستها فى مرحلة الميجوز دراسة أى مادة سبق دراستها فى مرحلة الم  الال..  

  ما يوصي به ما يوصي به أعاله، وفق أعاله، وفق   المبنيةالمبنية  لقائمةلقائمةالقسم كل فصل دراسي عدداُ من المقررات االختيارية من بين االقسم كل فصل دراسي عدداُ من المقررات االختيارية من بين ا  يطرحيطرح

  ، ويوافق عليه مجلس القسم.، ويوافق عليه مجلس القسم.المرشدون األكاديميونالمرشدون األكاديميون

  القسم.القسم.  جلسجلسللقسم تحميل الطالب بمواد تكميلية وفق ما يرى المرشد األكاديمي ويوافق عليه مللقسم تحميل الطالب بمواد تكميلية وفق ما يرى المرشد األكاديمي ويوافق عليه م  يجوزيجوز  
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  المقررات االجبارية لبرنامج الدكتوراةالمقررات االجبارية لبرنامج الدكتوراة
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  األساساايةاألساسااية  النظريااةالنظريااة  الماادارسالماادارس  ررالمقرالمقر   ذا ذا  يتناوليتناول

  فااايفاااي  أساسااايأساساااي  كفاارعكفاارع  الااادوليالااادولي  األمااناألماان  دراسااااتدراساااات  فاايفااي

الدوليااااااة. وتشاااااامل  ااااااذه الماااااادارس الدوليااااااة. وتشاااااامل  ااااااذه الماااااادارس   العالقاااااااتالعالقااااااات

  ومدرساااااااااةومدرساااااااااة  الواقعياااااااااة،الواقعياااااااااة،  التقليدياااااااااةالتقليدياااااااااة  المدرساااااااااةالمدرساااااااااة

  المختلفااة. كااذلكالمختلفااة. كااذلك  النقديااةالنقديااة  كوبنهاااجن، والماادارسكوبنهاااجن، والماادارس

  حقلحقل  فيفي  الجدليةالجدلية  يتناول المقرر عدد من القضايايتناول المقرر عدد من القضايا

  إلااىإلااى  ثاام يسااعى المقااررثاام يسااعى المقاارر  الاادولي،الاادولي،  األمااناألماان  دراساااتدراسااات

أمن أمن   ودراسةودراسة  النظريةالنظرية  اإلسهاماتاإلسهامات  بين  ذهبين  ذه  الربطالربط

  تهدياااداتتهديااادات  مااانمااان  يواجههاااايواجههاااا  ومااااوماااا  المتوساااطالمتوساااط  منطقاااةمنطقاااة

  الطاقاااةالطاقاااة  وأمااانوأمااان  كاإلر اااابكاإلر ااااب  وناعماااة،وناعماااة،  صااالبةصااالبة  أمنيااةأمنيااة

  اإلقليمياااةاإلقليمياااة  والصاااراعاتوالصاااراعات  الدولاااةالدولاااة  وفشااالوفشااال  والهجااارةوالهجااارة

  األ لياااةاأل لياااة  والحاااربوالحااارب  اإلساارائيلياإلساارائيلي  العربااايالعرباااي  كالصااراعكالصااراع

  فاايفااي  األمنيااةاألمنيااة  البيئةالبيئة  تناولتناول  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  السورية،السورية،

الاادوليين الاادوليين   الفاااعلينالفاااعلين  ماانماان  العدياادالعديااد  وأدواروأدوار  وسااطوسااطالمتالمت

)من الدول والمنظمات الدولية والمنظمااات غياار )من الدول والمنظمات الدولية والمنظمااات غياار 

الحكوميااة( علااي الساااحة المتوسااطية فااي إدارة الحكوميااة( علااي الساااحة المتوسااطية فااي إدارة 

  التفاعالت األمنية والسياسية. التفاعالت األمنية والسياسية. 

CCoonnfflliicctt  aanndd  

SSeeccuurriittyy  iinn  tthhee  

EEuurroo--MMeedd  AArreeaa  

الصراع واألمن في الصراع واألمن في 

المنطقة األوروبية المنطقة األوروبية 

  المتوسطيةالمتوسطية

770909  UU  
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  النظريااااةالنظريااااة  المااااداخلالمااااداخل  دراسااااةدراسااااة  علاااايعلااااي  قااااررقااااررالمالم  يركاااازيركااااز

  للااادولللااادول  الخارجياااةالخارجياااة  السياسااااتالسياساااات  الخاااتالفالخاااتالف  المفسااارةالمفسااارة

  توجهاتهاااتوجهاتهااا  فاايفااي  أوأو  أخاارىأخاارى  دولدول  مااعمااع  تفاعالتهاااتفاعالتهااا  فاايفااي

  الفاااااروقالفاااااروق  كاااااذلككاااااذلك  مختلفاااااة،مختلفاااااة،  دولياااااةدولياااااة  قضااااااياقضاااااايا  إزاءإزاء

  الكباارىالكباارى  للاادولللاادول  الخارجيةالخارجية  السياساتالسياسات  بينبين  النظريةالنظرية

  الصاااااااااغرىالصاااااااااغرى  للااااااااادولللااااااااادول  الخارجياااااااااةالخارجياااااااااة  والسياسااااااااااتوالسياساااااااااات

  لخارجيةلخارجيةاا  السياساتالسياسات  علىعلى  بالتطبيقبالتطبيق  والمتوسطة،والمتوسطة،

  إزاءإزاء  المتوسااطالمتوسااط  جنااوبجنااوب  وو  األوروبياألوروبي  االتحاداالتحاد  لدوللدول

  التناااااااولالتناااااااول  وفاااااايوفااااااي. . والدوليااااااةوالدوليااااااة  اإلقليميااااااةاإلقليميااااااة  القضاااااااياالقضااااااايا

  مقاااارن،مقاااارن،  بشاااكلبشاااكل  الخاااارجيالخاااارجي  الااادولالااادول  سااالوكسااالوك  لتحلياااللتحليااال

  الدوليااةالدوليااة  العالقاااتالعالقااات  أطاارأطاار  ماانماان  العدياادالعديااد  المقااررالمقاارر  يغطييغطي

  الحصرالحصر  الال  المثالالمثال  سبيلسبيل  علىعلى  ذلكذلك  فيفي  بمابما  الشاملةالشاملة

  نائياااااااة،نائياااااااة،والبوالب  والليبرالياااااااةوالليبرالياااااااة  الواقعياااااااةالواقعياااااااة  النظريااااااااتالنظرياااااااات

  المختلفاااةالمختلفاااة  واالقترابااااتواالقتراباااات  النظريااااتالنظرياااات  إلاااىإلاااى  باإلضاااافةباإلضاااافة

  يتنااااوليتنااااول  كاااذلككاااذلك. . الخارجياااةالخارجياااة  السياساااةالسياساااة  تحليااالتحليااال  فااايفاااي

  لالتحااااادلالتحاااااد  واألمنيااااةواألمنيااااة  الخارجيااااةالخارجيااااة  السياسااااةالسياسااااة  المقااااررالمقاااارر

  للدولللدول  الخارجيةالخارجية  بالسياساتبالسياسات  وعالقاتهاوعالقاتها  األوروبياألوروبي

CCoommppaarraattiivvee  

FFoorreeiiggnn  

PPoolliicciieess::  

TThheeoorriieess  aanndd  

PPrraaccttiicceess  

السياسات الخارجية السياسات الخارجية 

مقارنة: نظريات مقارنة: نظريات الال

  وتطبيقات وتطبيقات 

770202UU  

  األورومتوسطيةاألورومتوسطية  الدراساتالدراسات  فىفى  دكتوراةدكتوراة  برنامجبرنامج:   :   سادساا سادساا 
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  وو  بالمفااا يمبالمفااا يم  الطااالبالطااالب  تعرياافتعريااف  إلااىإلااى  المقااررالمقاارر  يهاادفيهاادف

  السياسااااايالسياساااااي  االقتصااااااداالقتصااااااد  فااااايفاااااي  المختلفاااااةالمختلفاااااة  النظريااااااتالنظرياااااات

  المتبادلااةالمتبادلااة  التاايثيراتالتاايثيرات  ياادرسياادرس  بيناايبينااي  كحقاالكحقاال  الاادوليالاادولي

  المقااررالمقاارر  يتناوليتناول  كذلككذلك. . واالقتصاديواالقتصادي  السياسيالسياسي  بينبين

  الدوليالدولي  السياسيالسياسي  االقتصاداالقتصاد  فيفي  األساسيةاألساسية  القضاياالقضايا

  كقضاااااياكقضااااايا  األورومتوسااااطيةاألورومتوسااااطية  المنطقااااةالمنطقااااة  إطااااارإطااااار  فاااايفااااي

  وتااااادفقاتوتااااادفقات  األجنبياااااة،األجنبياااااة،  واالساااااتثماراتواالساااااتثمارات  التجاااااارة،التجاااااارة،

  وو  الخارجيااااااة،الخارجيااااااة،  والمسااااااعداتوالمسااااااعدات  األماااااوال،األماااااوال،  رؤوسرؤوس

  الفاااااعلينالفاااااعلين  أدوارأدوار  كااااذلككااااذلك  وو  والهجاااارة،والهجاااارة،  القاااارو ،القاااارو ،

  العالمياااااااةالعالمياااااااة  والمالياااااااةوالمالياااااااة  االقتصااااااااديةاالقتصاااااااادية  كالمنظمااااااااتكالمنظماااااااات

  الدوليةالدولية  والمنظماتوالمنظمات  الجنسياتالجنسيات  متعددةمتعددة  والشركاتوالشركات

  الحكومية.الحكومية.  غيرغير

IInntteerrnnaattiioonnaall  

PPoolliittiiccaall  

EEccoonnoommyy    

االقتصاد السياسي االقتصاد السياسي 

  الدوليالدولي

770303  UU  
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يهدف  ذا المقرر إلي تعزيز القدرات البحثية يهدف  ذا المقرر إلي تعزيز القدرات البحثية 

والمنهاجية لباحثي الدكتوراة في إعداد والمنهاجية لباحثي الدكتوراة في إعداد 

مشروعاتهم البحثية، وذلك من خالل دراسة مشروعاتهم البحثية، وذلك من خالل دراسة 

متقدمة لمنا ج البحث في االقتصاد والعلوم متقدمة لمنا ج البحث في االقتصاد والعلوم 

السياسية، وطرق التحليل الكمي والكيفي، السياسية، وطرق التحليل الكمي والكيفي، 

  ات وتحليلها.ات وتحليلها.وأدوات جمع البيانوأدوات جمع البيان

AAddvvaanncceedd  

RReesseeaarrcchh  

MMeetthhooddoollooggiieess  
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  الحاكماااااةالحاكماااااة  واالتفاقيااااااتواالتفاقياااااات  األطاااااراألطااااار  المقاااااررالمقااااارر  يتنااااااوليتنااااااول

  بالشاااااراكةبالشاااااراكة  بداياااااةبداياااااة  األورومتوساااااطية،األورومتوساااااطية،  للعالقااااااتللعالقاااااات

  الثالثااااة )الشااااراكةالثالثااااة )الشااااراكة  عناصاااار اعناصاااار ابب  األورومتوسااااطيةاألورومتوسااااطية

  االقتصاااااااديةاالقتصااااااادية  والشااااااراكةوالشااااااراكة  واألمنيااااااة،واألمنيااااااة،  السياساااااايةالسياسااااااية

والمالياااااة، والشاااااراكة االجتماعياااااة والثقافياااااة(، والمالياااااة، والشاااااراكة االجتماعياااااة والثقافياااااة(، 

  و اايو ااي  رئيساايةرئيسااية  مقوماتمقومات  أساسأساس  علىعلى  قامتقامت  والتيوالتي

  وو  حاااارة،حاااارة،  تجااااارةتجااااارة  لمنطقااااةلمنطقااااة  التاااادريجيالتاااادريجي  التيساااايسالتيساااايس

  القطاعااااااااتالقطاعاااااااات  مختلااااااافمختلاااااااف  فااااااايفاااااااي  اقتصاااااااادياقتصاااااااادي  تعااااااااونتعااااااااون

  جاناابجانااب  إلااىإلااى  االسااتثمار،االسااتثمار،  وو  الزراعااةالزراعااة  وو  كالصااناعةكالصااناعة

  االتحااااااداالتحااااااد  ماااانماااان  الماليااااةالماليااااة  للمعونااااةللمعونااااة  ضااااخمةضااااخمة  ادةادةزياااازياااا

  االجتماعيااااااةاالجتماعيااااااة  والشااااااراكةوالشااااااراكة  لشااااااركائه،لشااااااركائه،  األوروبااااااياألوروبااااااي

  األطاارافاألطااراف  متعااددمتعاادد  البعاادالبعااد  إلااىإلااى  وباإلضافةوباإلضافة  والثقافية.والثقافية.

برشاالونة وسياسااة الجااوار برشاالونة وسياسااة الجااوار   اتفاقيااةاتفاقيااة  فاايفااي  المتمثاالالمتمثاال

  يتناااوليتناااول  المتوسااط،المتوسااط،  أجاالأجاال  ماانماان  واالتحااادواالتحاااد  األوروبااياألوروبااي

  اتفاقياااااتاتفاقيااااات    فاااايفااااي  المتمثاااالالمتمثاااال  الثنااااائيالثنااااائي  البعاااادالبعااااد  المقااااررالمقاااارر

والاادول العربيااة والاادول العربيااة   األوروبااياألوروبااي  التحااادالتحاااداا  بينبين  الشراكةالشراكة

ياااايتي  ااااذا مااااع تركيااااز خاااااص علااااي ياااايتي  ااااذا مااااع تركيااااز خاااااص علااااي . . الشااااريكةالشااااريكة

  وو  المختلفااةالمختلفااة  سياسة الجوار األوربي ومراجعاتهاسياسة الجوار األوربي ومراجعاتها

EEuurroo--

MMeeddiitteerrrraanneeaann  

PPaarrttnneerrsshhiipp  aanndd  

AAggrreeeemmeennttss      

الشاااااراكة واالتفاقاااااات الشاااااراكة واالتفاقاااااات 
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والاااادول والاااادول   األوروبااااياألوروبااااي  االتحاااااداالتحاااااد  بااااينبااااين  العماااالالعماااال  خطااااطخطااااط

العربيااة جنااوب المتوسااط. يركااز المقاارر بشاااكل العربيااة جنااوب المتوسااط. يركااز المقاارر بشاااكل 

خاااااص علااااي حالااااة مصاااار فااااي إطااااار الشااااراكة خاااااص علااااي حالااااة مصاااار فااااي إطااااار الشااااراكة 

  المصرية األوروبية.المصرية األوروبية.

33  

يتنااااول  اااذا المقااارر، فاااي إطاااار مقاااارن، الااانظم يتنااااول  اااذا المقااارر، فاااي إطاااار مقاااارن، الااانظم 

السياسية للدول األعضاء في االتحاااد األوروبااي السياسية للدول األعضاء في االتحاااد األوروبااي 

وفى الدول العربيااة جنااوب المتوسااط، ماان حيااث وفى الدول العربيااة جنااوب المتوسااط، ماان حيااث 

عملياااااة نشاااااية و بنااااااء الدولاااااة، أشاااااكال الااااانظم عملياااااة نشاااااية و بنااااااء الدولاااااة، أشاااااكال الااااانظم 

المصاااااالو و دور األحااااازاب المصاااااالو و دور األحااااازاب السياساااااية، تمثيااااال السياساااااية، تمثيااااال 

السياسية، النظم االنتخابية، الحركات السياسااية السياسية، النظم االنتخابية، الحركات السياسااية 

واالجتماعيااااااااااااة والحركااااااااااااات  االحتجاجيااااااااااااة، واالجتماعيااااااااااااة والحركااااااااااااات  االحتجاجيااااااااااااة، 

االنقسااااااااامات االجتماعيااااااااة و السياسااااااااية فااااااااي االنقسااااااااامات االجتماعيااااااااة و السياسااااااااية فااااااااي 

المجتمعااات، الحوكمااة الرشاايدة، عمليااة التحااول المجتمعااات، الحوكمااة الرشاايدة، عمليااة التحااول 

الااااديمقراطي، والعالقااااات المدنيااااة العسااااكرية و الااااديمقراطي، والعالقااااات المدنيااااة العسااااكرية و 

  غير ا من القضايا. غير ا من القضايا. 

CCoommppaarraattiivvee  

PPoolliittiiccaall  

SSyysstteemmss  iinn  tthhee  

EEuurroo--MMeedd  AArreeaa  

الااااااااااانظم السياساااااااااااية الااااااااااانظم السياساااااااااااية 

المقارنااة فااي المنطقااة المقارنااة فااي المنطقااة 
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  بخصاااائصبخصاااائص  تعرياااف الطالااابتعرياااف الطالاااب  إلاااىإلاااى  المقاااررالمقااارر  يهااادفيهااادف

والتبااااااااااين القاااااااااانوني والتبااااااااااين القاااااااااانوني   األوروبياااااااااةاألوروبياااااااااة  الحوكماااااااااةالحوكماااااااااة

  ماانماان  والمؤسسي بين جانبي المتوسط. ييتي ذلااكوالمؤسسي بين جانبي المتوسط. ييتي ذلااك

  االتحااااااااداالتحااااااااد  مؤسسااااااااتمؤسساااااااات  مختلااااااافمختلاااااااف  دراساااااااةدراساااااااة  خاااااااللخااااااالل

  المفوضااايةالمفوضاااية) ) ة واالقتصاااادية ة واالقتصاااادية األوروباااي السياساااياألوروباااي السياساااي

  العاادلالعاادل  ومحكمااةومحكمااة  والبرلمااانوالبرلمااان  األوروبااياألوروبااي  والمجلااسوالمجلااس

  وجهاااازوجهااااز  األوروباااياألوروباااي  المركااازيالمركااازي  والبناااكوالبناااك  األوروبياااةاألوروبياااة

  األوروباااياألوروباااي  الخاااارجيالخاااارجي  العمااالالعمااال  و يئاااةو يئاااة  المحاساااباتالمحاسااابات

  المهاااامالمهاااام  وو  التشاااكيلالتشاااكيل  كيفياااةكيفياااة  حياااثحياااث  مااانمااان( ( وغير ااااوغير اااا

  عمليااااة اتخاااااذ القاااارار وكيفيااااةعمليااااة اتخاااااذ القاااارار وكيفيااااة  وو  والصااااالحياتوالصااااالحيات

  المؤسسااااتالمؤسساااات  وماااعوماااع  الااابع الااابع   بعضاااهابعضاااها  ماااعماااع  تفاعلهااااتفاعلهاااا

  ..المدنيالمدني  ومؤسسات المجتمعومؤسسات المجتمع  الوطنيةالوطنية

  األوروبااياألوروبااي  االتحاااداالتحاااد  قااانونقااانون  دراسااةدراسااة  إلااىإلااى  باإلضااافةباإلضااافة

  االتحاااداالتحاااد  واختصاصاااتواختصاصااات    التشريعالتشريع  عمليةعملية  حيثحيث  منمن

المختلفاااااة كالساااااوق المختلفاااااة كالساااااوق   المجااااااالتالمجااااااالت  فااااايفاااااي  األوروباااااياألوروباااااي

األوروبياااااااة الموحااااااادة، واالتحااااااااد االقتصاااااااادي األوروبياااااااة الموحااااااادة، واالتحااااااااد االقتصاااااااادي 

والنقاااادى، وغير ااااا ماااان القطاعااااات كالزراعااااة والنقاااادى، وغير ااااا ماااان القطاعااااات كالزراعااااة 

طاقااة والتعلاايم طاقااة والتعلاايم والصااناعة والمنافسااة والنقاال والوالصااناعة والمنافسااة والنقاال وال

  التاااايالتااااي  التحاااادياتالتحااااديات  أيضااااا  أيضااااا    المقااااررالمقاااارر  ...إلااااخ. يتناااااول...إلااااخ. يتناااااول

  وعمليااااةوعمليااااة  األوروبااااياألوروبااااي  االتحاااااداالتحاااااد  مؤسساااااتمؤسسااااات  تواجااااهتواجااااه

القرار في إطاره، مثال معضااالت التنساايق القرار في إطاره، مثال معضااالت التنساايق   صنعصنع

بين السياسات والتشريعات الوطنية ومؤسسات بين السياسات والتشريعات الوطنية ومؤسسات 

  ..االتحاد الجماعيةاالتحاد الجماعية

EEUU  IInnssttiittuuttiioonnss  

aanndd  LLaawwss  

مؤسساااااات وقااااااوانين مؤسساااااات وقااااااوانين 
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يهااادف  اااذا المقااارر إلاااى التعااارف علاااى أصاااول يهااادف  اااذا المقااارر إلاااى التعااارف علاااى أصاااول 

ومالمااااو الحضااااارات العربيااااة واألوروبيااااة فااااي ومالمااااو الحضااااارات العربيااااة واألوروبيااااة فااااي 

جوانبهاااا المادياااة والثقافياااة، وأبعااااد التفااااعالت جوانبهاااا المادياااة والثقافياااة، وأبعااااد التفااااعالت 

التعاونيااة والصاااراعية باااين الحضاااارتين خاصاااةا التعاونيااة والصاااراعية باااين الحضاااارتين خاصاااةا 

في ضوء الذاكرة االستعمارية، وموقع المتوسط في ضوء الذاكرة االستعمارية، وموقع المتوسط 

من  ذه التفاعالت. أيضاا، يتناول المقرر قضااايا من  ذه التفاعالت. أيضاا، يتناول المقرر قضااايا 

قااافي فااي ظاال تاايثير العولمااة وتيااارات قااافي فااي ظاال تاايثير العولمااة وتيااارات التنااوع الثالتنااوع الث

AArraabb  aanndd  

EEuurrooppeeaann  

CCiivviilliizzaattiioonnss  

aanndd  MMuullttii--

ccuullttuurraalliissmm    

الحضااااارات والتنااااوع الحضااااارات والتنااااوع 

الثقااااااااااااافي العربااااااااااااي الثقااااااااااااافي العربااااااااااااي 
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الهجرة من الجنوب إلي الشاامال، و كااذلك آليااات الهجرة من الجنوب إلي الشاامال، و كااذلك آليااات 

ومااايالت الحاااوار الثقاااافي باااين أوروباااا والاااادول ومااايالت الحاااوار الثقاااافي باااين أوروباااا والاااادول 

  العربية. العربية. 

  واألوروبيواألوروبي
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رن األشاااااكال رن األشاااااكال يتنااااااول  اااااذا المقااااارر بشاااااكل مقاااااايتنااااااول  اااااذا المقااااارر بشاااااكل مقاااااا

المختلفاااة لتنظااايم وعمااال الحكوماااات والوحااادات المختلفاااة لتنظااايم وعمااال الحكوماااات والوحااادات 

المحلياااة فاااي المنطقاااة األورومتوساااطية. يركاااز المحلياااة فاااي المنطقاااة األورومتوساااطية. يركاااز 

المقرر بشكل خاص علي نظريات اإلدارة العامة المقرر بشكل خاص علي نظريات اإلدارة العامة 

والحكم المحلي، معايير التحليل المقااارن، ، دور والحكم المحلي، معايير التحليل المقااارن، ، دور 

الوحاااادات المحليااااة فااااي تقااااديم المنااااافع العامااااة الوحاااادات المحليااااة فااااي تقااااديم المنااااافع العامااااة 

والمشاااااركة السياسااااية، والنماااااذج المؤسسااااية والمشاااااركة السياسااااية، والنماااااذج المؤسسااااية 

  حديثة في إدارة الحكومات والوحدات المحلية. حديثة في إدارة الحكومات والوحدات المحلية. الال

CCoommppaarraattiivvee  

PPuubblliicc  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  

iinn  tthhee  EEuurroo--

MMeedd  AArreeaa  

اإلدارة العامة والحكم اإلدارة العامة والحكم 

المحلي في المنطقة المحلي في المنطقة 
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ينااااقل المقااارر التحاااديات الساااكانية باااين شااامال ينااااقل المقااارر التحاااديات الساااكانية باااين شااامال 

أفريقياااا وأوروباااا وقضاااايا الهجااارة مااان مختلاااف أفريقياااا وأوروباااا وقضاااايا الهجااارة مااان مختلاااف 

قتصااااااااادية والقانونيااااااااة واألمننااااااااة قتصااااااااادية والقانونيااااااااة واألمننااااااااة أبعاد ااااااااا االأبعاد ااااااااا اال

  لتدفقات الهجرة الشرعية وغير الشرعية. لتدفقات الهجرة الشرعية وغير الشرعية. 

MMiiggrraattiioonn  aanndd  

DDeemmooggrraapphhyy  iinn  

tthhee  

MMeeddiitteerrrraanneeaann  

AArreeaa  

الهجرة والسكان في الهجرة والسكان في 
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يتنااااول المقااارر أ ااام نظرياااات ومفاااا يم التمويااال يتنااااول المقااارر أ ااام نظرياااات ومفاااا يم التمويااال 

الاادولي والتنميااة الدوليااة فااي إطااار الجاادل بااين الاادولي والتنميااة الدوليااة فااي إطااار الجاادل بااين 

شمال المتقاادم والجنااوب النااامي. يقااوم المقاارر شمال المتقاادم والجنااوب النااامي. يقااوم المقاارر الال

بااالتركيز علااي الموضااوعات التطبيقيااة الخاصااة بااالتركيز علااي الموضااوعات التطبيقيااة الخاصااة 

بالمنطقااة المتوسااطية ماان جهااة تاادفقات رؤوس بالمنطقااة المتوسااطية ماان جهااة تاادفقات رؤوس 

األمااوال، والمعونااات التنموياااة، والقاارو  مااان األمااوال، والمعونااات التنموياااة، والقاارو  مااان 

المؤسسات الدولية والحكومية األوروبيااة لاادول المؤسسات الدولية والحكومية األوروبيااة لاادول 

  جنوب المتوسط.  جنوب المتوسط.  

IIssssuueess  ooff  

IInntteerrnnaattiioonnaall  

FFiinnaannccee  aanndd  

DDeevveellooppmmeenntt  iinn  

tthhee  

MMeeddiitteerrrraanneeaann  

AArreeaa  

قضاااااااااااااايا التمويااااااااااااال قضاااااااااااااايا التمويااااااااااااال 

والتنمياااة الدولياااة فاااي والتنمياااة الدولياااة فاااي 

  المنطقة المتوسطيةالمنطقة المتوسطية

779999UU  
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يتناااول المقاارر أ اام نظريااات ومفااا يم دراسااات يتناااول المقاارر أ اام نظريااات ومفااا يم دراسااات 

األمن الدولي بدءا من النظريات التقليديااة لنماان األمن الدولي بدءا من النظريات التقليديااة لنماان 

إلاااي النظرياااات النقدياااة. كاااذلك، يتنااااول المقااارر إلاااي النظرياااات النقدياااة. كاااذلك، يتنااااول المقااارر 

دراسااات دراسااات أمثلااة تطبيقيااة ماان دراسااات األماان والأمثلااة تطبيقيااة ماان دراسااات األماان وال

  االستراتيجية علي المنطقة المتوسطية.االستراتيجية علي المنطقة المتوسطية.

SSeeccuurriittyy  aanndd  

SSttrraatteeggiicc  

SSttuuddiieess  iinn  tthhee  

MMeeddiitteerrrraanneeaann    

الدراسات األمنية الدراسات األمنية 

واالستراتيجية واالستراتيجية 

  للمتوسطللمتوسط

779292UU  

33  

يتناول  ذا المقرر أ م القضايا السياسية يتناول  ذا المقرر أ م القضايا السياسية 

واالقتصادية المعاصرة في العالقات األوروبية واالقتصادية المعاصرة في العالقات األوروبية 

ألوروبية ألوروبية العربية بصورة عامة، والعالقات االعربية بصورة عامة، والعالقات ا

المتوسطية بصورة خاصة. ويهدف  ذا المقرر المتوسطية بصورة خاصة. ويهدف  ذا المقرر 

إلي تعزيز قدرات الطالب علي فهم وتحليل إلي تعزيز قدرات الطالب علي فهم وتحليل 

ونقال األحداث الجارية في الشؤون العربية ونقال األحداث الجارية في الشؤون العربية 

  األوروبية بصورة أكاديمية. األوروبية بصورة أكاديمية. 

CCoonntteemmppoorraarryy  

PPoolliittii بين بينccaall  aanndd  

EEccoonnoommiicc  

IIssssuueess  iinn  EEuurroo--

AArraabb  RReellaattiioonnss  

قضايا سياسية قضايا سياسية 

واقتصادية معاصرة واقتصادية معاصرة 

العالقات األوربية العالقات األوربية في في 

  العربيةالعربية

779393UU  

يتناول  ذا المقرر نظريات التكامل والتعاون يتناول  ذا المقرر نظريات التكامل والتعاون   33 IInntteerrnnaattiioonnaall  779494UU  
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الدولي )الليبرالية المؤسسية والوظيفية الدولي )الليبرالية المؤسسية والوظيفية 

والوظيفية الجديدة( وكذلك المفا يم النظرية في والوظيفية الجديدة( وكذلك المفا يم النظرية في 

تحليل ظوا ر التكامل والتعاون الدولي، خاصةا تحليل ظوا ر التكامل والتعاون الدولي، خاصةا 

  SSuupprraannaattiioonnaalliissmmقومية قومية --مفهومي الفوقمفهومي الفوق

--IInntteerrمي مي حكوحكو--والتعاون العبروالتعاون العبر

ggoovveerrnnmmeennttaalliissmm . .  

يلي  ذا الجزء النظري دراسة متعمقة يلي  ذا الجزء النظري دراسة متعمقة 

عمليات التعاون والتكامل اإلقليمي والدولي عمليات التعاون والتكامل اإلقليمي والدولي 

سواء في إطار االتحاد األوروبي أو في عالقة سواء في إطار االتحاد األوروبي أو في عالقة 

أوروبا بجنوب المتوسط. ويناقل المقرر أيضاا أوروبا بجنوب المتوسط. ويناقل المقرر أيضاا 

أوجه التعاون والتكامل السياسي واالقتصادي أوجه التعاون والتكامل السياسي واالقتصادي 

مؤسسية في أشكال مؤسسية في أشكال المختلفة، والفروق الالمختلفة، والفروق ال

  التكامل الدولي واإلقليمي. التكامل الدولي واإلقليمي. 

IInntteeggrraattiioonn  aanndd  

CCooooppeerraattiioonn::  

TThheeoorriieess  aanndd  

PPrraaccttiicceess  

التكامل والتعاون التكامل والتعاون 

الدولي: نظريات الدولي: نظريات 

  وتطبيقاتوتطبيقات

33  

    المفااااااا يمالمفااااااا يم  دراسااااااةدراسااااااة  إلااااااىإلااااااى  المقااااااررالمقاااااارر   ااااااذ ااااااذ  يهاااااادفيهاااااادف

  المرتبطااااةالمرتبطااااة  والنظريااااات والممارساااااتوالنظريااااات والممارسااااات  األساساااايةاألساسااااية

  النموالنمو  بنظرياتبنظريات  قاتهاقاتهاوعالوعال" " المستدامةالمستدامة  بالتنميةبالتنمية""

  االقتصاااااديةاالقتصااااادية  األبعاااااداألبعاااااد  المقااااررالمقاااارر  يتناااااوليتناااااول. . والتنميااااةوالتنميااااة

  المساااااااتدامةالمساااااااتدامة  للتنمياااااااةللتنمياااااااة  واالجتماعياااااااةواالجتماعياااااااة  والبيئياااااااةوالبيئياااااااة

    والبيئاااااةوالبيئاااااة  الطاقاااااةالطاقاااااة  باااااينباااااين  العالقاااااةالعالقاااااة  علاااااىعلاااااى  باااااالتركيزباااااالتركيز

  السااااااااااااااياقالسااااااااااااااياق  فاااااااااااااايفااااااااااااااي  المسااااااااااااااتدامةالمسااااااااااااااتدامة  والتنميااااااااااااااةوالتنميااااااااااااااة

  لتاايثيراتلتاايثيرات  المقررالمقرر  يتعر يتعر   كذلككذلك  األورومتوسطى.األورومتوسطى.

  والمنظماااااتوالمنظمااااات  الخاااااصالخاااااص  القطاااااعالقطاااااع  ولاااادورولاااادور  العولمااااةالعولمااااة

  أيضاااا أيضاااا   المقااررالمقاارر  يتضاامنيتضاامن. . الحكوميااةالحكوميااة  غياارغياار  يااةيااةالدولالدول

  مجااالمجااال  فاايفااي  الهامااةالهامااة  العالميااةالعالميااة  واالتجا اااتواالتجا ااات  التياراتالتيارات

  اإلنمائيااااةاإلنمائيااااة  األلفيااااةاأللفيااااة  كي اااادافكي ااااداف  المسااااتدامةالمسااااتدامة  التنميااااةالتنميااااة

المقااارر المقااارر   يتعااار يتعااار . . المساااتدامةالمساااتدامة  التنمياااةالتنمياااة  وأ ااادافوأ اااداف

  التنمياااااةالتنمياااااة  لتحقياااااقلتحقياااااق  العاماااااةالعاماااااة  السياسااااااتالسياساااااات  لخيااااااراتلخياااااارات

  الستراتيجياتالستراتيجيات  وأمثلةوأمثلة  تقييمهاتقييمها  وكيفيةوكيفية  المستدامةالمستدامة

  ..األورومتوسطىاألورومتوسطى  اإلطاراإلطار  فيفي  مستدامةمستدامةالال  التنميةالتنمية

IIssssuueess  iinn  

SSuussttaaiinnaabbllee  

DDeevveellooppmmeenntt,,  

EEnneerrggyy  aanndd  

EEnnvviirroonnmmeenntt  

التنمية المستدامة التنمية المستدامة 

  والطاقة والبيئةوالطاقة والبيئة

779595UU  
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  أحكام عامة لدرجتى الماجستير والدكتوراهأحكام عامة لدرجتى الماجستير والدكتوراه

  
تحاق ببرنامج الماجستير تحاق ببرنامج الماجستير إذا زاد عدد المقررات التكميلية التى يقررها مجلس الكلية ألحد الطالب المتقدمين لاللإذا زاد عدد المقررات التكميلية التى يقررها مجلس الكلية ألحد الطالب المتقدمين لالل    --أأ

أو برنامج الدكتوراه على مقررين، وجب عليه اجتيازها بنجاح قبل التحاقه بأى من البرنامجين، وال يجوز له 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 أن يتقدم لالمتحان فى أى من هذه المقررات أكثر من مرتين. وال تحتسب لها ساعات معتمدة من ضمن 

  الساعات المعتمدة الالزمة للحصول على الدرجة.الساعات المعتمدة الالزمة للحصول على الدرجة.
ال حرم من دخول   %%2121يشترط أال تقل نسبة حضور الطالب عن يشترط أال تقل نسبة حضور الطالب عن   --بب ال حرم من دخول من المحاضرات الخاصة بكل مقرر، وا  من المحاضرات الخاصة بكل مقرر، وا 

  امتحان المقرر.امتحان المقرر.
  يجوز لمجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس القسم المختص، أن يقرر تدريس مقرر أو أكثر بلغة أجنبية.يجوز لمجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس القسم المختص، أن يقرر تدريس مقرر أو أكثر بلغة أجنبية.    --ج ج 
تص، أن يسمح للطالب بدراسة مقررين على تص، أن يسمح للطالب بدراسة مقررين على يجوز لمجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس القسم المخيجوز لمجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس القسم المخ    --د د 

األكثر فى إحدى الجامعات األجنبية المعترف بها، على أن يكون هذان المقرران ضمن البرنامج الدراسى األكثر فى إحدى الجامعات األجنبية المعترف بها، على أن يكون هذان المقرران ضمن البرنامج الدراسى 
  المقيد فيه.المقيد فيه.

يجوز لمجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس القسم المختص، أن يسمح للطالب المقيدين فى برنامج يجوز لمجلس الكلية، بناء على اقتراح مجلس القسم المختص، أن يسمح للطالب المقيدين فى برنامج     --ه ه 
راسة أى عدد من المقررات ودخول امتحانها والحصول من الكلية على ما يفيد اجتياز راسة أى عدد من المقررات ودخول امتحانها والحصول من الكلية على ما يفيد اجتياز مماثل فى كلية أخرى بدمماثل فى كلية أخرى بد

  هذه المقررات بنجاح وعدد الساعات المعتمدة بكل مقرر.هذه المقررات بنجاح وعدد الساعات المعتمدة بكل مقرر.
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  األكاديمىاألكاديمى  الدبلومالدبلوم: : ثالثاا ثالثاا 

  
  التاليةةة، علةةى أن تقةةدم سةةنويًا عةةددًا منهةةا بنةةاء علةةى اقتةةراحالتاليةةة، علةةى أن تقةةدم سةةنويًا عةةددًا منهةةا بنةةاء علةةى اقتةةراح  تنشةةا الكليةةة الةةدبلومات األكاديميةةةتنشةةا الكليةةة الةةدبلومات األكاديميةةة  (:(:6262مةةادة )مةةادة )

  مجالس األقسام العلمية وموافقة مجلس الكلية:مجالس األقسام العلمية وموافقة مجلس الكلية:
  دبلوم تقويم المشروعات ودراسات الجدوىدبلوم تقويم المشروعات ودراسات الجدوى  ..11

  دبلوم العمليات المصرفية للبنوكدبلوم العمليات المصرفية للبنوك  ..22

  دبلوم تحليل سوق األوراق الماليةدبلوم تحليل سوق األوراق المالية  ..33

  دبلوم اقتصاديات التعليمدبلوم اقتصاديات التعليم  ..44

  دبلوم اقتصاديات الصحةدبلوم اقتصاديات الصحة  ..55

  دبلوم اإلحصاءات الصناعية وضبط الجودةدبلوم اإلحصاءات الصناعية وضبط الجودة  ..66

  دبلوم اإلحصاء السكانى والحيوىدبلوم اإلحصاء السكانى والحيوى  ..77

  دبلوم اإلحصاءات الصحية والبيئيةدبلوم اإلحصاءات الصحية والبيئية  ..11

  دبلوم بحوث العمليات التطبيقية دبلوم بحوث العمليات التطبيقية   ..66

  دبلوم قياسات الرأى العامدبلوم قياسات الرأى العام  ..1010

  دبلوم الدراسات البرلمانيةدبلوم الدراسات البرلمانية  ..1111

  دبلوم المجتمع المدنى وحقوق اإلنساندبلوم المجتمع المدنى وحقوق اإلنسان  ..1212

  دبلوم المفاوضات الدوليةدبلوم المفاوضات الدولية  ..1313

  دبلوم التنظيم الدولىدبلوم التنظيم الدولى  ..1414

  دبلوم تحليل األزمات الدوليةدبلوم تحليل األزمات الدولية  ..1515

  دبلوم دراسات اسرائيليةدبلوم دراسات اسرائيلية  ..1616

  اسات العامة وحقوق الطفلاسات العامة وحقوق الطفلدبلوم السيدبلوم السي  ..1717

  دبلوم اإلدارة المحليةدبلوم اإلدارة المحلية  ..1111

  دبلوم إدارة البيئةدبلوم إدارة البيئة  ..1616

  دبلوم إدارة المنظمات غير الحكوميةدبلوم إدارة المنظمات غير الحكومية  ..2020

  دبلوم السياسات العامةدبلوم السياسات العامة  ..2121

  (: قواعد أساسية لإللتحاق بالدبلوم األكاديمى(: قواعد أساسية لإللتحاق بالدبلوم األكاديمى0066مادة )مادة )

رة العامة من إحدى جامعات رة العامة من إحدى جامعات الحصول على درجة البكالوريوس فى االقتصاد أو اإلحصاء أو العلوم السياسية أو اإلداالحصول على درجة البكالوريوس فى االقتصاد أو اإلحصاء أو العلوم السياسية أو اإلدا  00--6060
  جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها.جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها.

يجوز قبول الخريجين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى تخصصات أخرى غير تلك الواردة بالفقرة يجوز قبول الخريجين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى تخصصات أخرى غير تلك الواردة بالفقرة   66--6060
  ..السابقة فى أى من الدبلومات، بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكليةالسابقة فى أى من الدبلومات، بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية

يجوز قبول خريجى الكليات العسكرية وكلية الشرطة فى أى من الدبلومات، بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص يجوز قبول خريجى الكليات العسكرية وكلية الشرطة فى أى من الدبلومات، بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص   33--6060
  وموافقة مجلس الكلية.وموافقة مجلس الكلية.
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( لم يسبق ( لم يسبق 411411يمكن للقسم المختص وضع اشتراطات للقبول بالدبلوم تقضى باجتياز بعض مواد البكالوريوس )كود يمكن للقسم المختص وضع اشتراطات للقبول بالدبلوم تقضى باجتياز بعض مواد البكالوريوس )كود   44--6060
  سب لها أية ساعات معتمدة.سب لها أية ساعات معتمدة.للطالب دراستها و ال تحتللطالب دراستها و ال تحت

ساعة معتمدةعلي االقل موزعة بين مقررات دراسية ومشروعا للتخرج ال تقل ساعاته ساعة معتمدةعلي االقل موزعة بين مقررات دراسية ومشروعا للتخرج ال تقل ساعاته   6464يدرس الطالب يدرس الطالب   11--6060
  ساعات معتمدة و عليه اتمام مناقشته بنجاح قبل منحه الدبلوم.ساعات معتمدة و عليه اتمام مناقشته بنجاح قبل منحه الدبلوم.  22عن عن 

  ..يجوز تدريس مقرر أو أكثر باللغة االجنبيةيجوز تدريس مقرر أو أكثر باللغة االجنبية  22--6060
  (:(:6161مادة )مادة )

  ب علي أي من الدبلومات االكاديمية للدراسات العليا:ب علي أي من الدبلومات االكاديمية للدراسات العليا:يشترط لحصول الطاليشترط لحصول الطال
واال حرم  %21ان ينتظم في الدراسة بحيث ال تقل نسبة حضوره من المحاضرات الخاصة بكل مقرر عن  -1

 .من دخول امتحان المقرر

 ان يجتاز بنجاح المقررات الدراسية ومناقشة مشروع التخرج بنجاح. -2
  مقررات الدبلومات:مقررات الدبلومات:(:(:3131مادة )مادة )
لجداول التالية المقررات الدراسية لكل دبلوم وكود كل مقرر واسمه وعدد الساعات التدريسية وعدد الساعات تبين ا

 .المعتمدة 
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  دبلوم تقويم المشروعات ودراسات الجدوىدبلوم تقويم المشروعات ودراسات الجدوى      --99

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  44  9595  44  التسويقالتسويق  قق  509509

  44  9595  44  حليل المالى حليل المالى التالت  قق  502502

  44  9595  44  تقويم المشروعات الخاصةتقويم المشروعات الخاصة  ق ق   503503

  44  9595  44  تقويم المشروعات ا لعامةتقويم المشروعات ا لعامة  قق  504504  

  44  9595  44  تطبيقات حاسب آلى تطبيقات حاسب آلى   قق  505505

  44  9595  44  قاعة بحث قاعة بحث   ق ق   506506
  

  دبلوم العمليات المصرفية للبنوكدبلوم العمليات المصرفية للبنوك      --22

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  س.مس.معدد عدد 

  44  9595  44  االئتمان المصرفى االئتمان المصرفى   قق  599599

  44  9595  44  االئتمان للبنوك المتخصصةاالئتمان للبنوك المتخصصة  قق  592592

  44  9595  44  العمل المصرفى اإلسالمى العمل المصرفى اإلسالمى   قق  593593

  44  9595  44  العمليات المصرفية العمليات المصرفية   قق  594594

  44  9595  44  العمليات المصرفية الخارجية العمليات المصرفية الخارجية   قق  596596

  44  9595  44  قاعة بحثقاعة بحث  قق  597597
  

  دبلوم تحليل سوق األوراق الماليةدبلوم تحليل سوق األوراق المالية      --33

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  44  9595  44  أسس التمويلأسس التمويل      قق  529529

  44  9595  44  سوق األوراق المالية سوق األوراق المالية   قق  522522

  44  9595  44  تمويل المشروعات وتقييم األصولتمويل المشروعات وتقييم األصول  قق  523523

  44  9595  44  التحليل االقتصادى المتقدمالتحليل االقتصادى المتقدم  قق  524524

  44  9595  44  التمويل الدولى التمويل الدولى   قق  525525

  44  9595  44  قاعة بحث قاعة بحث   قق  526526
  

  

    

  

  

  

  

  االقتصاداالقتصاد  قســـمقســـم:  :  أوالا أوالا 
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  دبلوم اقتصاديات التعليمدبلوم اقتصاديات التعليم      --44

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  44  9595  44  التعليم والتنمية البشريةالتعليم والتنمية البشرية  قق  539539

  44  9595  44  تحليل العائد / التكلفة في التعليم تحليل العائد / التكلفة في التعليم   قق  532532

  44  9595  44  دوال اإلنتاج والتكلفة في التعليمدوال اإلنتاج والتكلفة في التعليم  قق  533533

  44  9595  44  تمويل التعليم تمويل التعليم   قق  534534

  44  9595  44  التخطيط التعليمى التخطيط التعليمى   قق  535535

  44  9595  44  قاعة بحث قاعة بحث   قق  536536

  

  دبلوم اقتصاديات الصحةدبلوم اقتصاديات الصحة      --55

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  44  9595  44  االقتصاد الصحىاالقتصاد الصحى  قق  549549

  44  9595  44  إدارة المستشفياتإدارة المستشفيات  قق  542542

  44  9595  44  التكلفة في الصحةالتكلفة في الصحة  تحليل العائد /تحليل العائد /  قق  543543

  44  9595  44  النظم الصحية المقارنة النظم الصحية المقارنة   قق  545545

  قق  546546
التحليل المالى واإلحصائى في مجال التحليل المالى واإلحصائى في مجال 

  44  9595  44  الصحة الصحة 

  44  9595  44  قاعة بحث قاعة بحث   قق  547547
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  دبلوم بحوث العلميات التطبيقيةدبلوم بحوث العلميات التطبيقية      --99

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  33  9595  33  ((99نماذج في بحوث العمليات )نماذج في بحوث العمليات )  ح ح   509509

  33  9595  33  عمليات عشوائية تطبيقية عمليات عشوائية تطبيقية   ح ح   502502

  33  9595  33  البرمجة الرياضية واتخاذ القرارات البرمجة الرياضية واتخاذ القرارات   ح ح   503503

  33  9595  33  حاسب آلى وأساليب محاكاة حاسب آلى وأساليب محاكاة   ح ح   504504

  33  9595  33  ((22نماذج في بحوث العمليات )نماذج في بحوث العمليات )  حح  505505

  33  9595  33  نماذج الصفوفنماذج الصفوف  ح ح   506506

  33  9595  33  التحليل الشبكى التحليل الشبكى   ح ح   507507

  33  9595  33  قاعة بحث قاعة بحث   حح  508508

  

  دبلوم اإلحصاءات الصناعية وضبط  الجودةدبلوم اإلحصاءات الصناعية وضبط  الجودة      --22

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عدد الساعات/  عدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع

عدد عدد 

  س.مس.م

  حح  599599
األساليب اإلحصائية في ضبط الجودة األساليب اإلحصائية في ضبط الجودة 

((99))  33  9595  33  

  33  9595  33  إحصاء تطبيقى إحصاء تطبيقى   ح ح   592592

  33  9595  33  العينات العينات   ح ح   593593

  حح  594594
تخدام الحاسب  اآللى في التحليل تخدام الحاسب  اآللى في التحليل اساس

  33  9595  33  اإلحصائىاإلحصائى

  ح ح   595595

األساليب اإلحصائية في ضبط الجودة األساليب اإلحصائية في ضبط الجودة 

((22))  33  9595  33  

  33  9595  33  اإلحصاءات الصناعية اإلحصاءات الصناعية   ح ح   596596

  33  9595  33  بحوث العمليات بحوث العمليات   ح ح   597597

  33  9595  33  قاعة بحث قاعة بحث   ح ح   598598

  

  اإلحصــــــاءاإلحصــــــاء  قســـمقســـم:  :  ثانياا ثانياا       
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  دبلوم اإلحصاء السكانى والحيوىدبلوم اإلحصاء السكانى والحيوى      --33

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
الساعات/  الساعات/  عـدد عـدد 

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع

عدد عدد 

  س.مس.م

  33  9595  33  تحليل الخصوبةتحليل الخصوبة  حح  529529

  33  9595  33  تحليل الوفيات والمراضةتحليل الوفيات والمراضة  حح  522522

  33  9595  33  إحصاء تحليلى إحصاء تحليلى   حح  523523

  33  9595  33  المسوح الميدانيةالمسوح الميدانية  ح ح   524524

  33  9595  33  نماذج سكانيةنماذج سكانية  حح  525525

  33  9595  33  تحليل البيانات السكانية والصحيةتحليل البيانات السكانية والصحية  ح ح   526526

  حح  527527
اسب اآللى في التحليل اسب اآللى في التحليل استخدام الحاستخدام الح

  33  9595  33  السكانى السكانى 

  33  9595  33  قاعة بحث قاعة بحث   حح  528528

  

  دبلوم اإلحصاءات الصحية والبيئيةدبلوم اإلحصاءات الصحية والبيئية      --44

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع

عدد عدد 

  س.مس.م

  ح ح   539539

تحليل السياسات الصحية والسكانية تحليل السياسات الصحية والسكانية 

  33  9595  33  والبيئيةوالبيئية

  33  9595  33  تحليل الوفياتتحليل الوفيات  ح ح   532532

  33  9595  33  إحصاء تحليلى إحصاء تحليلى   حح  535333

  حح  534534
استخدام الحاسب اآللى في التحليل استخدام الحاسب اآللى في التحليل 

  33  9595  33  اإلحصائىاإلحصائى

  33  9595  33  تحليل البيانات البيئيةتحليل البيانات البيئية  حح  535535

  33  9595  33  تحليل المراضةتحليل المراضة  حح  536536

  33  9595  33  العينات والمسوح العينات والمسوح   حح  537537

  33  9595  33  قاعة بحث قاعة بحث   حح  538538
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  دبلوم قياس الرأى العامدبلوم قياس الرأى العام  --55

  ــــررــــررالمقـــــــالمقـــــــ  الكودالكود
نوع نوع 

  المقررالمقرر

عدد عدد 

الساعات/  الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع

عدد عدد 

  س.مس.م

  حح  531531
السلوك اإلنسانى والرأى السلوك اإلنسانى والرأى 

  33  9595  33  إجبارى إجبارى   العام العام 

  33  9595  33  إجبارى إجبارى   طرق ونماذج القياسطرق ونماذج القياس  ح ح   540540

  حح  549549

تعديل اسم المقرر إلى تعديل اسم المقرر إلى 
  الوصفيالوصفي  واالحصاءواالحصاء

  33  9595  33  إجبارى إجبارى   واالستدالليوواالستدالليو

                  مقرر اختيارى من :مقرر اختيارى من :  

  33  9595  33اختياراختيار  بحوث التسويق *بحوث التسويق *  ح ح   554242

  33  9595  33اختياراختيار  تحليل المضمون **تحليل المضمون **  ح ح   543543

  حح  544544
تصميم البحوث الميدانية تصميم البحوث الميدانية 

  33  9595  33  إجبارى إجبارى   وأساليب المعاينةوأساليب المعاينة

  حح  545545
تحليل وتفسير بيانات تحليل وتفسير بيانات 

  33  9595  33  إجبارى إجبارى   الرأى العامالرأى العام

  33  9595  33  إجبارى إجبارى   بحوث الرأى العام *بحوث الرأى العام *  ح ح   546546

                  مقرر اختيارى من :مقرر اختيارى من :    

  33  9595  33اختياراختيار  تحليل البيانات الثانوية **تحليل البيانات الثانوية **  ح ح   547547

  33  9595  33اختياراختيار  قاعة بحث قاعة بحث   ح ح   548548

  

    توجه للعاملين فى الحكومة ومراكز البحوث االجتماعية.توجه للعاملين فى الحكومة ومراكز البحوث االجتماعية.* *     

  ..* موجه للعاملين فى مجال التسويق التجارى والمنظمات غير الحكومية* موجه للعاملين فى مجال التسويق التجارى والمنظمات غير الحكومية
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  سياسيةسياسيةعلوم العلوم الالال  قســـمقســـم:  :  ثانياا ثانياا       

  

  

  ::لومات توفر الشروط التالية مجتمعةلومات توفر الشروط التالية مجتمعةيشترط لاللتحاق باي من الدبيشترط لاللتحاق باي من الدب

الحصةةةول علةةةى درجةةةة البكةةةالوريوس أو الليسةةةانس فةةةي التخصصةةةات التةةةي يقترحهةةةا القسةةةم الحصةةةول علةةةى درجةةةة البكةةةالوريوس أو الليسةةةانس فةةةي التخصصةةةات التةةةي يقترحهةةةا القسةةةم   --
  ..ويوافق عليها مجلس الكليةويوافق عليها مجلس الكلية

م ويحدد مدة الخبرة م ويحدد مدة الخبرة يمكن لمجلس القسم أن يطلب خبرة عمل في مجاالت لها عالقة بالدبلو يمكن لمجلس القسم أن يطلب خبرة عمل في مجاالت لها عالقة بالدبلو   --
  للموافقة.للموافقة.  مجلس الكليةمجلس الكليةمر إلى مر إلى ويرفع األويرفع األ

الدبلوم درجة منتهية واليؤهل لاللتحاق ببرنامج الماجستير االكاديمي أيًا كان التقدير الذي الدبلوم درجة منتهية واليؤهل لاللتحاق ببرنامج الماجستير االكاديمي أيًا كان التقدير الذي   --
  يحصل عليه الطالب وايًا كان عدد الدبلومات الحاصل عليها.  يحصل عليه الطالب وايًا كان عدد الدبلومات الحاصل عليها.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  علوم السياسيةعلوم السياسيةالال  قســـمقســـم:  :  ثالثاا ثالثاا       
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  دبلوم الدراسات البرلمانيةدبلوم الدراسات البرلمانية      --99

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
اعات/  اعات/  عـدد السعـدد الس

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  33  9595  33  المؤسسات البرلمانية المقارنةالمؤسسات البرلمانية المقارنة  سس509509

  33  9595  33  النظم االنتخابيةالنظم االنتخابية  سس502502

  33  9595  33  تنظيم وإدارة المؤسسات البرلمانيةتنظيم وإدارة المؤسسات البرلمانية  سس503503

  33  9595  33  أدوات الرقابة البرلمانيةأدوات الرقابة البرلمانية  سس504504

تطور المؤسسات البرلمانية في تطور المؤسسات البرلمانية في   سس505505

  مصرمصر

33  9595  33  

  33  9595  33  لماني لماني اإلعالم البراإلعالم البر  سس  506506

  33  9595  33  المنظمات البرلمانية الدوليةالمنظمات البرلمانية الدولية  سس  507507

البرلمان وقضايا التنمية )قاعة البرلمان وقضايا التنمية )قاعة   سس  508508

  بحث(بحث(

33  9595  33  

  

  دبلوم المجتمع المدنى وحقوق اإلنساندبلوم المجتمع المدنى وحقوق اإلنسان      --22

  

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  33  9595  33  نظريات المجتمع المدنينظريات المجتمع المدني  سس  599599

  33  9595  33  الديمقراطية والمجتمع المدنيالديمقراطية والمجتمع المدني  سس  592592

  33  9595  33  المجتمع المدني في مصرالمجتمع المدني في مصر  سس  593593

  33  9595  33  المجتمع المدني العربي والدوليالمجتمع المدني العربي والدولي  سس594594

  33  9595  33  قاعة بحث قاعة بحث   سس595595

  33  9595  33  حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان   سس  596596

  33  9595  33  نظم الحماية الدولية لحقوق اإلنساننظم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان  سس  597597

  33  9595  33  اإلطار القانوني  للمجتمع المدنياإلطار القانوني  للمجتمع المدني  سس  598598
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  دبلوم المفاوضات الدوليةدبلوم المفاوضات الدولية      --33

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  33  9595  33  نظرية العالقات دوليةنظرية العالقات دولية  سس529529

  33  9595  33  تحليل المفاوضات الدوليةتحليل المفاوضات الدولية  سس522522

  33  9595  33  مهارات التفاو مهارات التفاو   سس523523

  33  9595  33  المفاوضات في الخبرة المصريةالمفاوضات في الخبرة المصرية  سس524524

  33  9595  33  ج وحاالت التفاو ج وحاالت التفاو نماذنماذ  سس  525525

  33  9595  33  تطور العالقات الدوليةتطور العالقات الدولية  سس  526526

  33  9595  33  التنظيم الدبلوماسيالتنظيم الدبلوماسي  سس  527527

  33  9595  33  تسوية المنازعات الدوليةتسوية المنازعات الدولية  سس  527527

  

  دبلوم التنظيم الدولىدبلوم التنظيم الدولى      --44

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  33  9595  33  الدوليالدولي  النظرية العامة للتنظيمالنظرية العامة للتنظيم  سس  539539

األمم المتحدة ومنظماتها األمم المتحدة ومنظماتها   سس532532

  المتخصصةالمتخصصة

33  9595  33  

  33  9595  33  المنظمات اإلقليمية المنظمات اإلقليمية   سس533533

  33  9595  33  المنظمات االقتصادية العالميةالمنظمات االقتصادية العالمية  سس534534

  33  9595  33  المنظمات الدولية غير الحكوميةالمنظمات الدولية غير الحكومية  سس535535

  33  9595  33  التنظيم اإلقليمي العربيالتنظيم اإلقليمي العربي  سس536536

  33  9595  33  اإلقليمية الجديدة وتطبيقاتهااإلقليمية الجديدة وتطبيقاتها  سس53375337

  33  9595  33  مصر في التنظيم الدوليمصر في التنظيم الدولي  سس  536536
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  دبلوم تحليل األزمات الدوليةدبلوم تحليل األزمات الدولية      --55

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  33  9595  33  نظرية العالقات الدوليةنظرية العالقات الدولية  سس  549549

  33  9595  33  إدارة األزمة الدولية إدارة األزمة الدولية   سس  542542

  33  9595  33  تحليل السياسة الخارجيةتحليل السياسة الخارجية  سس  543543

الدبلوماسية المصرية وإدارة الدبلوماسية المصرية وإدارة   سس  545444

  األزمات الدولية األزمات الدولية 

33  9595  33  

  33  9595  33  نماذج وحاالت تطبيقية معاصرة نماذج وحاالت تطبيقية معاصرة   سس  545545

  33  9595  33  نظرية األزمة الدوليةنظرية األزمة الدولية  سس546546

  33  9595  33  مقدمة في القانون الدوليمقدمة في القانون الدولي  سس  547547

  33  9595  33  األزمات الدولية في القرن العشريناألزمات الدولية في القرن العشرين  س س   548548

  دبلوم دراسات إسرائيليةدبلوم دراسات إسرائيلية      --66

  قـــــــــــررقـــــــــــررالمالم  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  33  9595  33  العقيدة الصهيونيةالعقيدة الصهيونية  سس  559559

  33  9595  33  النظام السياسي اإلسرائيليالنظام السياسي اإلسرائيلي  سس  552552

  33  9595  33  االقتصاد اإلسرائيلياالقتصاد اإلسرائيلي  سس  553553

  33  9595  33  السياسات العامة في إسرائيلالسياسات العامة في إسرائيل  سس  554554

  33  9595  33  نظرية األمن اإلسرائيلينظرية األمن اإلسرائيلي  سس  555555

  33  9595  33  ل ودول الجنوبل ودول الجنوبإسرائيإسرائي  سس  556556

  33  9595  33  إسرائيل والقوى الكبرىإسرائيل والقوى الكبرى  سس  557557

إسرائيل والعالم العربي: الصراع إسرائيل والعالم العربي: الصراع   سس  556556

  العربي اإلسرائيليالعربي اإلسرائيلي

33  9595  33  

  

  دبلوم السياسات العامة وحقوق الطفلدبلوم السياسات العامة وحقوق الطفل      --77

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  33  9595  33  العربيالعربي  تنشئة الطفل في المجتمعتنشئة الطفل في المجتمع  569569

  33  9595  33  حقوق الطفل في القانونحقوق الطفل في القانون  562562

  33  9595  33  حقوق الطفل في اقتصاد كمتغيرحقوق الطفل في اقتصاد كمتغير  563563

منا ج البحث في السياسات العامة منا ج البحث في السياسات العامة   564564

  وحقوق الطفلوحقوق الطفل

33  9595  33  

السياسات العامة والخدمات السياسات العامة والخدمات   565565

  االجتماعية للطفلاالجتماعية للطفل

33  9595  33  

  33  9595  33  إدارة الموازنة العامة وحقوق الطفلإدارة الموازنة العامة وحقوق الطفل  566566

  33  9595  33  ة والتقييم ة والتقييم المتابعالمتابع  567567

  33  9595  33  تفعيل حقوق الطفلتفعيل حقوق الطفل  568568
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  دبلوم اإلدارة المحليةدبلوم اإلدارة المحلية  --99

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  44  9595  44  مقدمة في اإلدارة المحلية مقدمة في اإلدارة المحلية   أأ  509509

  44  9595  44  إدارة نظم المعلومات إدارة نظم المعلومات   أأ  502502

  44  9595  44  اإلدارة المالية المحلية اإلدارة المالية المحلية   أأ  503503

  44  9595  44  إدارة المشروعات المحلية إدارة المشروعات المحلية   أأ  504504

  44  9595  44  اإلدارة المحلية في مصر اإلدارة المحلية في مصر   أ أ   505505

  44  9595  44  قاعة بحث قاعة بحث   أأ  506506

  

  دبلوم إدارة البيئةدبلوم إدارة البيئة      --22

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  44  9595  44  مقدمة في العلوم البيئة مقدمة في العلوم البيئة   أأ  599599

  44  9595  44  بيئةبيئةإدارة الإدارة ال  أأ  592592

  44  9595  44  اقتصاديات البيئةاقتصاديات البيئة  أ أ   593593

  44  9595  44  سياسات البيئةسياسات البيئة  أ أ   594594

  44  9595  44  نظم المعلومات البيئة نظم المعلومات البيئة   أ أ   595595

  44  9595  44  دراسات التقييم البيئى دراسات التقييم البيئى   أ أ   596596

  

  العـامــةالعـامــة  اإلدارةاإلدارة  قسـمقسـم: : رابعاا رابعاا 
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  المنظمات غير الحكوميةالمنظمات غير الحكومية  إدارةإدارة  دبلومدبلوم      --33

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عـدد الساعات/  عـدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  ممعدد س.عدد س.

  44  9595  44  مقدمة في المنظمات غير الحكومية مقدمة في المنظمات غير الحكومية   أأ  529529

  44  9595  44  تمويل المنظمات غير الحكومية تمويل المنظمات غير الحكومية   أأ  522522

  أ أ   523523

التنظيم اإلدارى للمنظمات غير التنظيم اإلدارى للمنظمات غير   

  44  9595  44  الحكومية الحكومية 

  أ أ   524524

إدارة المشروعات في المنظمات إدارة المشروعات في المنظمات 

  44  9595  44  غير الحكومية غير الحكومية 

  أأ  525525
تنمية مهارات العاملين في تنمية مهارات العاملين في 

  44  9595  44    المنظمات غير الحكوميةالمنظمات غير الحكومية

  44  9595  44  قاعة بحث  قاعة بحث    أأ  526526

  

  دبلوم السياسات العامة دبلوم السياسات العامة       --44

  المقـــــــــــررالمقـــــــــــرر  الكودالكود
عدد الساعات/  عدد الساعات/  

  األسبوعاألسبوع

عدد عدد 

  األسابيعاألسابيع
  عدد س.معدد س.م

  44  9595  44  تحليل السياسات العامة تحليل السياسات العامة   أأ  539539

  44  9595  44  اقتصاديات صنع القراراقتصاديات صنع القرار  أأ  532532

  44  9595  44  طرق كمية وإحصائيةطرق كمية وإحصائية  أأ  533533

  أأ  534534
ة في مجال التنمية ة في مجال التنمية السياسات العامالسياسات العام

  44  9595  44  المحلية المحلية 

  أأ  535535
السياسات العامة في مجال الخدمات السياسات العامة في مجال الخدمات 

  44  9595  44  االجتماعية االجتماعية 

  44  9595  44  قاعة بحثقاعة بحث  أ أ   536536
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 )باللغة اإلنجليزية( صادأوالا:  توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم االقت

CCooddee  
TThhee  NNaammee  ooff  tthhee  

CCoouurrssee  
CCoouurrssee  DDeessccrriippttiioonn  

  

EE660000  MMaatthheemmaattiiccss  ffoorr  

EEccoonnoommiissttss  

  

  

  

  

  

II..  IInnttrroodduuccttiioonn  

IIII..  LLooggiicc,,  mmeetthhooddss  ooff  pprrooooff..  

OOrrddeerreedd  sseettss  aanndd  rreellaattiioonnss,,  eexxtteennddeedd  rreeaall  nnuummbbeerr  

ssyysstteemm,,  rreeaall  aanndd  ccoommpplleexx  ffiieellddss,,  mmaappppiinnggss,,  

ffuunnccttiioonnss  aanndd  ccoorrrreessppoonnddeenncceess,,  EEuucclliiddeeaann,,  mmeettrriicc,,  

nnoorrmmeedd,,  nnuullll,,……ssppaacceess,,  ssuubbssppaacceess,,  ppooiinnttss,,  nnoorrmmss,,  

vveeccttoorr  aallggeebbrraa,,  iinnnneerr  pprroodduucctt,,  lliinneess  ppllaanneess  aanndd  

hhyyppeerrppllaanneess,,  bbaassiiss,,  lliinneeaarr  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  aanndd  

iinnddeeppeennddeennccee  iinn  nn..  

IIIIII..  TTooppoollooggyy  ooff  nn  

IIVV..  CCoonnttiinnuuiittyy  aanndd  FFuunnccttiioonnss  ooff  OOnnee  aanndd  SSeevveerraall  

VVaarriiaabblleess  

VV..  DDiiffffeerreennttiiaattiioonn  

VVII..  MMaattrriixx  AAllggeebbrraa  

VVIIII..  IInntteeggrraall  CCaallccuulluuss  aanndd  IInntteeggrraattiioonn  

VVIIIIII..  UUnnccoonnssttrraaiinneedd  aanndd  CCoonnssttrraaiinneedd  OOppttiimmiizzaattiioonn  

IIXX..  EEiiggeennvvaalluueess  aanndd  EEiiggeennvveeccttoorrss  

XX..  SSiinnggllee  aanndd  SSyysstteemmss  ooff  OOrrddiinnaarryy  DDiiffffeerreennttiiaall  

EEqquuaattiioonnss  

XXII..  DDyynnaammiiccss  

XXIIII..  MMeeaassuurree  

  

EE660011AA  MMiiccrrooeeccoonnoommiicc  

TThheeoorryy  ((11))    
AA..  IInnttrroodduuccttiioonn        

  BB..  CCoonnssuummeerr  TThheeoorryy  

11..  CChhooiiccee  aanndd  pprreeffeerreenncceess  

22..  DDeemmaanndd  bbeehhaavviioorr::  mmaaxxiimmiizzaattiioonn,,  ccoommppaarraattiivvee  

ssttaattiiccss,,  

33..  DDuuaalliittyy::  rreeccoovveerraabbiilliittyy,,  iinnddiirreecctt  uuttiilliittyy  ffuunnccttiioonn,,  

PPaaaasscchhee  aanndd  LLaassppeeyyrreess  IInnddiicceess,,  SSAARRPP,,  SSlluuttsskkyy  

MMaattrriixx,,  WWaallrraassiiaann  ddeemmaanndd  ffuunnccttiioonn,,  iinntteeggrraabbiilliittyy..  

44..  AAffrriiaatt’’ss  TThheeoorreemm  

55..  AAggggrreeggaattiioonn::  iinnccoommee  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  WWAA  ffaaiilluurree,,  

uunnrreessttrriicctteedd  LLaaww  ooff  DDeemmaanndd..  

66..  CCoonnssuummeerr  ssuurrpplluuss::  ccoommppeennssaattiioonn  sscchheemmeess,,  
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eeqquuiivvaalleenntt  aanndd  ccoommppeennssaattiinngg  vvaarriiaattiioonn,,  zzeerroo  

iinnccoommee  eeffffeeccttss,,  HHaarrbbeerrggeerr  TTrriiaanngglleess  ((ttaaxxaattiioonn,,  

mmoonnooppoollyy,,  SScciittoovvsskkyy  CCoonnttoouurrss,,  ccoosstt--bbeenneeffiitt  

aannaallyyssiiss))..  

CC..  TThheeoorryy  ooff  tthhee  FFiirrmm  

DD..  GGeenneerraall  EEqquuiilliibbrriiuumm  aanndd  WWeellffaarree  

  

EE660011BB  MMiiccrrooeeccoonnoommiicc    

  TThheeoorryy  ((22))    

  

AA..  SSoocciiaall  CChhooiiccee  aanndd  EEqquuiilliibbrriiuumm  

  

BB..  GGaammee  TThheeoorryy  

CC..  IInnffoorrmmaattiioonn::  mmoorraall  hhaazzaarrdd,,  aaddvveerrssee  sseelleeccttiioonn,,  

ssiiggnnaalllliinngg,,……  

DD..  UUnncceerrttaaiinnttyy    

  

EE660022AA  MMaaccrrooeeccoonnoommiicc  

TThheeoorryy  ((11))    

  

II..  MMaatthheemmaattiiccaall  rreevviieeww  

IIII..  LLoonngg--rruunn  ggrroowwtthh    

IIIIII..  OOvveerrllaappppiinngg--ggeenneerraattiioonnss  mmooddeellss  

IIVV..  EEnnddooggeennoouuss  ggrroowwtthh    

VV..  RReeaall  BBuussiinneessss--CCyycclleess  

VVII..    CCoonncceepptt  ooff  eeqquuiilliibbrriiuumm  

VVIIII..    DDyynnaammiicc  SSttoocchhaassttiicc  GGeenneerraall  EEqquuiilliibbrriiuumm  

MMooddeellss  

  

EE660022BB  MMaaccrrooeeccoonnoommiicc  

TThheeoorryy  ((22))    

  

II..    CCoonnssuummppttiioonn  aanndd  ssaavviinnggss  

IIII..  IInnvveessttmmeenntt  

IIIIII..  MMoonneettaarryy  aanndd  ffiissccaall  ppoolliiccyy  

AA..  MMoonneettaarryy  ppoolliiccyy  aanndd  iinnffllaattiioonn  

BB..    FFiissccaall  ppoolliiccyy  

CC..    MMoonneettaarryy--ffiissccaall  ppoolliiccyy  iinntteerraaccttiioonn  

IIVV..    IInntteerrnnaattiioonnaall  mmaaccrrooeeccoonnoommiiccss  

  

EE660033AA  EEccoonnoommeettrriiccss  ((11))    

  
PPAARRTT  II..  PPrroobbaabbiilliittyy  aanndd  SSttaattiissttiiccss  ((RReevviieeww))  

11..  PPrroobbaabbiilliittyy    

22..  RRaannddoomm  vvaarriiaabblleess  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonnss    

33..  EExxppeeccttaattiioonn  

44..  TTrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  vvaarriiaabblleess::  mmeetthhooddss..  

55..  SSaammpplliinngg  ddiissttrriibbuuttiioonn    

66..  SSttaattiissttiiccaall  iinnffeerreennccee  
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77..  SSttaattiissttiiccaall  iinnffeerreennccee  

88..  LLaarrggee  ssaammpplleess  aanndd  ccoonnvveerrggeennccee  tthheeoorreemmss  

PPAARRTT  IIII..  EEccoonnoommeettrriiccss  

AA..  CCllaassssiiccaall  LLeeaasstt  SSqquuaarreess  

BB..  GGMMMM  

  

EE660033BB  EEccoonnoommeettrriiccss  ((22))    AA..  PPoooolleedd  aanndd  PPaanneell  DDaattaa  ((SSeeccttiioonn  11::  SSttaattiicc  MMooddeellss))::    

BB..  PPoooolleedd  aanndd  PPaanneell  DDaattaa  ((SSeeccttiioonn  22::  DDyynnaammiicc  

MMooddeellss))::    

DDyynnaammiicc  ppaanneell  ddaattaa::  TTiimmee  sseerriieess  mmooddeellss  wwiitthh  

eerrrroorr  ccoommppoonneennttss,,  ffiixxeedd  aanndd  rraannddoomm  eeffffeeccttss,,  

ccoorrrreellaatteedd  rreessiidduuaallss,,  aauuttoorreeggrreessssiivvee  mmooddeellss  wwiitthh  

iinnddiivviidduuaall  eeffffeeccttss,,  uunniitt  rroooottss,,  ssttaattiioonnaarriittyy,,  VVAARRss,,  

22SSLLSS,,  33SSLLSS,,  GGMMMM,,  pprrooppeerrttiieess,,  ccoonnssiisstteennccyy,,  

ooppttiimmaall  iinnssttrruummeennttss..    

CC..  TTiimmee  SSeerriieess  AAnnaallyyssiiss  aanndd  MMooddeellss  
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 (العربية)باللغة  توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم االقتصاد 

  اسم المقرراسم المقرر  الكودالكود
  توصيف المقررتوصيف المقرر

  

EE660000  لالقتصاديينلالقتصاديين  الرياضياتالرياضيات    
  
  
  
  

II..  مقدمةمقدمة  
  وطرق اإلثبات.وطرق اإلثبات.  المنطقالمنطق

IIII..  االعداد المركبة، والفضاء اإلقليدي ذو البعد االعداد المركبة، والفضاء اإلقليدي ذو البعد   االعداد الحقيقية، نظاماالعداد الحقيقية، نظام  خطخط  nn  
IIIIII..  ةةالتوبولوجيالتوبولوجي  الفضاءاتالفضاءات  
IIVV..  والدوال في عدة متغيراتوالدوال في عدة متغيرات    االتصالاالتصال  
VV..  التفاضلالتفاضل  
VVII..  المصفوفاتالمصفوفات  جبرجبر  
VVIIII..  التكاملالتكامل  حسابحساب  
VVIIIIII..  المقيدة وغير المقيدةالمقيدة وغير المقيدة  األمثليةاألمثلية  
IIXX..  والمتجهات المميزة للمصفوفاتوالمتجهات المميزة للمصفوفات  القيمالقيم  
XX..  التفاضلية العاديةالتفاضلية العادية  المعادالتالمعادالت  
XXII..  الديناميكيةالديناميكية  
XXIIII..  القياسالقياس  

EE660011AA  االقتصادية االقتصادية   ظريةظريةالنالن
    الجزئية )الجزء األول(الجزئية )الجزء األول(

II..  مقدمةمقدمة  
المنهجية والرشادة )العقالنية(: األهداف، والتعظيم )األمثلية(، المنهجية والرشادة )العقالنية(: األهداف، والتعظيم )األمثلية(،   --  النماذجالنماذج  دوردور

  والتوازنات المقارنة.والتوازنات المقارنة.
IIII..  المستهلكالمستهلك  نظريةنظرية  
IIIIII..  الشركةالشركة  نظريةنظرية  
IIVV..  العام والرفاهيةالعام والرفاهية  التوازنالتوازن  

  

EE660011BB  االقتصادية االقتصادية   النظريةالنظرية
    ((انىانىالجزئية )الجزء الثالجزئية )الجزء الث

  

II..  جتماعى والتوازنجتماعى والتوازناالاال  االختياراالختيار  
IIII..  األلعاباأللعاب  نظريةنظرية  
IIIIII..  اإلشارات، اإلشارات، و و االختيار السلبي، االختيار السلبي، و و : المخاطر األخالقية، : المخاطر األخالقية، المعلوماتالمعلومات  ......  
IIVV..  اليقيناليقين  عدمعدم  

EE660022AA  االقتصادية االقتصادية   النظريةالنظرية
    الكلية )الجزء األول(الكلية )الجزء األول(

  

II..  رياضيرياضي  استعراضاستعراض  
  تفاضلية،تفاضلية،المعادالت الالمعادالت الو و   ،،AARRMMAAعملياتعملياتو و   الفروق الخطية العشوائية،الفروق الخطية العشوائية،  معادالتمعادالت

القياس القياس و و   والعمليات )الدوال االنتقالية،والعمليات )الدوال االنتقالية،  سالسل ماركوفسالسل ماركوفو و   ة،ة،يكييكيالبرمجة الدينامالبرمجة الدينامو و 
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  ..تحليل النظرية االفتراضيةتحليل النظرية االفتراضيةو و تصفية كالمان، تصفية كالمان، و و االحتمالي، ...(، االحتمالي، ...(، 
IIII..  طويل المدى طويل المدى   النموالنمو  
IIIIII..  االجيال المتداخلةاالجيال المتداخلة  نموذجنموذج  
IIVV..  الداخلىالداخلى  النموالنمو  
VV..  األعمال الحقيقيةاألعمال الحقيقية  دوراتدورات  
VVII..  التوازنالتوازن  مفهوممفهوم  
VVIIII..  التوازن العام الديناميكية العشوائيةالتوازن العام الديناميكية العشوائية  نماذجنماذج  

EE660022BB  االقتصادية االقتصادية   النظريةالنظرية
  الكلية )لجزء الثانى(الكلية )لجزء الثانى(

II..  واالدخارواالدخار  االستهالكاالستهالك  
IIII..  االستثماراالستثمار  
IIIIII..  النقدية والماليةالنقدية والمالية  السياسةالسياسة  
IIVV..  الكلي الدوليالكلي الدولي  االقتصاداالقتصاد  

EE660033AA  القياسى القياسى   االقتصاداالقتصاد
    )الجزء األول()الجزء األول(

  

  األول: االحتماالت واإلحصاء األول: االحتماالت واإلحصاء   الجزءالجزء
عدم عدم و و   اط،اط،رتبرتباال اال و و التوقع الشرطي، التوقع الشرطي، و و االقتران المولد للعزوم، االقتران المولد للعزوم،   وطريقةوطريقة: العزوم : العزوم التوقعالتوقع

  المساواة مع تطبيق توزيعات مختلفة.المساواة مع تطبيق توزيعات مختلفة.
  للمتغيرات للمتغيرات   تحويلتحويلالال  طريقةطريقة  --
  العيناتالعينات  توزيعاتتوزيعات  --
  اإلحصائياإلحصائي  االستداللاالستدالل  --
  الكبيرة ونظريات التقاربالكبيرة ونظريات التقارب  العيناتالعينات  --

  الثانى: االقتصاد القياسىالثانى: االقتصاد القياسى  الجزءالجزء
II..  الصغرىالصغرى  المربعاتالمربعات  
IIII..  المعادلة الواحدة والمتعددة، المتغير المستقل المعادلة الواحدة والمتعددة، المتغير المستقل   ::العزوم المعممةالعزوم المعممة  طريقةطريقة

خصائص العينة خصائص العينة و و السكون، السكون، و و أخطاء العينات، أخطاء العينات، و و لى والتحيز الداخلي، لى والتحيز الداخلي، الداخالداخ
  الكبيرة والصغيرة.الكبيرة والصغيرة.

EE660033BB  القياسى القياسى   االقتصاداالقتصاد
    )الجزء الثانى()الجزء الثانى(

II..  القسم األول: النماذج الثابتة( )القسم األول: النماذج الثابتة(   ةةالمقطعية والمجمعالمقطعية والمجمع  السالسلالسالسل(  
IIII..  المقطعية والمجمعة )القسم الثانى: النماذج الديناميكية( المقطعية والمجمعة )القسم الثانى: النماذج الديناميكية(   السالسلالسالسل  

اآلثار اآلثار و و لديناميكية: نماذج السالسل الزمنية مع عناصر الخطأ، لديناميكية: نماذج السالسل الزمنية مع عناصر الخطأ، المقطعية االمقطعية ا  السالسلالسالسل
مع اآلثار الفردية، مع اآلثار الفردية،     تىتىالذاالذا  االنحداراالنحدارنماذج نماذج و و البواقي المترابطة، البواقي المترابطة، و و الثابتة والعشوائية، الثابتة والعشوائية، 

المربعات الصغرى ذات المربعات الصغرى ذات و و   تى،تى،الذاالذا  االنحداراالنحدار  متجهاتمتجهاتووالسكون، السكون، و و   جذر الوحدة،جذر الوحدة،و و 
يقة العزوم المعممة، يقة العزوم المعممة، طر طر و و المربعات الصغرى ذات الثالث مراحل، المربعات الصغرى ذات الثالث مراحل، و و المرحلتين، المرحلتين، 

  والخصائص، واالتساق، واألدوات المثلى.والخصائص، واالتساق، واألدوات المثلى.
IIIIII..  السالسل الزمنيةالسالسل الزمنية  نماذجنماذجالسالسل الزمنية و السالسل الزمنية و   تحليلتحليل  
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 ثانياا: توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم االحصاء

  اسم المقرراسم المقرر  الكودالكود

  

  توصيف المقررتوصيف المقرر

  

  SS660011  ( أ( أ00نظرية اإلحصاء )نظرية اإلحصاء )  
  
  
  
  
  
  

ات الترتيبية و المجاالت العملية و النظرية التي تستخدم ات الترتيبية و المجاالت العملية و النظرية التي تستخدم التعريف باإلحصاءالتعريف باإلحصاء  --
اشتقاق التوزيعات االحتمالية لإلحصاءات اشتقاق التوزيعات االحتمالية لإلحصاءات   --فيها لتوصيف الظواهر المختلفةفيها لتوصيف الظواهر المختلفة

الترتيبية في الحالة العامة للمتغيرات تحت الدراسة سواء أكانت متصلة أو الترتيبية في الحالة العامة للمتغيرات تحت الدراسة سواء أكانت متصلة أو 
حسابات العزوم لهذه التوزيعات و حسابات العزوم لهذه التوزيعات و --مستقلة أو غير مستقلة مستقلة أو غير مستقلة   ٬٬متقطعةمتقطعة
  --اتها التتابعيةاتها التتابعيةعالقعالق

الخصائص االحتمالية و التوزيعات لدوال في اإلحصاءات الترتيبية ذات أهمية الخصائص االحتمالية و التوزيعات لدوال في اإلحصاءات الترتيبية ذات أهمية 
الخصائص االحتمالية لإلحصاءات الترتيبية المرتبطة الخصائص االحتمالية لإلحصاءات الترتيبية المرتبطة   --في التحليل اإلحصائيفي التحليل اإلحصائي

  ..اإلحصاءات الترتيبية و أسلوب المحاكاةاإلحصاءات الترتيبية و أسلوب المحاكاة  --بنوعية المجتمعبنوعية المجتمع
SS660022   رتيبية و عالقتها التتابعية و إيجاد حدود.رتيبية و عالقتها التتابعية و إيجاد حدود.عزوم اإلحصاءات التعزوم اإلحصاءات الت  --  ( ب( ب  00))نظرية اإلحصاء نظرية اإلحصاء--  

صيغ تقاربيه بداللة قيم صيغ تقاربيه بداللة قيم   --بعض الصيغ الخاصة بحساب التوقع :صيغ تكامليةبعض الصيغ الخاصة بحساب التوقع :صيغ تكاملية
التوزيعات التقاربية لإلحصاءات الترتيبية: مجاالت التوزيعات التقاربية لإلحصاءات الترتيبية: مجاالت --التقسيمات الجزئية التقسيمات الجزئية 

  --الجذبالجذب
  --اإلحصاءات الترتيبية و التقدير اإلحصائي المعلمي: حالة التوزيعات المبتورةاإلحصاءات الترتيبية و التقدير اإلحصائي المعلمي: حالة التوزيعات المبتورة

اإلحصاءات الترتيبية و طرق التقدير الال معلمي: تقدير فترة ثقة لقيم اإلحصاءات الترتيبية و طرق التقدير الال معلمي: تقدير فترة ثقة لقيم 
  ––اختبارات جودة التوفيق: اختبار كولمجروف اختبارات جودة التوفيق: اختبار كولمجروف --التقسيمات الجزئية للمجتمعالتقسيمات الجزئية للمجتمع

نبذة عن الطرق اإلحصائية الحصينة : البحث عن نبذة عن الطرق اإلحصائية الحصينة : البحث عن     QQ--QQاختباراختبار  --سميرانوفسميرانوف
  القيم الشاذة.القيم الشاذة.

SS660033  ( (  00رياضيات متقدمة )رياضيات متقدمة)    أ  أ  
  

الفراغات ذات الفراغات ذات   ––القيم الذاتيه القيم الذاتيه   ––التحويالت الخطيه التحويالت الخطيه   ––اهيه اهيه الفراغات االتجالفراغات االتج
  ––التحويالت المترافقه التحويالت المترافقه   ––التعامد و توليد اساس عمودى التعامد و توليد اساس عمودى   ––الضرب القياسى الضرب القياسى 

  (.(.الصيغ التربيعيه و تصنيف السطوحالصيغ التربيعيه و تصنيف السطوح

SS660044  ( (00رياضيات متقدمة )رياضيات متقدمة)  بب  
  

  تقارب متتابعات و متسلسالت االعدادتقارب متتابعات و متسلسالت االعداد

  ب النقطى و التقارب المنتظمب النقطى و التقارب المنتظمتقارب متتابعات و متسلسالت الدوال التقار تقارب متتابعات و متسلسالت الدوال التقار 

  فراغات الدوال المعيره ومفكوك فورييه و االساس العمودى الكامل فراغات الدوال المعيره ومفكوك فورييه و االساس العمودى الكامل 

  التقريب عن طريق متوسط المربعاتالتقريب عن طريق متوسط المربعات
SS660055  إحصاء حيويإحصاء حيوي  

  

نماذج تحليل الحياة غير نماذج تحليل الحياة غير   ––التوزيعات والدوال المستخدمة في تحليل الحياة التوزيعات والدوال المستخدمة في تحليل الحياة 
نماذج نماذج   ––( (     CCooxxج ج نموذنموذ  ––المعلمية: )تقدير دالة الحياة ودالة المخاطرة المعلمية: )تقدير دالة الحياة ودالة المخاطرة 

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

SS660066  إحصاء سكانيإحصاء سكاني  
  

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

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

عداد البيانات المعدة بواسطة مكتب   EEXXCCEELL، استخدام برامج ، استخدام برامج  عداد البيانات المعدة بواسطة مكتب لتقييم وا  لتقييم وا 
السكانية: استخدام النماذج الرياضية ، استخدام السكانية: استخدام النماذج الرياضية ، استخدام   التقديراتالتقديرات--التعداد األمريكى.التعداد األمريكى.

معادلة التوازن ، استخدام المتغيرات المساعدة ، استخدام النماذج للتقدير فى معادلة التوازن ، استخدام المتغيرات المساعدة ، استخدام النماذج للتقدير فى 
--..MMOORRTTPPAAKKحالة البيانات غير الكاملة أو المعيبة ، استخدام حزمة حالة البيانات غير الكاملة أو المعيبة ، استخدام حزمة 

اإلسقاطات السكانية: استخدام النماذج الرياضية ، طريقة المركبات الفوجية ، اإلسقاطات السكانية: استخدام النماذج الرياضية ، طريقة المركبات الفوجية ، 
--، األساليب االحتمالية.، األساليب االحتمالية.  SSppeeccttrruummالسيناريوهات ، استخدام حزمة  السيناريوهات ، استخدام حزمة    بناءبناء

استخدام اإلسقاطات السكانية فى التخطيط: التنبؤ بالملتحقين بالمدارس استخدام اإلسقاطات السكانية فى التخطيط: التنبؤ بالملتحقين بالمدارس 
  والجامعاتوالجامعات

SS660077  بحوث العملياتبحوث العمليات  
  

البرمجة البرمجة   --البرمجة الرياضية في التقدير البرمجة الرياضية في التقدير   --البرمجة الرياضية في العينات البرمجة الرياضية في العينات 
البرمجة العشوائية)الصدفة البرمجة العشوائية)الصدفة   --إلحصائيةإلحصائيةالرياضية في اختبارات الفروض االرياضية في اختبارات الفروض ا

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

  --التحليل العنقودي(التحليل العنقودي(––
    ””GGAAMMSS““حزم برنامج حزم برنامج   --البرمجة الرياضية في التحليل التغليفي للبيانات البرمجة الرياضية في التحليل التغليفي للبيانات 

  قراءات في مجال بحوث العمليات.قراءات في مجال بحوث العمليات.  --

SS660088     طرق التحليل طرق التحليل --استخدام المعلومات الخارجية وطرق التقدير المختلط استخدام المعلومات الخارجية وطرق التقدير المختلط   أساليب قياسية   أساليب قياسية
  البيزى.البيزى.

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

    ..تركيبهاتركيبها
SS660099  عملية بواسونعملية بواسون  --سالسل ماركوفسالسل ماركوف--السير العشوائىالسير العشوائى  --عملية مارتنجالعملية مارتنجال  --  العمليات العشوائيةالعمليات العشوائية--  

  معرفة الحالة العامة للعمليات االحتماليه للتوالد والوفياتمعرفة الحالة العامة للعمليات االحتماليه للتوالد والوفيات
  ونمو المجتمع ونمو المجتمع     wwuulleeمعرفة عملية معرفة عملية   ––معرفة نماذج توالد معرفة نماذج توالد 
  ظارظارمعرفة نماذج صفوف االنتمعرفة نماذج صفوف االنت  ––معرفة نماذج وفاة معرفة نماذج وفاة 
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SS661100  تصميم وتحليل التجاربتصميم وتحليل التجارب  
  

تحليل التباين ) تحليل التباين )   ––الدوال القابلة للتقدير الدوال القابلة للتقدير   ––تحليل النماذج الخطية: )التقدير تحليل النماذج الخطية: )التقدير 
تجارب الكتل العشوائية: )النماذج الخطية تجارب الكتل العشوائية: )النماذج الخطية   --في اتجاه واحد واتجاهين(( في اتجاه واحد واتجاهين(( 

نماذج نماذج   --تحليل التباين لتجارب الكتل العشوائية( تحليل التباين لتجارب الكتل العشوائية(   --لتجارب الكتل العشوائية لتجارب الكتل العشوائية 
  --طرق التقدير: )طريقة تحليل التباين: )طرق هندرسون طرق التقدير: )طريقة تحليل التباين: )طرق هندرسون   --ن ن مكونات التبايمكونات التباي

  --تحليل التباين المعدل( تحليل التباين المعدل(   --تحليل التباين العام تحليل التباين العام   --تحليل التباين العدمي تحليل التباين العدمي 
  حاالت خاصة ( (.حاالت خاصة ( (.  ––طريقة اإلمكان األكبر ) الحالة العامة طريقة اإلمكان األكبر ) الحالة العامة 

SS661111  تحليل السالسل الزمنيةتحليل السالسل الزمنية  
  

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

بعض مشغالت السالسل الزمنية بعض مشغالت السالسل الزمنية   ––دالة االرتباط الذاتي دالة االرتباط الذاتي   ––)االستقرار والسكون )االستقرار والسكون 
نماذج السالسل الزمنية الخطية: نماذج السالسل الزمنية الخطية:   ––العمليات المتجانسة غير الساكنة( العمليات المتجانسة غير الساكنة(   ––

  ––  AARR((pp))نماذج االنحدار الذاتي نماذج االنحدار الذاتي   ––  MMAA  ((qq)))نماذج المتوسطات المتحركة )نماذج المتوسطات المتحركة 
دالة االرتباط دالة االرتباط   ––مفهوم االنعكاس( مفهوم االنعكاس(   ––  AARRMMAA  ((pp,,qq))النماذج المختلطة النماذج المختلطة 

الصورة الصورة   ––  AARRMMAAصيغة الصدمة العشوائية في نماذج صيغة الصدمة العشوائية في نماذج   ––الذاتي الجزئي الذاتي الجزئي 
  ––التقدير التقدير   ––جينكينز: )التحديد جينكينز: )التحديد --أسلوب بوكسأسلوب بوكس  ––  AARRMMAAالعكسية لنماذج العكسية لنماذج 

  ––  SSAARRMMAA))الموسمية )الموسمية )    AARRMMAAالتنبؤ( نماذجالتنبؤ( نماذج  ––االختبار التشخيصي االختبار التشخيصي 
موضوعات متقدمة في التحليل البييزي موضوعات متقدمة في التحليل البييزي   ––التحليل البييزي للسالسل الزمنية التحليل البييزي للسالسل الزمنية 

  للسالسل الزمنية.للسالسل الزمنية.

SS661122  التوزيع المعتاد، توزيعات ت، التوزيع المعتاد، توزيعات ت،   --بعض المفاهيم األساسية وجبر المصفوفات بعض المفاهيم األساسية وجبر المصفوفات   تحليل المتغيرات المتعددةتحليل المتغيرات المتعددة
تحليل تحليل   --األساسية األساسية   تحليل المكوناتتحليل المكونات  --والتوزيع المعتاد المتعدد والتوزيع المعتاد المتعدد     66ف، كاف، كا

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

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

  المختلطة.المختلطة.

SS661133  نماذج اختبارات الحياة اإلحصائية للمجتمعات نماذج اختبارات الحياة اإلحصائية للمجتمعات   ––بعض مفاهيم الصالحية بعض مفاهيم الصالحية   دراسات الصالحيةدراسات الصالحية
صالحية النظم: ) النظم صالحية النظم: ) النظم   ––نماذج المجتمعات غير المتجانسة نماذج المجتمعات غير المتجانسة   ––المتجانسة المتجانسة 

لمراقبة والقواعد المختلفة لمراقبة والقواعد المختلفة اا  ––المتتابعة والنظم المتوازية والنظم جزئية التكرار( المتتابعة والنظم المتوازية والنظم جزئية التكرار( 
الطرق الطرق   ––الطرق المعلمية للتقدير الطرق المعلمية للتقدير   ––اختبارات جودة التوفيق اختبارات جودة التوفيق   ––للمراقبة للمراقبة 

بعض الموضوعات بعض الموضوعات --الطرق الال معلمية للتقدير.الطرق الال معلمية للتقدير.  ––طرق بييز طرق بييز   ––الكالسيكية الكالسيكية 
  المتقدمةالمتقدمة
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SS661144   ية ية نظر نظر --اإلحصاءات الترتيبية وتوزيعاتها االحتماليةاإلحصاءات الترتيبية وتوزيعاتها االحتمالية--مفاهيم إحصائية أساسية مفاهيم إحصائية أساسية   إحصاء ال معلمي إحصاء ال معلمي
: التقدير الالمعلمي لدوال كثافة االحتمال باستخدام : التقدير الالمعلمي لدوال كثافة االحتمال باستخدام --اختبارات الرتب الخطيةاختبارات الرتب الخطية

  NNoonnppaarraammeettrriiccاالنحدار الالمعلمي االنحدار الالمعلمي   --KKeerrnneell  mmeetthhooddطريقة ال طريقة ال 

RReeggrreessssiioonn--  
  الالمعلمية ومثيالتها الالمعلمية ومثيالتها پ پ طريقة البوتوستراطريقة البوتوسترا

    
SS661155   دراسات متقدمة في دراسات متقدمة في

  االحصاءاالحصاء

لطبيعة التكرارية أو الدورية لطبيعة التكرارية أو الدورية اا  --نظرة عامة على طريقة المربعات الصغرى نظرة عامة على طريقة المربعات الصغرى 
حساسية طريقة حساسية طريقة     --مصفوفة التنبؤ وخواصها مصفوفة التنبؤ وخواصها   --لتحليل البيانات و االنحدار لتحليل البيانات و االنحدار 

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

  ..  bbaaccoonnأسلوب باكون أسلوب باكون   --ت المطلقة الصغرى ت المطلقة الصغرى طريقة االنحرافاطريقة االنحرافا    --الشاذة الشاذة 
SS661166  مفهوم تحليل البيانات البيئية كسلسلة بيانات زمنية أو مكانية مفهوم تحليل البيانات البيئية كسلسلة بيانات زمنية أو مكانية   --00  االحصاءات البيئيةاالحصاءات البيئية

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

  ––( ( GGaauussssiiaannل العشوائي الجاوسي )ل العشوائي الجاوسي )الحقالحق  ––الحقل العشوائي الحقل العشوائي   --66
  ddrriifftt  aannddاالتجاه العام واإلنجراف )االتجاه العام واإلنجراف )  ––التجانس التجانس   --مفهوم االستقرارمفهوم االستقرار

ttrreenndd))  
السطح السطح   ––( ( ccoonnttoouurriinnggالتحليل الدائري )التحليل الدائري )  ––التحليل العنقودي التحليل العنقودي   --33

االتجاهي مع بعض التحويالت األولية لتقدير التغيرات الكبيرة، تقدير االتجاهي مع بعض التحويالت األولية لتقدير التغيرات الكبيرة، تقدير 
  التغيرات الزمنية والمكانيةالتغيرات الزمنية والمكانية

الشكل البياني المرافق للتغير الشكل البياني المرافق للتغير   ––الرتباط المكاني الرتباط المكاني نمذجة انمذجة ا  --44
((vvaarriiooggrraamm))  
  ( ونظريتها( ونظريتهاKKrriiggiinnggكريجنج )كريجنج )  --11

  التنبؤ ألزمنة مستقبليةالتنبؤ ألزمنة مستقبلية  ––التنبؤ لمواضع محددة التنبؤ لمواضع محددة   --22
SS661177  الجزء االول:خطط معاينة القبول:الجزء االول:خطط معاينة القبول:  الضبط االحصائي للجودةالضبط االحصائي للجودة  

  خطط معاينة القبول )مراجعة على خطط الخواص و المتغيرات(.خطط معاينة القبول )مراجعة على خطط الخواص و المتغيرات(.  --00

  ينة القبول للمتغيرات في حالة التوزيع غير المعتاد. ينة القبول للمتغيرات في حالة التوزيع غير المعتاد. خطط معاخطط معا--66
استخدام اسلوب سلسلة ماركوف لحساب مقاييس االداء في حالة خطط استخدام اسلوب سلسلة ماركوف لحساب مقاييس االداء في حالة خطط --33

  والمتصلة.والمتصلة.  معاينة القبول مع التطبيق على الخطط التتباعية ومعاينة القبول مع التطبيق على الخطط التتباعية و
  مخططات و انظمة المعاينة.مخططات و انظمة المعاينة.--44

  الجزء الثاني: خرائط ضبط الجودةالجزء الثاني: خرائط ضبط الجودة
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  حالة خاصية واحدة للجودة.حالة خاصية واحدة للجودة.  بعض خرائط الجودة الهامة فيبعض خرائط الجودة الهامة في  --00
 الخصائص االحصائية لخرائط ضبط الجودة -6

  حساب مقاييس االداء )متوسط طول التشغيل، متوسط الزمن حتى
 حدوث اشارة و احتمال االشارة(

 .خاصية القصور الذاتي لخرائط ضبط الجودة 

  اداء خرائط ضبط الجودة في حالة عدم تحقق بعض الشروط
 النظرية.

 التقدير على اداء خرائط ضبط الجودة. تاثير خطا 

 خرائط ضبط الجودة المتكيفة -3
 مع قواعد التشغيل التحكمية.   خرائط شيوارت 

 خرائط ضبط الجودة مع حجم عينة متغيرVSS  ومع فترة معاينة
 .VSI متغيرة

  خرائط ضبط الجودة مع معلمات متكيفة
AEWMA,ACUSUM 

 جودة المتكيفة.طرق قياس االداء في حالة خرائط ضبط ال 

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

  خريطةMEWMA 

  خريطةMCUSUM 

 مراقبة االنماط الخطية-1
 مراقبة االنماط الخطية البسيطة. 

 .مراقبة االنماط الخطية المتعددة 

 تحليل نقطة التغير في الضبط االحصائي للعمليات. -2
SS661188   قياس قياس   --مصفوفة االيرادات والخسائرمصفوفة االيرادات والخسائر--المقدمة )عناصر مشكلة اتخاذ القراراتالمقدمة )عناصر مشكلة اتخاذ القرارات  نامج اتخاذ القراراتنامج اتخاذ القراراتبر بر

  اتساق المصفوفة(.   اتساق المصفوفة(.   

البدائل متغير البدائل متغير --تعدد المعاييرتعدد المعايير  --اتخاذ القرار في ظل ظروف التاكد )معيار واحداتخاذ القرار في ظل ظروف التاكد )معيار واحد
ظروف ظروف   --متغير متقطعمتغير متقطع  --ظروف الطبيعهظروف الطبيعه  --البدائل متغير مستمرالبدائل متغير مستمر--متقطعمتقطع

  مر(.مر(.الطبيعه متغير مستالطبيعه متغير مست
البدائل البدائل --تعدد المعاييرتعدد المعايير  --اتخاذ القرارات في ظل ظروف عدم التاكد )معيار واحداتخاذ القرارات في ظل ظروف عدم التاكد )معيار واحد

  --متغير متقطعمتغير متقطع  --ظروف الطبيعهظروف الطبيعه  --البدائل متغير مستمرالبدائل متغير مستمر  --متغير متقطعمتغير متقطع
  ظروف الطبيعه متغير مستمر(.               ظروف الطبيعه متغير مستمر(.               
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البدائل متغير البدائل متغير --تعدد المعاييرتعدد المعايير  --اتخاذ القرارات في ظل المخاطرة )معيار واحداتخاذ القرارات في ظل المخاطرة )معيار واحد
ظروف ظروف   --متغير متقطعمتغير متقطع  --ظروف الطبيعهظروف الطبيعه  --البدائل متغير مستمرالبدائل متغير مستمر  --متقطعمتقطع

  الطبيعه متغير مستمر(.  الطبيعه متغير مستمر(.  
البدائل البدائل --تعدد المعاييرتعدد المعايير  --اتخاذ القرارات في ظل ظروف التشويش)معيار واحداتخاذ القرارات في ظل ظروف التشويش)معيار واحد

  --متغير متقطعمتغير متقطع  --ظروف الطبيعهظروف الطبيعه  --البدائل متغير مستمرالبدائل متغير مستمر  --متغير متقطعمتغير متقطع
  ساعات(ساعات(  22ظروف الطبيعه متغير مستمر(.            )ظروف الطبيعه متغير مستمر(.            )

  شجرة القرارات.        شجرة القرارات.        
  البرمجة الحركية كاحد اساليب اتخاذ القرارالبرمجة الحركية كاحد اساليب اتخاذ القرار
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 العلوم السياسيةاا: توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير في قسم لثثا

  قسم العلوم السياسيةقسم العلوم السياسيةللماجستير للماجستير   االجباريةاالجبارية  المقرراتالمقررات
  كود المقرركود المقرر  المقررالمقرر  التوصيفالتوصيف

  معمقةةةةمعمقةةةة  بمعرفةةةةبمعرفةةةة  الطةةةالبالطةةةالب  بمةةةدبمةةةد  المقةةةررالمقةةةرر  هةةةذاهةةةذا  يهةةةتميهةةةتم
  هةةةةةؤالءهةةةةةؤالء  وتحديةةةةةداوتحديةةةةةدا  السياسةةةةةيينالسياسةةةةةيين  المفكةةةةةرينالمفكةةةةةرين  اعالماعالمبةةةةةبةةةةة

  نظرياتنظريات  بناءبناء  فىفى  الفكرىالفكرى  بانتاجهمبانتاجهم  ساهمواساهموا  الذينالذين
  الشاملةالشاملة  بالنظرياتبالنظريات  تعرفتعرف  التيالتي  أوأو  كبرىكبرى  سياسيةسياسية

  علةةةةةىعلةةةةةى  الطةةةةةالبالطةةةةةالب  فيةةةةةدرسفيةةةةةدرس. . الكونيةةةةةةالكونيةةةةةة  النظريةةةةةاتالنظريةةةةةات  أوأو
    كتاباتةةهكتاباتةةه  خةةاللخةةالل  مةةنمةةن  لةةوكلةةوك  جةةونجةةون  فكةةرفكةةر  المثةةالالمثةةال  سةةبيلسةةبيل
  علةةةىعلةةةى  يتعرفةةةونيتعرفةةةون  ثةةةمثةةةم  الحكومةةةةالحكومةةةة  فةةةيفةةةي  مقالتةةةانمقالتةةةان    مثةةةلمثةةةل

  علةةةةةةىعلةةةةةةى  تأسسةةةةةةتتأسسةةةةةةت  التةةةةةةىالتةةةةةةى  الليبراليةةةةةةةالليبراليةةةةةةة  االيديولوجيةةةةةةةااليديولوجيةةةةةةة
  مةةاركسمةةاركس  كةةارلكةةارل  فكةةرفكةةر  ويقةةرأونويقةةرأون  الفكريةةة،الفكريةةة،  اسةةهاماتهاسةةهاماته

  ويقةةةرأونويقةةةرأون  الماركسةةةيةالماركسةةةية  يدرسةةةونيدرسةةةون    ثةةةمثةةةم  كتاباتةةةهكتاباتةةةه  فةةةيفةةةي
  الديمقراطيةةةالديمقراطيةةة  علةةىعلةةى  يتعرفةةونيتعرفةةون  ثةةمثةةم  روسةةوروسةةو  جاكجاك  جانجان

  ..........  الراديكاليةالراديكالية
  

    السياسيةالسياسية    والنظريةوالنظرية  السياسىالسياسى  الفكرالفكر
  

PP660011        

 تطةةور دراسةةة حةةول المقةةرر هةةذا مضمون يدور
 الدوليةةةةة العالقةةةةات مجةةةةال فةةةةي تنظيةةةةرال عمليةةةةة
 مسةةةةةتوى أو المنظةةةةةورات مسةةةةتوى علةةةةةى سةةةةواء

 األكاديميةةةة الجامعةةةات أنتجتهةةةا التةةةي النظريةةةات
(. ساكسةةةةةةونية – األنجلةةةةةةو وخاصةةةةةةة) الغربيةةةةةةة
 دارت التةةي النظريةةة الجةةداالت الطةةالب ويةةدرس
 هذه أفرزته وما والنظريات االقترابات هذه حول

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

 المجةةةةةال، هةةةةةذا فةةةةةي الغربةةةةةي للفكةةةةةر المختلفةةةةةة
 تحليةةةةل مةةةةن تمكنةةةةه التةةةةي بةةةةاألدوات وتسةةةةليحه
 هةةذا يهدف كما.  نقديا تحليال الدولية العالقات
 علةةةى الطالةةةب قةةةدرة تطةةةوير إلةةةى أيضةةةا المقةةةرر
 كمةةةا. المختلفةةةة المةةةدارس بةةةين المقارنةةةة إجةةةراء
 الراميةةة الجهةةود دراسةةة أيضةةا المقةةرر تناولسةةي

 الدولية العالقات نظرية
 

P602    
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 العالقةةةةةةات لدراسةةةةةةة بديلةةةةةةة منظةةةةةةورات لتطةةةةةةوير
 المقارنةةةة األبعةةةاد بتحديةةةد االهتمةةةام مةةةع الدوليةةةة
  .المتعددة بروافده الغربي المنظور وبين بينها
 مرحلةةة فةةي الدارسةةين تعريةةف إلةةى المقرر يهدف

 حقةةةل فةةةي النظريةةةة قترابةةةاتاال بةةةأهم الماجسةةةتير
 تطةةور فةةي األساسية والمراحل المقارنة السياسة
 ومةةةةةرورا التقليديةةةةةة، المرحلةةةةةة مةةةةةن بةةةةةدءا الحقةةةةةل

 ووصةةةوال السةةلوكية، بعةةد مةةا السةةلوكية بمرحلتةةي
 العةةاملين بةةين الحديثةةة المعرفية االنقسامات الى

 النظريةةة االقترابةةات علةةى المقةةرر ويركةةز .بالحقةةل
 منةةةذ الحقةةةل علةةةى سةةةيطرت التةةةي الكبةةةرى الثالثةةةة
 نظريةةةةةةة: العشةةةةةةرين القةةةةةةرن مةةةةةةن األخيةةةةةةر العقةةةةةد

 واالقتةةةةةراب البنيةةةةةوي، الرشةةةةةيد،واالقتراب االختيةةةةةار
 العقليةةةة تنميةةةة إلةةةى المقةةةرر يسةةةعى كمةةةا.الثقةةةافي
 النظريةةةة االقترابةةةات إزاء الدارسةةةين لةةةدى النقديةةةة
 للمقارنةةة التحليليةةة القةةدرة ورفةةع الدراسةةة موضةةع
 السياسةةةةةةة عاتموضةةةةةةو  علةةةةةةى وتطبيقهةةةةةةا بينهةةةةةةا
 والمؤسسات  الديمقراطية، مثل  الكبرى المقارنة

 الةةةةةةةةنظم فةةةةةةةةي والتغيةةةةةةةةر السياسية،واالسةةةةةةةةتمرارية
 الهويةةة وسياسةةات المةةدني والمجتمةةع السياسةةية،
 والحركةةةةات السياسةةةةية واألحةةةزاب العةةةةام، والمجةةةال

 السياسةةةةةةةةةي، التمثيةةةةةةةةةل ومعضةةةةةةةةةلة االجتماعيةةةةةةةةةة
 إطةةةةةةةار وفةةةةةةةي.  للتنميةةةةةةةة السياسةةةةةةةي واالقتصةةةةةةةاد

 علةةى المختلفةةة النظريةةة األطةةر تطبيةةق تمحةةاوال
 اكتشةةاف إمكانيةةة يتبةةين البحثةةي الموضةةوع نفس
 األمرالةةةةةذي السياسةةةةةي  للتحليةةةةةل متباينةةةةةة زوايةةةةةا
 وتوظيف مختلفة بحثية تصميمات اتباع يقتضي
 .متنوعة منهاجية أدوات

 

   P603 المقارنة السياسية النظم نظرية   

 بةةةةةةأهم الدارسةةةةةين تعريةةةةةف إلةةةةةى المقةةةةةرر يسةةةةةعى
 يتعلةةةةةق فيمةةةةةا المةةةةةادة جمةةةةةع وأدوات المنهجيةةةةةات

 العلوم فى المتقدمة البحث مناهج
 السياسية

P604 
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 أهةةةةةةةةةم وكةةةةةةةةةذلك السياسةةةةةةةةةية، العلةةةةةةةةةوم بدراسةةةةةةةةةات
 فةةي بةةالبحوث يتعلةةق فيمةةا المنهجيةةة اإلشةةكاليات

 للتعامةةةةةل المتبعةةةةةة والطةةةةةرق السياسةةةةةية، العلةةةةةوم
 الدراسة أسس تتضمن المقرر موضوعات. معها

 التصةةةةةةةةةميمات السياسةةةةةةةةةية، للظةةةةةةةةةواهر العلميةةةةةةةةةة
 بنةةاء كيفيةةة السياسية، العلوم لدراسات المختلفة
 كيفيةةة السياسةةية، العلةةوم دراسةةات فةةي النظريةةات
 العلةةةةوم فةةةةي القيةةةةاس لألدبيةةةةات، مراجعةةةةة إجةةةةراء

 دراسةةة في االستطالعات إجراء كيفية السياسية،
 جمةةةةةع أدوات مةةةةةن وغيرهةةةةةا السياسةةةةةية، الظةةةةةواهر
 المضةةةةةمون، وتحليةةةةةل المقةةةةةابالت، مثةةةةةل المةةةةةادة

 مليةةةةةةةةالمع والتجةةةةةةةارب بالمشةةةةةةةاركة، والمالحظةةةةةةةة
 أيضةةةةاً  المقةةةةرر موضةةةوعات تتضةةةةمن. والميدانيةةةة
 ينتهي(. وعملياً  نظرياً ) الكمي التحليل أساسيات
 بحةةةةوث فةةةةي األخالقيةةةةات أسةةةةس بعةةةةرض المقةةةةرر
 .السياسية العلوم
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  ةةقسم العلوم السياسيقسم العلوم السياسيللماجستير للماجستير   ختياريةختياريةاالاال  المقرراتالمقررات
  

 كود المقرر المقرر التوصيف
 الطةةةةةالب معرفةةةةةة بتعميةةةةةق المقةةةةةرر هةةةةةذا يعنةةةةةى

 الليبرالية مثل الكبرى السياسية باأليديولوجيات
 والماركسةةةةةةةةةةةةةةية والفوضةةةةةةةةةةةةةةوية والديمقراطيةةةةةةةةةةةةةةة

  يتطرق كما والمحافظة، واالشتراكية والشيوعية
 مثةةةل مةةةؤخراً  تطةةةورت التةةةى األيةةةديولوجيات إلةةةى

 المقةةرر ويركةةز. البيئةةة وأيةةديولوجيات النسةةوية
 العدالة قيم مع األيديولوجيات هذه تعاطى على

 عالقةةةةةةةةة ذات ومفةةةةةةةةاهيم والمسةةةةةةةةاواة والحريةةةةةةةةة
 والسةةةةةةلطة واألخةةةةةةالق الحةةةةةةق مثةةةةةةل بالسياسةةةةةةة
 ومنظومةةةةةة والمجتمةةةةةع الدولةةةةة اشةةةةةكال ويشةةةةرح
 هةةذه مةةن ايديولوجيةةة كةةل ترسةةخها التةةي الحكةةم

 .االيديولوجيات
 

 األيديولوجيات فى متقدمة دراسات
 الكبرى سيةالسيا

P605  
 

 ترتكز التى الفكرية للمبادئ المقرر هذا يؤصل
 اإلجرائية أدواتها ويستعرض الديمقراطية عليها
  الراديكالية،: المختلفة بأشكالها الطالب ويعرف

 المشةةةةةةةترك ويحلةةةةةةةل.... االشةةةةةةةتراكية النيابيةةةةةةةة،
 ويشةةرح المتعةةددة األشةةكال هةةذه بةةين والمختلف
 ثةةةةةةةةورة عصةةةةةةةةور فةةةةةةةةي الديمقراطيةةةةةةةةة تطةةةةةةةةورات
 واالتصةةةةةةةاالت،وتأثيرها المعلومةةةةةةةات تكنولوجيةةةةةةةا

 السياسةةية المشةةاركة ومماراسةةات مفهةةوم علةةى
 التةةى الفكريةةة النمةةاذج أبةةرز للطةةالب يقةةدم كمةةا

  .الديمقراطية مفاهيم صياغة فى ساهمت

  الديمقراطية نظرية
 

 P606 

  العدالةةةة بماهيةةةة الطةةةالب المقةةةرر هةةةذا يعةةةرف
 ويتنةةاول بةةرىالك السياسةةية القةةيم من كواحدة
 المفكةةرين عنةةد والمساواة العدالة بين العالقة

  P607  العدالة نظرية
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 إطةةةةةةةار فةةةةةةةى العدالةةةةةةةة وينةةةةةةةاقش السياسةةةةةةةيين
 ويشةةةةةرح واالشةةةةةتراكية الليبراليةةةةةة المنظومةةةةةات

 التوزيعيةةةةةةة،: العدالةةةةةةة أنمةةةةةةاط بةةةةةةين التبةةةةةةاين
 مةةةةةن نمةةةةةاذج ويتنةةةةةاول التبادليةةةةةة اإلجرائيةةةةةة،
 هةةى لتصةةبح العدالةةة تصةةعد التةةي المنظومات
 الحريةةةةةة سةةةةةابقةً  العليةةةةةا، السياسةةةةةية القيمةةةةةة

 .والمساواة
 

 القوميةةةة بمعةةةالم بةةةالتعريف المقةةةرر هةةةذا يعنةةةى
 تنبنةةةةي التةةةةي الفكريةةةةة واألسةةةةس  كأيديولوجيةةةةة

 آراء يعةةةرض ثةةةم األمةةةة، مفهةةةوم فيحلةةةل عليهةةةا
 يركةةز كمةةا الفكريةةة، وحجةةبهم القوميةةة منتقةةدى
 الهويةةةةة دراسةةةةة فةةةةى النظريةةةةة االقترابةةةةات علةةةةى

( والعمريةةة والنوعيةةة والعرقيةةة والدينيةةة ثنيةاإل )
 للهويةةةةةةةةة المختلفةةةةةةةةة الصةةةةةةةةيغ بةةةةةةةةين والعالقةةةةةةةةة

 جانةةب مةةن والليبراليةةة جانةةب مةةن والديمقراطيةةة
 ....والتسامح التعددية قيم من تحويه بما آخر
 

  P608 الهوية ومفاهيم القومية النظرية
 

 الطةةةةةةالب تعريةةةةةةف إلةةةةةةى المقةةةةةةرر هةةةةةةذا يهةةةةةةدف
 الليبراليةةة عليهةةا تنبنةةي التةةى الفكريةةة بالمبادئ

 اطةةار فةةي الحريةةة معنةةى ويشةةرح كأيديولوجيةةة،
 ويعةةةةةةرض عليةةةةةةا، سياسةةةةةةية كقيمةةةةةةة الليبراليةةةةةةة
 الكالسةةةةةةةةيكية: لليبراليةةةةةةةةة المختلفةةةةةةةةة لألطةةةةةةةةوار

 وينةةةةةةةةةاقش الجديةةةةةةةةةدة الليبراليةةةةةةةةةة واالشةةةةةةةةةتراكية
 انتجتهةةةةةةةا التةةةةةةةى اإلشةةةةةةةكاليات مةةةةةةةن مجموعةةةةةةةة
 كمةةا الواقةةع، أرض على التطبيق عند الليبرالية

 فةةةةى لليبراليةةةةة الموجةةةةه بالنقةةةةد الطةةةةالب فيعةةةةر 
 مجةةال وفةةى( والنيابةةة التمثيةةل) السياسةةة مجال

 (السوق اقتصاد) االقتصاد
 

 الليبرالية
 

P609 



98 

 

 بكيفيةةةةةة الطةةةةالب بتعريةةةةةف المقةةةةرر هةةةةةذا يهةةةةتم
 المعياريةةة السياسةةية النظريةةة مفةةاهيم استخدام
 بةةةةةالتقييم الخاصةةةةةة التسةةةةةاؤالت علةةةةةى لإلجابةةةةةة

 وقراراتهةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةةدافهاأ للسياسةةةةةةةةةةة، األخالقةةةةةةةةةةى
 بةةةين للعالقةةةة المقةةةرر يتعةةةرض كمةةةا وقضةةةاياها،
 القضةةةةةةايا علةةةةةةى بةةةةةةالتركيز واألخةةةةةةالق القةةةةةانون
 الخصوصةةية مثةةل بمفةةاهيم المتصةةلة الفلسةةفية
 .والمسئولية والحرية

 

  واألخالق السياسية النظرية
 

P610 

 وأبةةةرز فرانكفةةةورت بمدرسةةةة المقةةةرر هةةةذا يهةةةتم
 مثلها التى التأسيس مرحلة فى سواء مفكريها
 الماركسةةةيين المفكةةةرين نشةةةطاء مةةةن مجموعةةةة

 النظريةةة فةةى النقةةدى البعةةد إحيةةاء أعةةادوا الذين
 جةةةةةراء لحقهةةةةةا الةةةةةذى الجمةةةةةود بعةةةةةد الماركسةةةةةية
 غالبيةةةة مةةةع جامةةةدة أرثوذوكسةةةية إلةةةى تحولهةةةا
 الجيةةل إلى االنتقال ثم ومن األلمان، المفكرين
 مةةةةةاكس أمثةةةةةال المدرسةةةةةة مفكةةةةةرى مةةةةةن الثةةةةةانى

 مةةاركوز هيربةةرت بنجةةامي، التةةرو  هوركهةةايمر،
 .هابرماس ويورجن

 

 النقدية والنظرية الماركسية
 

 P611 

 مةةن ثةةم السياسةةى، بالتحليةةل المقرر هذا يعرف
 وآرنةةدت لفوكةةو األصةةلية الكتابةةات تنةةاول خةةالل

 تفكيةةةك الطةةةالب مةةةع ينةةةاقش  ونيتشةةةه وفةةةانون
 القةةةوة مثةةةل محوريةةةة سياسةةةية مفةةةاهيم وتحليةةةل
 ...قواألخال  والدولة والعنف

 

  التحليلية السياسية النظرية
 

P612 

 فةةةةى رئيسةةةةى قسةةةةم علةةةةى المقةةةةرر هةةةةذا يركةةةةز
 السياسةةةية النظريةةةة وهةةةو السياسةةةية النظريةةةة
 السياسةةية القةةيم دراسةةة فةةى فيتعمةةق القيميةةة
 فةةةةةةى والمسةةةةةةاواة والعدالةةةةةةة الحريةةةةةةة: الكبةةةةةةرى

  P613 السياسية القيم نظرية
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 وذلك والفلسفية والقانونية األخالقية جوانبها
 القةةيم هةةذه حةةول يةرئيسةة كتابات إلى بالعودة

 قةةةةةةةةةةةدامى سياسةةةةةةةةةةةيون مفكةةةةةةةةةةةرون انتجهةةةةةةةةةةةا
 . ومعاصرون

 
 واألسةةس العلمانيةةة بتعريةةف المقةةرر هةةذا يعنةةى
 التسةةامح بمفةةاهيم وعالقتهةةا عليهةةا تنبنةةى التى

 تنتقةةد التى األعمال بأهم يعرف كما. والتعددية
 مةةةن وذلةةةك عنهةةةا تةةةدافع التةةةى وتلةةةك العلمانيةةةة

 المختلفةةة الةةرؤى تعكةةس نصةةوص قةةراءة خةةالل
 يجةةب ومةةا السياسةةية األنظمةةة ولطبيعةةة للعةةالم
 .لمواطنيها توفره أن
 

 العلمانية ونقد العلمانية
 

P614 

 أحةةدث مةةن بواحةةده الطةةالب المقةةرر هةةذا يعةةرف
 فيقةةدمهم نظريةةات، مةةن البشةةرى الفكر طوره ما

 فةةةةةى تبلةةةةةورت التةةةةةى النسةةةةةوية النظريةةةةةات إلةةةةةى
 بالحركةةات ويعرفهم شرين،الع القرن سبعينيات
 بةةةةدايات فةةةةي مطالباتهةةةةا كانةةةةت التةةةةى النسةةةةوية
 األيةةديولوجيات لظهةةور أساسةةاً  العشةةرين القرن

 لهذه المختلفة األشكال بشرح يقوم ثم النسوية
 والنسوية الليبرالية النسوية مثل االيديولوجيات

 بعد ما ونسوية الراديكالية والنسوية االشتراكية
 منهةةةا لكةةةل المختلفةةة التالمقةةةو  ويحلةةةل الحداثةةة

 السياسةةةةةةةةةةةية للترتيبةةةةةةةةةةات النقديةةةةةةةةةةة ورؤيتهةةةةةةةةةةا
 .المجتمع فى واالقتصادية

 

 P615 النسوية النظريات

 وتفسر تحلل التي النظريات المقرر هذا يدرس
 القةةةوة بةةةين العالقةةةة ويسةةةتعرض القةةةوة، مفهةةةوم
 والخيارات الوسائل ويعرض االجتماعي والتغير

 سةةةعيهم فةةةي راداالفةةة إليهةةةا يلجةةةأ التةةةي المتعةةةددة

 القوة نظرية
 

P616 
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  اهدافهم لخدمة الالزمة القوة الكتساب الهادف
 ويقةةدم. والمؤسسةةات السياسةةات لتغييةةر الرامية
 لدراسة المختلفة للمقتربات نقدية قراءة المقرر
 فةةي قةةراءة خالل من وذلك القوة مفهوم وتحليل
 البنائيةةةةةةة ومابعةةةةةةد الماركسةةةةةةية مابعةةةةةةد أدبيةةةةةةات
 .وغيرها

 
 الطةةةةةالب تعريةةةةةف إلةةةةةى المقةةةةةرر هةةةةةذا ف يهةةةةةد

 وتحليةةل  لدراسةةة المختلفةةة النظرية بالمقتربات
 المقتةةرب)  الطبقةةة تحليةةل مقترب مثل   الدولة

 مقتةةرب)  المؤسسة تحليل ومقترب( الماركسي
 هةةةةةذه دراسةةةةةة عنةةةةةد المقةةةةةرر يحةةةةةرص(.  فيبةةةةةر

 اسةةةةةةةهامات أحةةةةةةةدث تقةةةةةةةديم علةةةةةةةى المقتربةةةةةةةات
 يحةةرص كمةةا المقتربةةات، هةةذه ضةةمن المفكةةرين

 المقتربةةات هةةذه بين التكامل مدى ايضاح على
 التةةةةي واالزمةةةةات المشةةةاكل وتحليةةةةل دراسةةةةة فةةةي

  .كظاهرة الدولة تنتجها

 الدولة نظرية
 

P617 

 السياسةةةى التمثيةةةل مفهةةةوم المقةةةرر هةةةذا يشةةةرح
 النيابيةةةةة، الةةةةديمقراطيات فةةةةي أساسةةةةى كمكةةةةون
 التةةى السياسةةى التمثيةةل نظريةةة الطالب فيدرس
 عشةةةةر السةةةةابع القةةةةرن ذمنةةةة المفكةةةةرون بلورهةةةةا

 الليبراليةةةةةةة النظريةةةةةةة مبةةةةةةررات ويشةةةةةةرح( لةةةةةةوك)
 يعةةةةةةةةرض ثةةةةةةةةم النيابةةةةةةةةة، أو التمثيةةةةةةةةل لمفهةةةةةةةةوم

 أمثةةةال مةةةن مفكةةةرون وجههةةةا التةةةى لالنتقةةةادات
 فةةي تطةةور كمةةا والتمثيةةل النيابة لمفهوم روسو
 الفكريةةة الحجةةج ويحلل الليبرالية النظرية اطار
 للتمثيةةةل المطروحةةةة والبةةةدائل االنتقةةةادات لهةةةذه

 الراديكاليةةةةة الديمقراطيةةةةة اطةةةةار فةةةةي السياسةةةةي
 ميةةةل سةةةتيوارت جةةةون مثةةةل مفكةةةرين ومحةةةاوالت
 آليةةةةةةةات فةةةةةةةى الثقةةةةةةةة الزمةةةةةةةة مخةةةةةةةارج إليجةةةةةةةاد

 .السياسي التمثيل ومؤسسات

 السياسى التمثيل نظريات
 

  P618 
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 الفكةةةةةر بةةةةةاعالم الطةةةةةالب المقةةةةةرر هةةةةةذا يعةةةةةرف

 للعةةةةةةالم المختلفةةةةةةة الحضةةةةةةارات فةةةةةةى السياسةةةةةةى
 والرومانيةةةةةةةةة اليونانيةةةةةةةةة تالحضةةةةةةةةارا: القةةةةةةةةديم

 إلةةةةى يمتةةةةد كمةةةةا(. الهنةةةةد الصةةةةين،)  والشةةةةرقية
 العةةالمين مفكةةرى أبةةرز ليقدم الوسطى العصور
 جةةاء فكةةر مةةن قةةدموه وما والمسيحى اإلسالمى
 مفكةةر كل إطارها فى أنتج التى للبيئة استجابة
 النصةةةةوص فةةةةي قةةةةراءات علةةةةى المقةةةةرر وينبنةةةى
 .العصرين من للمفكرين االصلية

 

 العصور فى السياسى الفكر  
  والوسطى القديمة

 

P619 

 أهةةةةم إلةةةةى الطةةةةالب بتقةةةةديم المقةةةةرر هةةةةذا يهةةةةتم
 ويوضةةةةةح والنهضةةةةةة التنةةةةةوير عصةةةةةور مفكةةةةةرى
 الفكةةةر عةةةن فكةةةرهم معةةةه اختلةةةف الةةةذى المةةةدى
 يمتةةةد كمةةةا. الوسةةةطى العصةةةور فةةةى سةةةاد الةةةذى
 المعاصةةرين السياسةةيين المفكةةرين إلةةى المقةةرر
 وماكنتةةاير ودوركةةايم ونوزيةةك رولةةز أمثةةال مةةن

 قةةةةيم فةةةةى أفكةةةةارهم ليقةةةةدم نيتشةةةةه و وبوكةةةةانون
 والقوة والسلطة والمساواة العدالة مثل ومفاهيم
 . االجتماعى العقد ومفاهيم

 

 الحديث السياسى الفكر  
 

P620 

 الفكةةةةةةر بكتةةةةةةب الطةةةةةةالب المقةةةةةةرر هةةةةةةذا يعةةةةةةرف
 مسيرة فى فارقة عالمات شكلت التى السياسى
  الجمهوريةةةةةةةةة كتةةةةةةةةاب مثةةةةةةةةل البشةةةةةةةةرى، الفكةةةةةةةةر

 واألميةةةةةةةةةةر ألرسةةةةةةةةةةطو والسياسةةةةةةةةةةة ألفالطةةةةةةةةةةون
 لميةةل الحريةةة وعةةن لهةةوبز والتنةةين لمكيةةافيللى

 .لماركس المال ورأس
 التةةى السياسةةية بالبيئةةة الطالب المقرر ويعرف
 الدراسةةة محةةل الكتةةاب المفكةةر إطارهةةا فةةى كتةةب

 ولمةةةةاذا الكتةةةةاب احتواهةةةةا التةةةةى األفكةةةةار وبةةةةأهم

 السياسى الفكر كتب أمهات
 

 P621 
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 الفكةةةةةةةر تةةةةةةةاريخ فةةةةةةةى عالمةةةةةةةة الكتةةةةةةةاب يشةةةةةةةكل
 .سىالسيا

 
 المفكةةةةةةةرين اسةةةةةةةهامات المقةةةةةةةرر هةةةةةةةذا يةةةةةةةدرس

 بةةةةةةةين فيمةةةةةةةا بالعالقةةةةةةةة الخاصةةةةةةةة السياسةةةةةةةيين
 المتصةةةور والةةةدور والزمنيةةةة الدينيةةةة السةةةلطتين

 السياسة فى الدينية المؤسسة أو الدين لرجال
 لمفكةةةرين نصةةةوص قةةةراءة علةةةى المقةةةرر ينبنةةةى
 فةةى لةةدينا لموقةةع تأصيلهم كيفية على للتعرف
 .السياسية الحياة

 

  السياسى الفكر فى والدولة الدين
 

 P622 

 بةةةةةةأهم الطةةةةةةالب بتعريةةةةةةف المقةةةةةةرر هةةةةةةذا يعنةةةةةةى
 الحةةةةةديث، العصةةةةةر فةةةةةى المصةةةةةريين المفكةةةةةرين
 لقضةةةايا ينظةةةرون وهةةةم أبةةةدعوه الةةةذى وبةةةالفكر
 الفكةةر تيةةارات و المصةةرى المجتمةةع فةةى الواقةةع

 .مثلوها التى المختلفة
 

 صرىالم السياسى الفكر  
 

P623 

 المفكةةةةرين بةةةةأهم الطةةةةالب المقةةةةرر هةةةةذا يعةةةةرف
 فةةى العربةةى الةةوطن لقضايا تصدوا الذين العرب

 منةةةةةاهج فأبةةةةةدعوا والعةةةةةالمى اإلقليمةةةةةى محيطةةةةةه
 يحلةةةةةل كمةةةةةا متنوعةةةةةة، أيديولوجيةةةةةة واتجاهةةةةةات

 التةةى العربةةى الةةوطن قضايا أبرز بعض المقرر
 لهةةةةةةم وكةةةةةةان العةةةةةةرب المفكةةةةةةرون لهةةةةةةا تصةةةةةةدى

 .خصوصهاب الفكرية اسهاماتهم
 

 العربى السياسى الفكر
 

P624 

 الفكةةةةةةر مةةةةةةدارس بدراسةةةةةةة المقةةةةةةرر هةةةةةةذا يعنةةةةةةى
 تحليلهةةةةةا فةةةةةى المختلفةةةةةة اإلسةةةةةالمى السياسةةةةةى
 وغايتهةةةا وبنيتهةةةا تأسيسةةةها السةةةلطة، لمفهةةةوم
. والمحكةةوم الحاكم بين ما القوة توزيع ولكيفية
 القدريةةة و والجبريةةة الخةةوارج اسهامات فيشرح

  اإلسالمى السياسى الفكر
 

P625 
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  السةةةةةةةنية مدرسةةةةةةةتينوال واألشةةةةةةةاعره والمعتزلةةةةةةةه
 المفكةةرين إسةةهامات إلةةى يمتةةد كمةةا والشةةيعية،
 موضةةةوع فةةةى المعاصةةةرين خاصةةةة اإلسةةةالميين

 .السياسى النظام وشكل السلطة
 

يدرس هذذ ا اقررذذور رااف اقالذذو اق    ذذ  

األفويرذذذذ  الذذذذائتهم أىذذذذ نت      اقذذذذ ي  

ع شذذ ا فذذ  شذذر و ا لصذذ ء اق ذذ وا  ا 

أىذذا ا ئذذ رق اقرذذ را ا ااذذ ع  ا  ذذ   اقذذ ي 

اق اقذذ  األفويرذذ  ا ي ذذتتوا ت ذذت  الت   

قرض ي   ،ع   تئتهم تأتر  ا   ،اقالوية

اق اقذذ  اق    ذذ  فذذذ   فوير ذذ  ا ا  رااذذذ  

ئ صة اقالو اق   االدع ه ا  ه  ،اقرخت اة

  .  اال تتر ر ا اقتصر ة ا اق حداقض ي

 

 اإلفريقى السياسى الفكر
 

P626 

 السياسةةةةةةى الفكةةةةةةر رواد المقةةةةةةرر هةةةةةةذا يةةةةةةدرس
 مواجهةةةةة فةةةةى أبةةةةدعوه الةةةةذى والفكةةةةر اآلسةةةةيوى
 وتطوراتةةةةه آسةةةةيا فةةةى السياسةةةةى الواقةةةةع قضةةةايا
  .المختلفه التاريخية الحقب خالل

 اآلسيوى السياسى الفكر
 

P627 

 الكالسةةةةةةةةةةةيكى اإلسةةةةةةةةةةةتراتيجى الفكةةةةةةةةةةةر دراسةةةةةةةةةةةة
 والقةةةوة السياسةةةة بةةةين مةةةا والعالقةةةة والمعاصةةةر،
 القةةوة واسةةتخدام ونشر توظيف وفن العسكرية،

 وأهةةةةم الدوليةةةةة، العالقةةةةات فةةةةى بهةةةةا التهديةةةةد أو
 فةةى ووضةةعها المعاصةةرة االسةةتراتيجية القضةةايا
. وحالتةةه تفاعالتةةه على وتأثيرها الدولى النظام

 األساسةةةةةةةية المفةةةةةةةاهيم المقةةةةةةةرر هةةةةةةةذا ويغطةةةةةةةي
 إشةةكاليات فةةي والبحةةث االستراتيجية، للدراسات
 تحقيةةقو  األمةةن مقتضةةيات بين التوازن تحقيق
 .الدولي النظام في السالم

 

 استراتيجية دراسات
 

P628    

 والمتغيةةةةةرة الثابتةةةةةة المصةةةةةادر مةةةةةن كةةةةةل دراسةةةةةة
 مسةةةةةتويات مختلةةةةةف فةةةةةي الدوليةةةةةة للصةةةةةراعات

 الدولي الصراع وحل إدارة
 

P629     



114 

 

 التفاعةةل وأنمةةاط الدوليةةة، العالقةةات في التحليل
 أيضةةاً  المقرر ويتناول. المختلفة المصادر بين

 المسةةةةةةةلحة الصةةةةةةةراعات طبيعةةةةةةةة فةةةةةةةي التطةةةةةةةور
 إدارة، وأسةةاليب آليةةات دراسةةة كةةذلك. روبوالحةة

 الصةةةراعات، وحةةةل واحتةةةواء، وتهدئةةةة، وتجنةةةب،
 أو وبعضةةةةها الةةةةدول بةةةةين تحةةةةدث كانةةةةت سةةةةواء
 أبعةةةةةادا تكتسةةةةةب حيةةةةةث الواحةةةةةدة الدولةةةةةة داخةةةةةل
 المختلفةةةةة السةةةبل علةةةى التركيةةةةز كةةةذلك. دوليةةةة
 الوقائيةةةة، الدبلوماسةةةية مثةةةل الصةةراعات، إلدارة
 بعةةد السةةالم ءبنةةا السةةالم، حفةةظ السةةالم، صةةنع

 .القوة واستخدام الصراعات،
 

 األساسية النظرية المدارس المقرر هذا يتناول
 فةةي أساسةةي كفةةرع الةةدولي األمةةن دراسةةات فةةي

 القضةةةةةةايا وكةةةةةةذلك الدوليةةةةةةة، العالقةةةةةةات نظريةةةةةةة
 مةةةع الةةةدولي األمةةةن دراسةةةات حقةةةل فةةةي الجدليةةةة
 وفةةي النظريةةة تاالسةةهاما أحةةدث علةةي التركيةةز
 العملةةي والواقةةع النظةةري الجةةدل بين الربط إطار
  .االمن سياسات في

 الدولي األمن دراسات    
 

P630 

 للتكامةةل المفسةةرة النظريةةات المقرر هذا يتناول
 اإلقليمةةةةي التكامةةةةل تجةةةةارب وانتشةةةةار اإلقليمةةةةي

 توافرهةةا الواجةةب النظريةةة والشةةروط العةةالم حول
 علةةي المقةةرر يركز كذلك. ناجح إقليمي لتكامل

 والتعةةةةةةةاون التكامةةةةةةةل بةةةةةةةين النظريةةةةةةةة الفةةةةةةةروق
 بةةةين التفرقةةةة مةةةن ذلةةةك يشةةةكله بمةةةا اإلقليمةةةي،
-عبةةر والتعةةاون قومي-الفوق التكامل مفاهيم

 إطةةةةةار فةةةةي أيضةةةةا المقةةةةرر يتنةةةةاول. الحكةةةةومي
 لتجةةارب المختلفةةة المؤسسةةية األشةةكال مقةةارن
 .العالم حول اإلقليمي التكامل

 

 P631 مياإلقلي التكامل نظريات
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 الخارجيةةةةةة السياسةةةةةات المقةةةةةرر هةةةةةذا يتنةةةةةاول
 بصةةةةورة الةةةةدولي النظةةةةام فةةةةي الكبةةةةري للةةةةدول
 القةةرار، صةةنع بيئةةة حيةةث مةةن سةةواء مقارنةةة
 صةةنع عمليةةة علةةي المؤثرة الداخلية والعوامل
 بالجغرافيا المتعلقة والعوامل الخارجي، القرار

 العةةةالمي النفةةةوذ توسةةةيع ومنةةةاطق السياسةةةية
 يتنةةةةاول. الكبةةةةري ويالقةةةة هةةةةذه سياسةةةةات فةةةةي

 المتعلقةةةةة الخارجيةةةةة العوامةةةةل ايضةةةةا المقةةةةرر
 علةةةةةي تةةةةةؤثر وكيةةةةةف ككةةةةةل الةةةةةدولي بالنظةةةةةام

 بمةةةةةا  الكبةةةةةري للةةةةةدول الخارجيةةةةةة السياسةةةةةات
 التةةي المرونةةة لدرجةةة تحليةةل مةةن ذلك يشمله
 فةةةةةي المختلفةةةةةة الكبةةةةةري الةةةةةدول بهةةةةةا تتمتةةةةةع
 فةةةةي الةةةةدولي النظةةةةام خصةةةةائص مةةةةع التكيةةةةف
 المقةةرر ينةةاقش ذلةةك جانةةب الي. متغير عالم

 الكبريعلي للدول الخارجية السياسات اهداف
 هةةةةةةذه تتناسةةةةةةق وكيةةةةةةف العةةةةةةالمي المسةةةةةةتوي
 توظفهةةا التةةي واالدوات القةةدرات مةةع االهةةداف

 يتنةةةةاول. سياسةةةةاتها تنفيةةةةذ فةةةةي الةةةةدول هةةةةذه
 تنةةةةةةةاول التطبيقيةةةةةةةة الناحيةةةةةةةة مةةةةةةةن المقةةةةةةةرر
 بالتحليةةل الكبةةري للةةدول الخارجيةةة السياسات

 .رينوالعش الحادي القرن في
 

 للدول الخارجية السياسات
 الكبرى
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 السياسةةةية األبعةةةاد دراسةةةة المقةةةرر هةةةذا يشةةةمل
 العربيةةة، للةةدول الدوليةةة للعالقةةات واالقتصةةادية

 بةةين مةةا والعالقةةات االقتصةةادية القضةةايا خاصة
 مةةع وعالقاتهةةا الةةبعض، بعضةةها العربيةةة الةةدول
 هةةةذا فةةةي الطالةةةب يةةةدرس كمةةةا. األخةةةرى الةةةدول

 طورهةةةةةةةةا التةةةةةةةةي البديلةةةةةةةةة يةةةةةةةةاتالنظر  المقةةةةةةةةرر
 لدراسةةةةةةةةةة واألجانةةةةةةةةةب العةةةةةةةةةرب المتخصصةةةةةةةةةون

 يأخةةذ بمةةا العربةةي العةةالم فةةي الدوليةةة العالقةةات
 علةةةى العربةةةي العةةةالم خصوصةةةية االعتبةةةار فةةةي

 السياسات في العربي الوطن
 الدولية
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 والدولةةةةةة الفةةةةةرد: للتحليةةةةةل الثالثةةةةةة المسةةةةةتويات
 .اإلقليمي والنظام

 
 دول خصوصةةية قررالم هذا في الطالب يدرس

 واالقترابةةةةةةات الدوليةةةةةةة العالقةةةةةةات فةةةةةةي الجنةةةةةةوب
 هةةةةةةذه ألخةةةةةةذ تطويرهةةةةةةا تةةةةةةم التةةةةةةي والنظريةةةةةةات
 قضةةايا دراسةةة فةةي االعتبةةار عةةين الخصوصةةية
 كمةةةا. الةةةدول بهةةةذه الخاصةةةة الدوليةةةة العالقةةةات
 السياسةةةةةةةية األبعةةةةةةةاد دراسةةةةةةةة المقةةةةةةةرر يشةةةةةةةمل

 الجنةةوب، لةةدول الدوليةةة للعالقةةات واالقتصةةادية
 مةةةا العالقةةةات فةةةي االقتصةةةادية القضةةةايا خاصةةةة
 مةةع وعالقاتها البعض، بعضها الدول هذه بين

 هةةةذا يتضةةةمن كةةةذلك. الكبةةةرى الصةةةناعية الةةةدول
 دول دراسةةةةةة نظريةةةةةات تطةةةةةور دراسةةةةةة المقةةةةةرر
 . الدولية العالقات في الجنوب
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 للعالقةةات واالقتصةةادية السياسية األبعاد دراسة
 بالتنميةةة المرتبطةةة وخاصةةة األفريقيةةة، يةةةالدول

. الصةةةةةةةةةراعات وتسةةةةةةةةةوية اإلقليمةةةةةةةةةي والتكامةةةةةةةةةل
 القاريةةةةة المنظمةةةةة دور دراسةةةةة ذلةةةةك ويتضةةةةمن

 سياسةةةةةةةةةةاتها وتطةةةةةةةةةةور( األفريقةةةةةةةةةةي االتحةةةةةةةةةةاد)
 وتسةةوية بمنةةع المرتبطةةة خاصةةة ومؤسسةةاتها،
 الةةدور وكةةذلك التنموية، ومبادراتها الصراعات،
. ليميةةةةةاإلق للمنظمةةةةات والسياسةةةةي االقتصةةةةادي

 أفريقيا في اإلقليمية القوى دور دراسة تتم كما
 اإلقلةةيم، فةةي لةةدورها منهةةا كةةل رؤيةةة حيةةث مةةن

 الرؤيةةة هةةذه لتفعيةةل تنتهجهةةا التةةي والسياسات
 ومةةدى وخارجها، اإلقليمية المنظمات إطار في

 الرؤيةةة هةةذه توافةةق ومةةدى الةةدور، هةةذا فاعليةةة
 القةةةارة فةةةي المصةةةرية والسياسةةةة المصةةةالح مةةةع
 .يقيةاألفر 

 األفريقية الدولية العالقات
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 االقتةةراب خصوصةةية بدراسةةة المقةةرر هةةذا يعنةةي

 ماهيةةةة وبتعريةةةف الدوليةةةة للعالقةةةات اإلسةةةالمي
 دراسةةةةةةة ذلةةةةةةك ويتضةةةةةةمنو. اإلسةةةةةةالمي العةةةةةةالمو

 العالقةةةةةات فةةةةةي اإلسةةةةةالمية الةةةةةدول خصوصةةةةةية
 دراسةةةةةة علةةةةةى المقةةةةةرر يحتةةةةةوي كمةةةةةا. الدوليةةةةةة
 بين ما سواء إلسالميا للعالم الدولية العالقات
 عالقاتهةةا أو الةةبعض وبعضها اإلسالمية الدول
 في تثار التي القضايا وأهم األخرى، الدول مع

 ودور اإلسةةةةةةةةةةالمية، الةةةةةةةةةةدول مةةةةةةةةةةع العالقةةةةةةةةةةات
 إطةةةةةةار فةةةةةةي تعمةةةةةةل التةةةةةةي الدوليةةةةةةة المنظمةةةةةةات
 المقةةرر يهةةتم وكةةذا. اإلسةةالمية الةةدول منظومةةة
 النظةةةةةام إطةةةةةار فةةةةةي اإلسةةةةةالمية الةةةةةدول بوضةةةةةع
 تحةةديات مةةن لةةه يتعةةرض مةةا حيةةث مةةن الةةدولي
 إشةةةةكاليات تنةةةةامى ظةةةةل فةةةةي وخاصةةةةة متنوعةةةةة
 . والغرب واإلسالم والحداثة اإلسالم بين العالقة
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 بةةالتنظيم المقصةةود تحديةةد المقةةرر هةةذا يتنةةاول
 مبادئةةةه أهةةةم وبيةةةان لنشةةةأته والتأصةةةيل الةةةدولي
 وخصائصةةةه سةةةماته بةةةرازوا   الحاكمةةةة، وقواعةةةده

 المنظمةةةةات بةةةةأهم التعريةةةف وأيضةةةةًا، الرئيسةةةية،
 وأهةةةةدافها أنواعهةةةةا وبيةةةةان المعاصةةةةرة، الدوليةةةةة
 تزويةةةةد وكةةةذلك،. بهةةةا القةةةرارات اتخةةةاذ وطريقةةةة
 الشخصةةية حدود عن الالزمة بالمعرفة الطالب

 التركيةةز مةةع، الكيانةةات لهةةذه الدوليةةة القانونيةةة
 األمةةةةةم منظمةةةةةة دراسةةةةةة علةةةةةى خاصةةةةةة، بصةةةةةفة
 القواعةةد أهةةم وبيةةان، عالميةةة كمنظمةةة المتحدة
 مةةن بكةةل وعالقاتهةةا لعملهةةا الحاكمةةة والمبةةادئ
 الدوليةةة والوكةةاالت اإلقليميةةة الدولية المنظمات

 غيةةةةةةةةةةر الدوليةةةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةةةات المتخصصةةةةةةةةةةة
 المنظمةةات هةةذه دور دراسةةة وأيضًا، الحكومية 

 الدولي التنظيم
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 الحاصلة الدولية والقضايا المشكالت تقييم في
 المسةةلحة القةةوة كاستخدام لدوليةا العالقات فى
 من بذلك يرتبط وما وأشكالها صورها شتى فى

 والجمةةةةةاعى الفةةةةةردى الشةةةةةرعى الةةةةةدفاع مفةةةةةاهيم
 ونظةةام اإلرهةةاب ضةةد والحةةرب الوقائيةةة والحةةرب
 إيجةةاد ومحاولة خاصة، بصفة الجماعى األمن
 بعةةةةض اسةةةةتعراض وأخيةةةةرًا،. لهةةةةا فعالةةةةة حلةةةةول

 حةةول فرديةةة،وال الدولية والمبادرات، المقترحات
 إصةةةةةةالحها وكيفيةةةةةةة المتحةةةةةةدة األمةةةةةةم مسةةةةةةتقبل
 .الرئيسية أجهزتها وتفعيل

 
 واألحكةةام المبةةادئ بالتحليةةل المقرر هذا يتناول
 ماهيتةةه، وبيةةان للميةةاه الةةدولي للقةةانون العامةةة
. التقنةةةةين هةةةةذا وأهميةةةةة تقنينةةةةه أسةةةةباب وكةةةةذلك
 إلةةةةى ررالمقةةةة لهةةةةذا العلمةةةةي المحتةةةةوى وينقسةةةةم
 والةةةةةذي أولهمةةةةةا، يتنةةةةةاول، :رئيسةةةةةيين قسةةةةةمين
 مةةةةن للبحةةةةار، الةةةدولى القةةةةانون بدراسةةةةة يتعلةةةق
 اسةةةتغالل لتنظةةةيم العامةةةة المبةةةادئ بيةةةان حيةةةث
 عليهةةةةةةةا المحافظةةةةةةة وكيفيةةةةةةةة البحريةةةةةةة البيئةةةةةةة

 الطالةةةةةب تعريةةةةةف عةةةةةن فضةةةةةالً  هةةةةةذا وتنميتهةةةةةا،
 البحريةةةةة واالمتةةةةدادات بالمسةةةةاحات بالمقصةةةةود

 والمنطقةةة اإلقليمةةى، حةةروالب الداخليةةة، الميةةاه)
 الخالصةةةةة، االقتصةةةةادية والمنطقةةةةة المالصةةةةقة،
 وكيفيةةةةة ،(البحةةةةار وأعةةةةالي القةةةةاري، واالمتةةةةداد
 وذلك عليها، السيادية الدولة وحقوق تحديدها

 لقةةانون المتحدة األمم اتفاقية دراسة خالل من
 القانوني اإلطار باعتبارها ،0106 لعام البحار
 قانونيةةة دراسةةة ار،البحةة ميةةاه السةةتغالل الحاكم

 قواعةةةةةةةد بيةةةةةةةان وأيضةةةةةةةًا، تفصةةةةةةةيلية، تحليليةةةةةةةة
 االتفاقيةةةةةةة ألحكةةةةةةام وفقةةةةةةاً  الدوليةةةةةةة المسةةةةةةئولية
 والمبةةادئ القواعةةد أهةةم بيةةان وكذلك،. المذكورة

 للمياه الدولي القانون
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 البحةةار لقيعةةان االقتصةةادى لالستغالل الحاكمة
 حةةدود خةةارج الواقعةةة المنطقةةة فةةى والمحيطةةات

 .للدول الوطنية الوالية
 القةةةانون بدراسةةةة فيخةةةتص ر،اآلخةةة القسةةةم أمةةةا

 دراسةةةة علةةةى تحديةةةداً  ويركةةةز لألنهةةةار، الةةةدولي
 اسةةةةتخدام بشةةةأن المختلفةةةةة الفقهيةةةة النظريةةةات
 اسةةتخدامات وتطور الدولية، األنهار واستغالل
 العامةةة األحكةةام كذلك، وبيان، الدولية، األنهار
 والتي األنهار، مياه استغالل تنظيم تحكم التي
 حةةةةوض دول أنصةةةةبة تحديةةةةد عليهةةةةا بنةةةةاءً  يةةةةتم
 الحديثةةة واالتجاهات  مياهه، من الواحد النهر
 اتفاقيةةة وبخاصةةةً  الدوليةةة، األنهةةار قةةانون فةةى
 المائيةةة المجارى استخدام بشأن المتحدة األمم

 لعةةةةةةام المالحةةةةةةة أغةةةةةةراض غيةةةةةةر فةةةةةةى الدوليةةةةةةة
 مةةةن مزيةةةداً  إلقةةةاء إلةةةى باإلضةةةافة هةةةذا. 0112
 التطبيقية والحاالت القضايا بعض على الضوء
 وبخاصةةةً  الدوليةةة، األنهةةار أهم استغالل بشأن

 والعالقةةةات النيةةةل نهةةةر ميةةةاه اسةةةتغالل اتفاقيةةةات
 .حوضه ودول مصر بين
 

يهةةدف المقةةرر إلةةةى إلقةةاء مزيةةةد مةةن الضةةةوء 
علةةةةةى أجنةةةةةدة القضةةةةةايا والموضةةةةةوعات التةةةةةي 
 .يثيرها متغيةةر والميةةاهو فةةي العالقةةات الدوليةةة

لمقةةةةةةةةةةرر إلةةةةةةةةةةى بحةةةةةةةةةةث وتحليةةةةةةةةةةل ويسةةةةةةةةةةعى ا
والهيةةةةةةةةةدروبوليتكسو، أي تفسةةةةةةةةةير الظةةةةةةةةةاهرة 
السياسةةةةية فةةةةي ضةةةةوء عالقتهةةةةا بالمعطيةةةةات 
والحقةةةةةائق والمتغيةةةةةرات المائيةةةةةة. ومةةةةةن ثةةةةةم، 
تفسةةةةةةير العالقةةةةةةات الهيدروبوليتيكيةةةةةةة دوليةةةةةةًا 
بوصةةةةةةةةفها التفةةةةةةةةاعالت السياسةةةةةةةةية الدوليةةةةةةةةة 

 المتأثرة بالمتغير المائي.
إلةةةةةى وتأسيسةةةةًا علةةةةةى ذلةةةةك، يسةةةةةعى المقةةةةرر 
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التعرف على خريطة التفاعالت التي يحةةدثها 
متغيةةر والميةةاهو فةةي العالقةةات الدوليةةة، وبيةةان 
عناصر ومشتمالت تلك الخريطةةة، بةةدءًا مةةن 
المراحةةةل األولةةةى لطةةةرح قضةةةية والميةةةاهو علةةةى 
ا األجندة الدولية )تدويل قضية المياه(، مرورً 
بتحليةةةل وتفسةةةير التفةةةاعالت المائيةةةة الدوليةةةة 

رؤية  ملتعاونية(، وانتهاًء بتقدي)الصراعية وا
استشةةةرافية حةةةول مةةةرالت الظةةةاهرة  – ةتنبؤيةةة

علةةى أن يةةتم  المائيةةة فةةي السياسةةة الدوليةةة.
ذلةةةك مةةةن خةةةالل اسةةةتعراض األطةةةر والمةةةداخل 
التحليلية النظريةةة لفهةةم قضةةايا الميةةاه، وكةةذا 
التعةةةةرض بالنقةةةةاش والتحليةةةةل ألثةةةةر التغيةةةةرات 

ر حةةول المناخيةةة علةةى الميةةاه، وكةةذلك التنةةاظ
 -القضايا المائية الخالفيةةة مثةةل: بيةةع الميةةاه

الميةةةةاه  -تحصةةةةيص الميةةةةاه -تسةةةةعير الميةةةةاه
 االفتراضية.

إكسةةةةةةةاب الدارسةةةةةةةين ويهةةةةةةةدف المقةةةةةةةرر إلةةةةةةةى 
المعةةةةارف األساسةةةةةية المتعلقةةةةةة باإلشةةةةةكاليات 
النظريةةةةةةة والتطبيقيةةةةةةة التةةةةةةي يثيرهةةةةةةا متغيةةةةةةر 
والميةةاهو فةةي العالقةةات الدوليةةة، وكةةذا تعميةةق 

ا والموضةةةوعات ذات الصةةةلة وعةةةيهم بالقضةةةاي
بالظةةةاهرة المائيةةةة فةةةي تفاعالتهةةةا السياسةةةية 

 –ا لخلةةةةةةةق ثقافةةةةةةةة مائيةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة. تمهيةةةةةةةدً 
سياسةةةةية تنةةةةأى عةةةةن الكثيةةةةر مةةةةن المفةةةةاهيم 

 المغلوطة في ذلك التخصص البيني.
 

 التةةي البينيةةة المقررات من المقرر هذا يعتبر
 المقارنةةةةة الةةةةنظم يةةةةةنظر  حقلةةةةي بةةةةين تجمةةةةع
 االقترابات ويتناول. الدولية العالقات ونظرية
 االثنيةةة) الهويةةة سياسات دراسة في النظرية
 ودورهةةا( والعمرية والنوعية والعرقية والدينية

 الهوية سياسات
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  األهلية والنزاعات الصراعات علي التأثير في
 الثالثةةةةةة األطةةةةةراف وأدوار والدوليةةةةةة الداخليةةةةةة

 .فيها
 

 الممارسةةةةةةةةات تطةةةةةةةةور المقةةةةةةةةرر هةةةةةةةةذا يتنةةةةةةةةاول
 عبةةةر الدوليةةةة والمنظمةةةات للةةةدول الدبلوماسةةةية

 علةةى التركيةةز مةةع المختلفةةة، التاريخية الفترات
 الحديثة واالتجاهات الدبلوماسي السلوك تطور
 القةةةرن مةةةن الثةةةاني النصةةةف خةةةالل تحليلةةةه فةةةي

 وتقيةةةيم والعشةةةرين، الحةةةادي والقةةةرن العشةةةرين
 والفةةاعلين الجديةةدة لوجيةالتكنو  التقنيات تأثير
 .العالمية التفاعالت تشكيل في الدول غير من
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 المقارنةةةةةةةة الةةةةةةنظم بةةةةةةةين المقةةةةةةرر هةةةةةةةذا يجمةةةةةةع
 الطةةالب تعريةةف إلةةى ويهدف الدولية والعالقات

 السياسةةةةةةةةي لالقتصةةةةةةةةاد النظريةةةةةةةةة باالقترابةةةةةةةةات
يضةةةةاح الةةةةدولي السياسةةةةي واالقتصةةةةاد  كيفيةةةةة وا 
. المعاصةةرة السياسية المعضالت على تطبيقها
 االقتصةةةةاد بةةةةأدوات الطةةةةالب تعريةةةةف يةةةةتم حيةةةةث

 األدوات هةةذه تطبيق يتم ثم المعاصر السياسي
 العالقةةات مجةةاالت فةةي سياسةةية إشكاليات على

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

 القضةةايا وسياسات وتفسيرها، الدولية الظواهر
 والتجةةةةةارة اإلنتةةةةةاج مثةةةةةل العالميةةةةةة االقتصةةةةةادية
 التكنولوجيةةةةةةا، وانتقةةةةةةال والمديونيةةةةةةة والتمويةةةةةةل
 علةةةةةةةى السياسةةةةةةةي االقتصةةةةةةةاد بةةةةةةةين والعالقةةةةةةةات
 السياسةةةةةةةي واالقتصةةةةةةةاد المحليةةةةةةةة المسةةةةةةةتويات

 . الدولي
 

 الدولي السياسي االقتصاد  
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 تاالقترابةةةةةةةةا تطبيةةةةةةةةق المقةةةةةةةةرر هةةةةةةةةذا يتضةةةةةةةةمن
 السياسةةةةةة دراسةةةةةة علةةةةةى المختلفةةةةةة والنظريةةةةةات
 تحليةةةةل اقتةةةةراب فيهةةةةا بمةةةةا المصةةةةرية الخارجيةةةةة
 هذا في الطالب يدرس كما. الخارجية السياسة
 للسياسةةةة المختلفةةةة المحةةةددات تطةةةور المقةةةرر

 أهةةم دراسةةة إلةةى باإلضةةافة المصةةرية الخارجيةةة
 المصةةةةةرية الخارجيةةةةةة السياسةةةةةة فةةةةةي القضةةةةةايا
 . المعاصرة

 

 المصرية ارجيةالخ السياسة
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 لتحليةةةةةل واإلمبريقيةةةةةة النظريةةةةةة األبعةةةةةاد دراسةةةةةة
 المفةةةةةاهيم علةةةةةي ويركةةةةةز الخارجيةةةةةة، السياسةةةةةة
 السياسةةةةةة تحليةةةةةل فةةةةةي األساسةةةةةية والنظريةةةةةات
 عمليةةة تحليةةل مةةن ذلةةك يشةةمله بمةةا الخارجيةةة
 الداخليةةةةة والمحةةةةددات الخةةةةارجي، القةةةةرار صةةةةنع

 وتحليل دراسة في النفسية والعوامل والخارجية
 فةةةي النظريةةةة واالقترابةةةات الخارجيةةةة، لسياسةةةةا

 السياسةةة تحليةةل فةةي والعقالنيةةة الرشادة تحليل
 يقةةدم. الخةةارجي القرار تنفيذ وأدوات الخارجية،
 السياسةةةةةة ودور لتةةةةةأثير فهمةةةةةاً  أيضةةةةةاً  المقةةةةةرر
 يتنةةاول كةةذلك. العالميةةة السياسة في الخارجية
 السياسةةةةةةات بةةةةةةين النظريةةةةةةة الفةةةةةةروق المقةةةةةةرر
 الخارجيةةة والسياسةةات الكبةةرى للةةدول الخارجيةةة

 .والمتوسطة الصغرى للدول
 

 الخارجية السياسة تحليل    
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 المنظمةةةات لنشةةةأة تحليةةةل المقةةةرر هةةةذا يتنةةةاول
 المنظمةةةةةةات أنةةةةةةواع الحكوميةةةةةةة، غيةةةةةةر الدوليةةةةةةة
 بةةةةالقوانين وعالقاتهةةةةا الحكوميةةةةة غيةةةةر الدوليةةةةة
 الشخصةةية الدولية، والمنظمات للدول الداخلية
 الحكوميةةةة، غيةةةر الدوليةةةة لمنظمةةةاتل القانونيةةةة
 الحكوميةةة غيةةر الدوليةةة المنظمات لدور تحليل
 ودعةةةةةم الةةةةةدولي التنظةةةةةيم أهةةةةةداف تحقيةةةةةق فةةةةةي

 الحكومية غير الدولية المنظمات
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 تعقيةةةةةةةد فةةةةةةةي أو العالميةةةةةةةة الحوكمةةةةةةةة مفهةةةةةةةوم
 كانةةةةةةت سةةةةةةواء المختلفةةةةةةة الدوليةةةةةةة التفةةةةةةاعالت
  .اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية
 أسةةةةباب وتتبةةةةع دراسةةةةة المقةةةةرر اهةةةةذ ستضةةةةمن
 ودراسةةةةة اإلسةةةةرائيلي-العربةةةةي الصةةةةراع وتطةةةةور
 األبعةةاد تشةةمل والتةةي للصةةراع المختلفةةة األبعةةاد

 و والدينيةةةةةةةةةةةةةةةةة واأليديولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةة، الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةة،
 على الطالب يتعرف كما. وغيرها.. االقتصادية

 الدوليةةةة المنظمةةةات وكةةةذلك العربيةةةة الةةةدول دور
 وحةةةةةةةل إدارة محةةةةةةةاوالت فةةةةةةةي الكبةةةةةةةرى والةةةةةةةدول
 علةةةةى المقةةةةرر موضةةةةوعات وتحتةةةةوي. الصةةةةراع
 مةةةع اإلسةةةرائيلية بالسياسةةةات المتصةةةلة األبعةةةاد
 األمن ونظرية الصهيونية العقيدة على التركيز

 اإلسةةةةةرائيلية الخارجيةةةةةة والسياسةةةةةة اإلسةةةةةرائيلي
 فةةةةةي ومسةةةةةتقبلها اإلسةةةةةرائيلية الدولةةةةةة وطبيعةةةةةة
 . الدولي النظام

 

 االسرائيلي العربي الصراع   
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 القةةانون قواعةةد دراسةةة إلةةى المقةةرر هةةذا يهةةدف
 في اإلنسان حقوق بحماية الصلة ذات الدولي
 ذات وغيةةةر الدوليةةةة المسةةةلحة النزاعةةةات أوقةةةات
 الموضةةوعات دراسةةة عبر وذلك الدولى، الطابع
 وتطةةور اإلنسةةانى الدولى القانون نشأة: اآلتية
 واآلمةرة العرفيةة الطبيعة بيان وأحكامه  قواعده
 واسةةتعراض اإلنسةةانى  الةةدولى القةةانون لقواعةةد
 مبادئةةه منهةةا تسةةتمد التي القانون هذا مصادر
. اإللزاميةةةة وقوتهةةةا القةةةانوني أساسةةةها وقواعةةةده
 علةةى الضةةوء إلقةةاء المقةةرر هةةذا يتنةةاول كةةذلك،
 التركيةةز، مةةع القواعةةد، وتلةةك المبةةادئ هةةذه أهم

 المةةدنيين حمايةةة مبةةادئ علةةى خاصةةة، وبصفة
 المسلحة النزاعات إبان قافيالث والتراث والبيئة
 دراسةةة مةةع سةةواء، حةةد علةةى والداخليةةة الدوليةةة

 اإلنساني الدولي القانون
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 .التطبيقية والحاالت القضايا بعض
 

 القةةةةةانون قواعةةةةةد دراسةةةةةة المقةةةةةرر هةةةةةذا يتنةةةةةاول
 فى اإلنسان حقوق بحماية الصلة ذات الدولي
 دراسةةةةةةةةة خةةةةةةةةالل مةةةةةةةةن وذلةةةةةةةةك السلةةةةةةةةةم، وقةةةةةةةةت

 اإلنسةةان بحقوق التعريف: اآلتية الموضوعات
 االهتمةةام تطةةةور استعراض الحاكمة  وبمبادئها
 المختلفة واإلشكاليات اإلنسان  بحقوق الدولى
 فةةةةةةي اإلنسةةةةةةان حقةةةةةةوق قضةةةةةةايا تثيرهةةةةةةا التةةةةةةي

  أهةةةةةةةةم بيةةةةةةةةان المعاصةةةةةةةةرة  الدوليةةةةةةةةة العالقةةةةةةةةات
 اإلنسان  لحقوق والقانونية الفلسفية المصادر
 حقةةةةةةةوق تصنيفةةةةةةةةات علةةةةةةةى التركيةةةةةةةز وأيضةةةةةةةًا،
 لحمايةةةة والدوليةةةة الوطنيةةةة واآلليةةةات اإلنسةةةةان 
 علةةةى الضةةةوء إلقةةةاء وأخيةةةرا، اإلنسةةةان  حقةةةوق
 القةةةةةانون اهةةةةةتم الةةةةةذين الفئةةةةةات بعةةةةةض حقةةةةةوق
 المةةرأة كحقةةوق خاصةةة، عناية بايالئهم الدولي
 دراسةةةةة وكةةةةذلك والالجئةةةةين، واألطفةةةةال والعمةةةةال
 والمؤسسةةةةةةةات األجهةةةةةةزة أهةةةةةةم لةةةةةةبعض نمةةةةةةاذج
 فةةى العاملةةة حكوميةةةال وغيةةر الحكومية الدولية
  .اإلنسان حقوق حماية مجال

 اإلنسان لحقوق الدولي القانون
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يتوا ه ا اقررور قتتويا ت حر ق يتوا ه ا اقررور قتتويا ت حر ق   

اإلأ  ن ا  أ اع   اقرخت اة كر  ي ت  اإلأ  ن ا  أ اع   اقرخت اة كر  ي ت  

ال  اره  اقت ريخ ة ا اقالوية ا ا  ره  ال  اره  اقت ريخ ة ا اقالوية ا ا  ره  

االوازه  كرا  م ف  اقت  ر اق ديثة. االوازه  كرا  م ف  اقت  ر اق ديثة. 

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

ت ريخ      لل حر ق اإلأ  ن ا تق  ت ريخ      لل حر ق اإلأ  ن ا تق  اقاق

اقردارس اقالوية اقرخت اة اقت  ا وقت اقردارس اقالوية اقرخت اة اقت  ا وقت 

ق   ا اإلهتر م اقداق  ال  . يص قش ه ا ق   ا اإلهتر م اقداق  ال  . يص قش ه ا 

اقررور  يض  اقرب فئ اقا  ا ة اقت  ار م اقررور  يض  اقرب فئ اقا  ا ة اقت  ار م 
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ا ال اة ئ صة ا ال اة ئ صة   ،،ع     حر ق اإلأ  نع     حر ق اإلأ  ن

ايت وق تق  قض ي  ايت وق تق  قض ي    ،،اق وية ا اقر  ااااق وية ا اقر  ااا

ع قر ة حر ق اإلأ  ن ا ع قر ة حر ق اإلأ  ن ا   اث وه   ثلاث وه   ثل

فار اقداقة ف  فار اقداقة ف    ا ا   قثر ف ةقثر ف ةاقخ  ص ة ااقخ  ص ة ا

اق ف   ال  . كر  يتص او ه ا اقررور عهقة اق ف   ال  . كر  يتص او ه ا اقررور عهقة 

حر ق اإلأ  ن الرا ه    ئو   ثل حر ق اإلأ  ن الرا ه    ئو   ثل 

اقر اطصة ا اقر تر  اقردأ  ا فاقة اقر اطصة ا اقر تر  اقردأ  ا فاقة 

اقر أ ن ا اقتداقة اإلأتر ق ة ا اقتصر ة ا اقر أ ن ا اقتداقة اإلأتر ق ة ا اقتصر ة ا 

  األ    ا اقديررواط ة".      األ    ا اقديررواط ة".      

 
 فةةي ثقافةةةوال الدين عاملي المقرر هذا يتضمن
 الةةةةدين دراسةةةةة ثةةةةم الدوليةةةةة العالقةةةةات نظريةةةةات
 العالقةةةةةةةات دراسةةةةةةةة اقترابةةةةةةةات كأحةةةةةةةد والثقافةةةةةةةة
 الةةةةةةدين دور دراسةةةةةةة ذلةةةةةةك يشةةةةةةمل إذ. الدوليةةةةةة
 فةةةةةةي الصةةةةةةراع أو للتعةةةةةةاون كمصةةةةةةدر والثقافةةةةةةة
 علةةى التطبيةةق يةةتم ثةةم ومن.  الدولية العالقات
 الدينيةةةةةةةةةةة الطبيعةةةةةةةةةةة ذات الدوليةةةةةةةةةةة القضةةةةةةةةةةايا

 الدوليةةةةةة العالقةةةةةات فةةةةةي والثقافيةةةةةة والحضةةةةارية
 الةةةديني الطةةةابع ذوي الةةةدوليين الفةةةاعلين ودور

 االهتمةةةام مةةةع الدوليةةةة، العالقةةةات فةةةي والثقةةةافي
 والثقافةةةةةةةات األديةةةةةةةان بةةةةةةةين المقارنةةةةةةةة باألبعةةةةةةةاد

 .والحضارات
 

 الدولية العالقات في والدين الثقافة
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 ومبةةادئ تةةاريخ المقةةرر هةةذا فةةي الطالب يدرس
 الةةدوليين الفاعلين ارساتومم ومؤسسات وقيم
 مةةدار علةةى الدولية الحوكمة تطور شكلت التي

 الحوكمةةةةة دراسةةةةة المقةةةرر ويتضةةةةمن. السةةةنوات
 النظةةةام فةةةي التفةةةاعالت لتنظةةةيم كاطةةةار الدوليةةةة
 المحةةةةاوالت فشةةةةلت أو نجحةةةةت ولمةةةةاذا الةةةةدولي

 الدولي والنظام العالمية الحوكمة
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 المقةةرر يشةةمل كمةةا. اإلطةةار هةةذا فةةي المتعةةددة
 ىإلةةةة باإلضةةةةافة المحةةةةاوالت لهةةةةذه نقةةةةدي تقيةةةةيم
 الةةةةدولي النظةةةةام فةةةةي العالميةةةةة الحوكمةةةةة تقيةةةةيم
 . الراهن
 متمايزة مجموعة العربية السياسية النظم تمثل
 وتطورهةةةةا الثقافيةةةةة، تركيبتهةةةةا لهةةةةا الةةةةنظم مةةةةن

 النظةةةةةةام مسةةةةةةتوى وعلةةةةةةى. الخةةةةةةاص التةةةةةاريخي
 بصةةورة نفسةةها عن العربية الدول تعبر العربي
 ومنظماتهةةا العربيةةة الةةدول جامعةةة يفةة أساسية

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

 للنظم واإلقليمية الدولية البيئة ودراسة األوسط
 .العربية
 العربيةةة السياسةةية الةةنظم بةةه تتميةةز لمةةا ونظةةراً 
 والمؤسسةةةةةات النخةةةةةب فةةةةةي وتعةةةةةدد تنةةةةةوع مةةةةةن

 التةةةةةى الجذريةةةةةة والتغييةةةةةرات ، تواأليةةةةةديولوجيا
 يحتةةوى سنوات، خمس مدار على لها تعرضت
 حقةةةةةةةل فةةةةةةةي التطةةةةةةةور تةةةةةةةدريس علةةةةةةةى المقةةةةةةةرر
 واألطةةر المفةةاهيم حيةةث مةةن المقارنة السياسية
 والتةةةةةي البحثيةةةةةة واألدوات والتحليليةةةةةة النظريةةةةةة
 ديناميةةةةات وتحليةةةةل فهةةةةم فةةةةي توظيفهةةةةا يمكةةةةن
 .العربيةةة السياسةةية النظم في السياسية الحياة
 فةةةةي الداخليةةةةة السياسةةةةات فةةةةي التطةةةةور وكةةةةذلك
 تعرضةةةةةت التةةةةةى تلةةةةةك خاصةةةةةة العربيةةةةةة الةةةةةدول

 والتحةةةةةةوالت 6100 بعةةةةةةد أنظمتهةةةةةةا النكشةةةةةةاف
 واقتصةةاديا سياسةةيا عليهةةا طةةرأت التةةى الجذرية

 المقةةرر يركز ثم، ومن.  وديمجرافيا واجتماعيا
 العربيةةة السياسية النظم لمفهوم التأصيل على
عةةةةةةادة ،  اإلقليمةةةةةةى نظةةةةةةامال مفهةةةةةةوم تعريةةةةةةف وا 

 ،ثةةم الجديةةد األوسةةط الشةةرق ومفهةةوم ، العربى
 فةةةى القةةةوة مةةةوازين تغييةةةر لحةةةدود التطةةةرق يةةةتم

 العربية السياسية النظم
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 إطةةةار فةةةى العربيةةةة الدولةةةة وأوضةةةاع المنطقةةةة،
 الدولةةةةةة ومسةةةةةتقبل األوسةةةةةط، الشةةةةةرق تحةةةةوالت
 وديناميةةةةةةات ،والربيةةةةةةعو بعةةةةةد العربيةةةةةةة الوطنيةةةةةة
 الحةةةةةةةةةةةروب واحتمةةةةةةةةةةةاالت والوحةةةةةةةةةةةدة، التفكةةةةةةةةةةةك
 أنماط وتحول العربية، لمنطقةا فى المستقبلية
 العربةةةةةةةى، العةةةةةةةالم فةةةةةةةى اإلقليميةةةةةةةة الصةةةةةةةراعات
 الشةةةةرق فةةةةى إقليميةةةةة قيةةةةادة بةةةةروز واحتمةةةةاالت
 الحةةةاالت بعةةةد اختيةةةار سةةةيتم وأخيةةةرا... األوسةةةط
 .نظريا دراسته تم ما على للتطبيق

 
 تحليةةل فةةي الجديةةدة والقضةةايا االقترابةةات دراسة
 ذلةةةةةك ويتضةةةةةمن األفريقيةةةةةة، السياسةةةةةية الةةةةةنظم
 الديمقراطيةةة، ترسةةيخ وتحةةديات والحكةةم قضةةايا
 االجتماعيةةة، والحركةةات المدني المجتمع ودور

 أعقةةاب فةةي االحتجاجةةات مةةن الجديةةدة والموجه
 إعةةادة حةةول والجةةدل األفريقةةي، الشةةمال ثةةورات
 فةةي خاصة العسكرية-المدنية العالقات تشكيل
 ديولوجيةةةةةةةاألي الحركةةةةةةات صةةةةةةعود تحةةةةةةدي ظةةةةةةل

 المقةةةةةرر يتعةةةةةرض كمةةةةةا. القةةةةةارة فةةةةةي المتطرفةةةةةة
 القارة في للمرأة السياسي والدور النوع لقضايا

 الةةةدور، هةةةذا تواجةةةه التةةةي والتحةةةديات األفريقيةةةة
 المتعلقةةةةةةة الجديةةةةةةدة القضةةةةةةايا بعةةةةةةض ويغطةةةةةةي

 تحةةةةديات ومنهةةةةا للقةةةةارة، السياسةةةةي باالقتصةةةةاد
  .المناخية والتغيرات الغذائي واألمن البيئة

 أفريقيا في السياسية النظم
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 هةةةةذه دراسةةةةة فةةةةى الرئيسةةةةية االقترابةةةةات دراسةةةةة
 فةةي السياسةةية للنظم المختلفة واألنماط النظم،
 هةةذه شةةهدتها التي التاريخية والتحوالت القارة،
 ونمةةط السياسةةية، الثقافةةة دور وتفسةةير النظم،
 دور طبيعةةة حيةةث مةةن القةةارة دول فةةي التنميةةة
دارة الدولةةةةةةةةة،  الخةةةةةةةةاص بالقطةةةةةةةةاع عالقتهةةةةةةةةا وا 
 االجتماعيةةةةة، والسياسةةةةات المةةةةدني، والمجتمةةةةع

 آسيا في السياسية لنظما
 

P654 



118 

 

 القةةةارة، دول تواجةةةه التةةةي التنمويةةةة والتحةةةديات
 ومطالةةةةةةةةةةةةةةب االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةة، الحركةةةةةةةةةةةةةات ودور

 والجماعةةات احتوائها، وسبل اإلثنية الجماعات
 المدنيةةةةةةةةةةةةةة العالقةةةةةةةةةةةةةات وتطةةةةةةةةةةةةةور المسةةةةةةةةةةةةةلحة

 ودور والةةةةةةةةدينى، القةةةةةةةةومى العسةةةةةةةةكرية،والعامل
 .الخارجى العامل

 
 وسةةةةةةقوط لصةةةةةةعود التاريخيةةةةةةة دراسةةةةةةةالجذور

 هةةةةذه فةةةي االشةةةتراكية واأليةةةديولوجيات الةةةنظم
رث الةةةةةدول،  وقضةةةةةايا السةةةةةوفيتية، الحقبةةةةةة وا 
 الةةةديمقراطى، والتحةةةول االقتصةةةادى اإلصةةةالح
 واالقتصةةةةةادية السياسةةةةية المؤسسةةةةةات وبنةةةةاء
 تنةةاول يةةتم كمةةا. التحةةوالت هةةذه بعةةد الجديةةدة

 والدولةةة والهوية والثقافة القومى العامل دور
 والصةةةةةةةةراعات القةةةةةةةةومى التكامةةةةةةةةل وتحةةةةةةةةديات
 مةةن الفاعلين ودور الدول، هذه في الداخلية
 وحركةةةةةات مةةةةةدني مجتمةةةةع مةةةةةن الدولةةةةةة غيةةةةر

 .الخارجى العامل ودور اجتماعية،
 

 أوروبا فى السياسية النظم
  والكومنولث وروسيا الشرقية
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 العمليةةة علةةى الضةةوء ءإلقةةا إلةةى المقرر يهدف
 الالتينية بأمريكا الديمقراطي للتحول التاريخية
 اجتيةةاح منذ الديمقراطي الحكم تعزيز ومعوقات
 أواخةةةةةةةةر فةةةةةةةةي للديمقراطيةةةةةةةةة الثالثةةةةةةةةة الموجةةةةةةةةة

 الةةنظم اسةةتمرارية من الرغم وعلى. الثمانينيات
 ذلةةةك منةةةذ القةةةارة بلةةدان أغلةةةب فةةةي الديمقراطيةةة

 القليلةةة، تاالسةةتثناءا بعةةض وجةةود مةةع الحةةين
 تعةةةةاني الةةةةديمقراطيات هةةةةذه تةةةةزال ال أنةةةةه غيةةةةر

 مسةةةةةةاواة وعةةةةةةدم حةةةةةةادة، اقتصةةةةةةادية منأزمةةةةةةات
 األجهةةزة فةةي مستشةةري وفسةةاد فجةةة، اجتماعية

 المؤسسةةةةات وتسةةةةييس للدولةةةةة، البيروقراطييةةةةة
 اختبةةةةةةةةار إلةةةةةةةةى المقةةةةةةةةرر فيسةةةةةةةةعى. القضةةةةةةةةائية

 أمريكا فى السياسية النظم
 الالتينية
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 الةةةةةةةةةديمقراطي التحةةةةةةةةةول نظريةةةةةةةةةات مصةةةةةةةةةداقية
 التينيةةةةةة،وال أمريكةةةةةا حةةةةةاالت علةةةةةى بةةةةةالتطبيق

. بالقارة السياسي التمثيل أزمة ومالمح أسباب
 الةةنظم تواجةةه التةةي المعضةةالت أهةةم يتنةةاول ثةةم

 السةةوق، وسياسات الديمقراطية نحو المتحولة
 وتصةةاعد الجماهيريةةة، الحزبيةةة الةةنظم وانهيةةار
 السةةةةةةكان لجماعةةةةةةات الهويةةةةةةة سياسةةةةةةات حةةةةةةدة

 لعمليةةةةةةةات المختلفةةةةةةةة والمسةةةةةةةارات األصةةةةةةةليين،
 سياسةةةةية وظهورحركةةةةات اهيريةةةةة،الجم التعبئةةةةة

 .جديدة واجتماعية
 

 واالقترابةةات المفاهيم عرض المقرر هذا يتناول
 حقةةةةةةةةل يتبناهةةةةةةةةا التةةةةةةةةى األساسةةةةةةةةية والنمةةةةةةةةاذج
 منهةةا، البةةد نظريةةة كقاعةةدة المقارنة السياسات

 الحكةةةةةةم لةةةةةةنظم األساسةةةةةةية األنةةةةةةواع يقةةةةةةدم كمةةةةةا
 أقسةةام أربعةةة إلةةى المقرر ينقسم ثم.  وفروعها
 األساسةةةةية األنةةةةواع دراسةةةةة أجةةةةل مةةةةن أساسةةةةية

 الراسخة، الغربية الديمقراطيات فى الحكم لنظم
 التةةى بالتفاصةةيل الطالب تزويد خالل من وذلك
 الةةةةنظم هةةةةذه تطةةةةورت كيةةةةف بيةةةةان شةةةةأنها مةةةةن

 والسةةمات الخصةةائص أهةةم هةةى وما السياسية،
 نظةةةةةةةامال علةةةةةةةى التركيةةةةةةةز يةةةةةةةتم. لهةةةةةةةا المميةةةةةةةزة

 ،والنظةةةةةةةةةام األمريكةةةةةةةةةى النظةةةةةةةةةام البريطةةةةةةةةةانى،و
 بةةةةالتركيز وذلةةةةك. األلمةةةةانى ،والنظةةةةام الفرنسةةةةى

 :الراسخة الغربية الديمقراطيات على
 للمملكةةةةةةةة حالةةةةةةةة دراسةةةةةةةة: البرلمانيةةةةةةةة الةةةةةةةنظم

 .المتحدة البريطانية
 المتحةةدة الواليةةات حالةةة دراسة: الرئاسية النظم

 .األمريكية
 .فرنسا حالة دراسة: المختلطة النظم

 دراسةةةةةةةةةحالة: المختلطةةةةةةةةة االنتخابيةةةةةةةةة الةةةةةةةةنظم

 الغربية السياسية النظم
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 .ألمانيا
 

 الدارسةةةةةين تعريةةةةةف إلةةةةةى المقةةةةةرر هةةةةةذا يهةةةةةدف
 game المباريةةةات نظريةةةة اسةةةتخدام بكيفيةةةة

theory، االجتمةةاعي االختيةةار نظرية وكذلك 
social choice theory تفسةةةةير فةةةةي 

 تتضةةةةةةةةمن. عةةةةةةةام بوجةةةةةةةةه السياسةةةةةةةي السةةةةةةةلوك
 نظريةةة فةةي رياضةةية مقدمة المقرر وضوعاتم

 النظريةةة لهةةذه تطبيةةق دراسةةة يليهةةا المباريات،
 فةةةي للنةةةاخبين التصةةةويتي السةةةلوك تفسةةةير فةةةي

 وتشةةةةةكيل المختلفةةةةةة، االنتخابيةةةةةة الةةةةةنظم إطةةةةةار
 المؤسسةةةةةةات واختيةةةةةار الحكوميةةةةةةة، االئتالفةةةةةات

 والتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميم السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية
 ،institutional designالمؤسسةةةةةةةةةي
 فةةةةةةةةةةةي والتصةةةةةةةةةةةويت يةةةةةةةةةةةة،االنتخاب والدعايةةةةةةةةةةةة
 .والدفاع الردع وسياسات البرلمانات،

 

 السياسية العلوم فى النمذجة
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 إشةةكاليات أهةةم إلى التعرض إلى المقرر يهدف
 فيسعى. مقارن منظور من السياسي االقتصاد
 تتعلةةةةةق تسةةةةاؤالت علةةةةةى اإلجابةةةةة إلةةةةةى المقةةةةرر

 التنميةةةة وأهةةةداف للمةةةوارد الكةةةفء بالتخصةةةيص
 ودور والتوزيةةع، النمةةو لويةةاتوأو  ، االقتصادية
 االقتصةةةةةةةادية السياسةةةةةةةات صةةةةةةةنع فةةةةةةةي الدولةةةةةةةة

 تنظةةةةةةيم آليةةةةةةات بةةةةةةين والعالقةةةةةةة واالجتماعيةةةةةةة،
 والةةدور ناحيةةة، مةةن التنافسةةية وأجةةواء السةةوق
 يتطةةةرق. أخةةةرى ناحيةةة مةةةن للحكومةةةة التةةدخلي
 منظةةور مةةن الجدلية القضايا هذه لمثل المقرر
 كية،الكالسةةي النظريةةة: متباينةةة نظرية اقترابات
 النيوكالسةةيكية والنظريةةة الماركسةةية، والنظريةةة
 والثقافية السوسيولوجية واالقترابات والكينزية،
 لتنةةاول المقةةرر ينتقةةل ثةةم. السياسةةي لالقتصةةاد

 المقارن السياسي االقتصاد  
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 لنظريةةةةةةةةات التطبيقيةةةةةةةةة الموضةةةةةةةةوعات بعةةةةةةةةض
 دور: مقةةةارن منظةةةور مةةةن السياسةةةي االقتصةةةاد

 المعةةةةةامالت تكلفةةةةةة تخفةةةةةيض فةةةةةي المؤسسةةةةةات
-االقتصةةةادية واألسةةةس النمةةةو، معةةةدالت ورفةةةع

 التحةةةول وتةةةأثير السياسةةةية، للقةةةوة االجتماعيةةةة
 للدولة االقتصادي والدور التنموية النماذج في
 الدولةةةةة بةةةةين القةةةةوة توازنةةةةات فةةةةي الحةةةةوالت فةةةي

 الرأسةةةةةةةةةةةةمالية بةةةةةةةةةةةةين والعالقةةةةةةةةةةةةة والمجتمةةةةةةةةةةةةع،
 فةةي للفسةةاد السياسةةي واالقتصةةاد والديمقراطية،
 راوأخيةةةةةة المتحولةةةةةةة، الرأسةةةةةةمالية االقتصةةةةةةاديات

 في العمل سوق في المرأة ضد النوعي التمييز
  .األطراف دول
 وطبيعة الدساتير، ودور وطبيعة مفهوم دراسة

 وأهميةةةةةةةةةةةة الدسةةةةةةةةةةةتوري، النظةةةةةةةةةةةام وتأسةةةةةةةةةةةيس
 المختلفةةة واالسةةهامات الدستورية، الديمقراطية
 وحكةةةةةم الدسةةةةةتورية مفةةةةةاهيم حةةةةةول للمنظةةةةةرين
 الدسةةةتورية، الحقةةةوق تنةةةاول وكةةةذلك القةةةانون،
 بةةين للعالقة الدستور وتنظيم حمايتها، وكيفية

 تناولعوامةةل يتم كما. للدولة المختلفة السلطات
 ودور التغييةةةةر، وأسةةةةاليب الدسةةةةتورى، التغييةةةةر
 القةةوانين، دسةةتورية علةةى الرقابةةة فةةي القضةةاء
 وعيةةوب ومزايةةا الرقابة لهذه المختلفة واألشكال

 العدالةةةة بمعةةةايير لةةةكذ كةةةل وعالقةةةة منهةةةا، كةةةل
 .الشعبية والسيادة والديمقراطية

 

 الدستورية النظرية  
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 النظةةام تطةةور دراسةةة المقرر هذا يستهدف    
 ينةةةةةاير، 61 ثةةةةةورة منةةةةةذ مصةةةةةر فةةةةةى السياسةةةةةى
 وذلةةةك جديةةةدة، أسةةةس علةةةى تأسيسةةةه وخطةةةوات

 التاريخيةةة الناحيةةة من النظام تطور سياق في
بةةةةراز  ويةةةةدرس. يةةةةروالتغي االسةةةةتمرار عناصةةةةر وا 
 حالةةة كدراسةةة السياسةةي النظةةام تطةةور المقةةرر

 المصري السياسي النظام
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 المقارنةةةةة السياسةةةةية الةةةةنظم تحليةةةةل إطةةةةار فةةةةي
بةةراز  ، النظةةام بهةةا مةةر التةةي السةةيولة حالةةة ،وا 
 التوازن ضوء في له المحتملة المسارات وتعدد
 ثةةم. األحةةداث وتفةةاعالت السياسةةية القةةوى بةةين
 األساسةةةةية والبيانةةةةات المعلومةةةةات تةةةةدريس يةةةةتم

 بالحقوق والتعريف الحكم نظام بشكل الخاصة
 فةةةي المواطنةةةة صةةةفة تضةةةمنها التةةةي والواجبةةةات

 المشةةةةاركة وأهميةةةةة ،6104 دسةةةةتور ضةةةةوء
 الةةةةةةديمقراطي، التطةةةةةور تحقيةةةةةق فةةةةةي الشةةةةةعبية
 موضةةوعات المقرر يحتوى كما .أركانه وتعزيز
 العصةةر فةةي مصةةر فةةي السياسةةي النظةةام تطور

 ةاألخيةةر  الثالثةةة العقةةود في وخصوصاً  الحديث،
 مةةن ذلةةك يشةةمله بمةةا الثةةورة، قيةةام سةةبقت التي

 السياسةةية، واألحةةزاب الدسةةتور،  مثةةل عناصةةر
 البيئةةةة شةةةرح وكةةةذلك الةةةثالث، الحكةةةم وسةةةلطات

 النظةةةام يحيةةةا التةةةي االقتصةةةادية االجتماعيةةةة
براز إطارها، في السياسي  النظام بين العالقة وا 
 .واالجتماعية االقتصادية والسياسات السياسي

 السياسةةي النظةةام تطةةور بةةين بطالةةر  يةةتم كمةةا
 السياسةةةةةة علةةةةةم واقترابةةةةةات ومفةةةةةاهيم المصةةةةةري
 .واالنتقال التحول بعمليات المتعلقة

 
 الدارسةةةةةين تعريةةةةةف إلةةةةةى المقةةةةةرر هةةةةةذا يهةةةةةدف

 نظةةةةةةام وتفصةةةةةةيالت المحليةةةةةةة اإلدارة بنظريةةةةةةات
 المقةةةةةرر يتنةةةةةاول. مصةةةةةر فةةةةةي المحليةةةةةة اإلدارة

 الفيدرالية مفاهيم مثل أولية نظرية موضوعات
 ثةةةةم. السةةةةلطات ونقةةةةل وتفةةةةويض والالمركزيةةةةة،

 لنظةةةةام التةةةةاريخي التطةةةةور دراسةةةةة إلةةةةى ينتقةةةةل
 الحةةةةةالي الهيكةةةةةل مصةةةةةر، فةةةةةي المحليةةةةةة اإلدارة
 سةةةةةلطات مصةةةةةر، فةةةةةي المحليةةةةةة اإلدارة لنظةةةةةام
 التشةةابكية العالقةةة المختلفةةة، المحليةةة األجهةةزة

 فى المحلية واإلدارة السياسة 
 مصر
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 ليةةةةةةةالمح واألجهةةةةةةزة المركزيةةةةةةة الحكومةةةةةةة بةةةةةين
 نمةةةةةةةةوذج مصةةةةةةةةر، فةةةةةةةةي والشةةةةةةةةعبية التنفيذيةةةةةةةةة
  االنتخابية النظم الجديدة، العمرانية المجتمعات
 .المحلية االنتخابات في التصويتي والسلوك

 
 الباحثين تعريف إلى البيني المقرر هذا يهدف

 علةةةةةةم مجةةةةةةاالت فةةةةةةي الةةةةةةنفس علةةةةةةم بتطبيقةةةةةةات
 النفسةةةةةةية الةةةةةةدوافع أثيرتةةةةةة وكيفيةةةةةةة السياسةةةةةةية
 الظةةةواهر مةةةن العديةةةد علةةةى اإلدراكيةةةة والجوانةةةب

 وتشةةةةكيل السياسةةةةية والسةةةةلوكيات االجتماعيةةةةة
 فيسةةةةةةةعى. االجتماعيةةةةةةةة للجماعةةةةةةةات الهويةةةةةةةات
 الةةرأي تشةةكيل كيفيةةة علةةى التعةةرف إلةةى المقةةرر
 ودوافع بعينه، اتجاه في تعبئته ومسارات العام

 القةةةةةادة صةةةةةناعة االنتخابي،وكيفيةةةةةة التصةةةةةويت
 لألسةةةةةةةةس وتشةةةةةةةةكيلهم لقةةةةةةةةراراتهم السياسةةةةةةةةيين
 ودوافع السياسي، للنظام المساندة األيدولوجية

 للعنةةةةةةف والدينيةةةةةةة اإلثنيةةةةةةة الجماعةةةةةةات لجةةةةةةوء
 واألحةةزاب للجماعةةات االنتمةةاء ودوافع المسلح،

 اإلدراك علةةى اإلعةةالم وسائل وتأثير السياسية،
 االسةةةةةةةةةةتمرار ودوافةةةةةةةةةةع السياسةةةةةةةةةةي، والسةةةةةةةةةةلوك
 للجماعةةةةةات العنيةةةةةف السةةةةةلوك فةةةةةي واالنقطةةةةةاع

 .للسالم اللجوء ودوافع
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 االقترابةةات علةةى التعرف إلى المقرر هذا يهدف
 كمةةةةا. للتنميةةةةة والمعاصةةةةرة التاريخيةةةةة النظريةةةةة
 التطبيقيةةةةة الحةةةةاالت فةةةةي التعمةةةةق إلةةةةى يهةةةةدف
 خةةةةةالل مةةةةةن المتةةةةةأخرة التنميةةةةةة عوامةةةةةل لبحةةةةةث

 الدولةةةةةةة بةةةةةةدور تتعلةةةةةةق لموضةةةةةةوعات التطةةةةةةرق
 ودور الفقةةر، حةةدة مةةن التخفيةةف فةةي سياسيال

 الصةةةةةةناعية السياسةةةةةةة صةةةةةةياغة فةةةةةةي األفكةةةةةةار
 والتغيةةةةةةةر النمةةةةةةةو بةةةةةةةين والعالقةةةةةةةة والتخطةةةةةةةيط،

 التنمية في دراسات   
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 الةةةةةدول بعةةةةةض نجةةةةةاح ومحةةةةةددات المؤسسةةةةةي،
 عجلةةة ودفةةع رأسةةمالي تةةراكم إحةةداث في الفقيرة

 والديمقراطيةةةةةةة، الرأسةةةةةةمالية وعالقةةةةةةة التنميةةةةةةة،
 وقسةةةة فةةةي النوعيةةةة والفجةةةةوة المةةةرأة ودراسةةةات
 الحةةةةةةةرة والتجةةةةةةةارة البيئةةةةةةةة وسياسةةةةةةةات العمةةةةةةةل،

 فةةةةةي النيةةةةةوليبرالي النظةةةةةام وأثةةةةةر واالسةةةةةتتثمار،
 المهمشةةة للجماعةةات الهويةةة سياسةةات تعميةةق

 والبحةةةث االجتماعيةةةة، الحركةةةات حةةةدة وتصةةةاعد
 واألسةةةس التنميةةةة لعمليةةةة الثالثةةةة فيالثنائيةةةات
 السوق والتوزيع  النمو:  منها لكل األيدلوجية
 .والقيود الفرص والدولة 

 
 للظةةواهر االجتمةةاعي بالتفسير المقرر ها يهتم

 تةةاثير شةةرح يحةةاول فمةةثال، المختلفة السياسية
 االنتمةةةةةاء و الجنةةةةةدر و الطبقةةةةةة مثةةةةةل مفةةةةةاهيم
 المفةةةةاهيم مةةةةن اخةةةةر عةةةةدد و الةةةةدين و االثنةةةةي

 و السةةةةلطة و القةةةةوة ظةةةةاهره علةةةةي االجتماعيةةةةة
 بعةةدد يهتم كما.  اسيةالسي الظواهر من غيرها
 السياسةةةةةي فيهةةةةةا يخةةةةةتلط التةةةةةي الظةةةةةواهر مةةةةةن

 الفقةةةةةةر و الهجةةةةةةرة ظةةةةةةاهرة مثةةةةةةل باالجتمةةةةةةاعي
 كيفيةةةة و االجتماعيةةةة الحركةةةات و والمهمشةةةين

 و مفةةةةةةاهيم باسةةةةةةتخدام الظةةةةةةواهر هةةةةةةذه تحليةةةةةةل
 ال كما الصرف السياسة لعلم تنتمي ال نظريات
 مةةن تقتةةرب انمةةا الصةةرف االجتماع لعلم تنتمي
 علةةم مةةن االقتةةراب مسةةافة بنفس ياسةالس علم

 وتطبيقاتهةةا النظريةةة اسسةةها تجةةد و االجتمةةاع
 المقةةةةةةةةةةرر يهةةةةةةةةةةتم ال و. معةةةةةةةةةةا العلمةةةةةةةةةةين فةةةةةةةةةي

 تتبع يحاول انما و فقط المعاصرة بالمجتمعات
 االجتماعيةةةةة الظةةةةواهر بةةةةين التفاعليةةةةة العالقةةةةة
 اسباب تفسير يحاول و التاريخ عبر السياسية
 فةةي معينةةة مجتمعةةات فةةي الظةةواهر هةةذه ظهور

 السياسي االجتماع  
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 . اخرى فترات في واختفائها ما تاريخية فترة
 

 الدارسةةةةةين تعريةةةةةف إلةةةةةى المقةةةةةرر هةةةةةذا يهةةةةةدف
 المالحظةةات ذات الكمية البيانات تحليل بكيفية
 اإلجابةةة بهةةدف ،(المسةةوح بيانةةات مثل) الكبيرة
 يتناول.السياسية العلوم في بحثية أسئلة على

 الكمةةي التحليةةل في متقدمة موضوعات المقرر
 ،Discrete regression model الةةةة مثةةةل
 Modelsو ،Basic time series modelsو

for selection bias، وModels for 
duration، و Missing data (item and 

unit nonresponse) problems، و Text 
Analysis، و Time series cross-

sectional data، و Ecological 
inference (avoiding aggregation 

bias)، وModels for reciprocal 
causation and endogeneity . 

 الكمى السياسى التحليل
 

                                                                    

PP666666  
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 في قسم اإلدارة والسياسات العامة رابعاا: توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير
 
 
 
 
 
 
 

  توصيف المقررتوصيف المقرر  المقررالمقرر  اسماسم  الكودالكود
  المقررات اإلجباريةالمقررات اإلجبارية

AA  660011  يهةةةدف طةةةرح هةةةذا المقةةةرر إلةةةى دراسةةةة وتحليةةةل وفهةةةم و البنةةةاء يهةةةدف طةةةرح هةةةذا المقةةةرر إلةةةى دراسةةةة وتحليةةةل وفهةةةم و البنةةةاء   قضايا في نظرية اإلدارة العامةقضايا في نظرية اإلدارة العامة
النظرى فى حقل اإلدارة العامةو من حيث الوقةةوف علةةى طبيعةةة  النظرى فى حقل اإلدارة العامةو من حيث الوقةةوف علةةى طبيعةةة  
هةةةذا الحقةةةل   والتطةةةور الفكةةةري الةةةذي حكمةةةه مةةةن خةةةالل تنةةةاول هةةةذا الحقةةةل   والتطةةةور الفكةةةري الةةةذي حكمةةةه مةةةن خةةةالل تنةةةاول 

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

أن يكةةون كةةل دارس قةةد أن يكةةون كةةل دارس قةةد   --عند انتهاء الدراسةةةعند انتهاء الدراسةةة  ––ومن المتوقع ومن المتوقع 
أحاط بطبيعة الحقل وتعرف على األطر النظرية التي يتضمنها أحاط بطبيعة الحقل وتعرف على األطر النظرية التي يتضمنها 
مةةن حيةةث األسةةس التةةي تقةةوم عليهةةا والمبةةادئ  التةةي تطرحهةةا مةةن حيةةث األسةةس التةةي تقةةوم عليهةةا والمبةةادئ  التةةي تطرحهةةا 

  مداخل تطويرها.مداخل تطويرها.المنهاجية العلمية فى دراستها وأهم المنهاجية العلمية فى دراستها وأهم 

AA  660022   مقدمة في تحليل السياسات مقدمة في تحليل السياسات

  العامةالعامة
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بموضوع السياسات يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بموضوع السياسات 
العامة، وأسباب االهتمام بها، وأدوار الفاعلين المختلفين، العامة، وأسباب االهتمام بها، وأدوار الفاعلين المختلفين، 
ومنهاجية دراستها. كما يهدف المقرر إلى إكساب الطالب ومنهاجية دراستها. كما يهدف المقرر إلى إكساب الطالب 

  مهارة إعداد أوراق العمل.مهارة إعداد أوراق العمل.

AA  660033  يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب مهارة تحليل وتقويم يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب مهارة تحليل وتقويم   سياسات العامةسياسات العامةتحليل وتقويم التحليل وتقويم ال
السياسات العامة وذلك من خالل دراسة المداخل المختلفة السياسات العامة وذلك من خالل دراسة المداخل المختلفة 

  لصنع وتقييم السياسات العامة.لصنع وتقييم السياسات العامة.

AA  660044   مناهج البحث في اإلدارة مناهج البحث في اإلدارة
  والسياسات العامةوالسياسات العامة

أصبحت منهجية البحث العلمى وأساليب القيام به من األمور أصبحت منهجية البحث العلمى وأساليب القيام به من األمور 
أهميتها فى المؤسسات األكاديمية ومراكز البحوث، أهميتها فى المؤسسات األكاديمية ومراكز البحوث، المسلم بالمسلم ب

باإلضافة إلى انتشار استخدامها فى معالجة المشكالت التى باإلضافة إلى انتشار استخدامها فى معالجة المشكالت التى 
  تواجه المنظمات العامة والخاصة على السواء.تواجه المنظمات العامة والخاصة على السواء.

ويهدف هذا المقرر إلى تنمية معارف الدارسين ومهاراتهم ويهدف هذا المقرر إلى تنمية معارف الدارسين ومهاراتهم 
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فى مجال البحث العلمى فى العلوم االجتماعية بصفة عامة فى مجال البحث العلمى فى العلوم االجتماعية بصفة عامة 
بصفة بصفة   --كمجال للتخصصكمجال للتخصص  --السياسات العامةالسياسات العامة  واإلدارة وواإلدارة و

خاصة، وتنمية قدراتهم على التعامل مع مشكالت مرتبطة خاصة، وتنمية قدراتهم على التعامل مع مشكالت مرتبطة 
فضاًل عن التدريب على كيفية إعداد البحوث فضاًل عن التدريب على كيفية إعداد البحوث   ،،بالعمل والبيئةبالعمل والبيئة

  العلمية وكتابة الرسائل الجامعية.العلمية وكتابة الرسائل الجامعية.

  مقررات اختيارية خاصة بمسار اإلدارة العامةمقررات اختيارية خاصة بمسار اإلدارة العامة
AA  660055  مقرر إلى توضيح االرتباط بين النظام السياسى والنظام مقرر إلى توضيح االرتباط بين النظام السياسى والنظام يهدف اليهدف ال  العامة في مصر العامة في مصر   اإلدارةاإلدارة

الخبرة المصرية، وذلك من الخبرة المصرية، وذلك من   فيفياإلدارى والتأثير المتبادل بينهما اإلدارى والتأثير المتبادل بينهما 
  فيفيخالل دراسة التطور التاريخى للمؤسسات السياسية واإلدارية خالل دراسة التطور التاريخى للمؤسسات السياسية واإلدارية 

مصر، والعناصر المؤثرة على هذا  التطور، وأنماط التفاعل بين مصر، والعناصر المؤثرة على هذا  التطور، وأنماط التفاعل بين 
دور الدولة، والبحث دور الدولة، والبحث   فيفيتغيير تغيير السياسة واإلدارة، خاصة  مع الالسياسة واإلدارة، خاصة  مع ال

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

AA  660066   يسعى هذا المقرر إلى إكساب طالب الدراسات العليا مهارات يسعى هذا المقرر إلى إكساب طالب الدراسات العليا مهارات   اإلدارياإلدارياالجتماع االجتماع
  فيفيتحليل االستراتيجيات التنظيمية وأنماط العالقات التى تنشأ تحليل االستراتيجيات التنظيمية وأنماط العالقات التى تنشأ 

وعالقات المنظمات بالمجتمع وذلك من خالل التركيز وعالقات المنظمات بالمجتمع وذلك من خالل التركيز   إطارها،إطارها،
على الروافد المختلفة إلسهامات علماء االجتماع  وعلماء على الروافد المختلفة إلسهامات علماء االجتماع  وعلماء 

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

اض األطر النظرية اض األطر النظرية والرشادة والتغيير التنظيمى والتكيف واستعر والرشادة والتغيير التنظيمى والتكيف واستعر 
هذا المضمار، ويسعى هذا المقرر بالتوازي إلى هذا المضمار، ويسعى هذا المقرر بالتوازي إلى   فيفيالحديثة الحديثة 

إكساب طالب الدراسات العليا مهارات التطبيق اإلجرائي إكساب طالب الدراسات العليا مهارات التطبيق اإلجرائي 
للمفاهيم المدروسة وذلك من خالل عدد من التكليفات يقوم للمفاهيم المدروسة وذلك من خالل عدد من التكليفات يقوم 
فيها الطالب بتطبيق ما تم  تدريسه على الواقع المصري فيها الطالب بتطبيق ما تم  تدريسه على الواقع المصري 

  والعربي.والعربي.

AA  660077  والسلوك والسلوك   نظريات التنظيمنظريات التنظيم
  التنظيميالتنظيمي

الكم الهائل من المنظمات التى الكم الهائل من المنظمات التى   فيفيتتمثل الظاهرة التنظيمية تتمثل الظاهرة التنظيمية 
كافة جوانب الحياة. ولتحقيق كافة جوانب الحياة. ولتحقيق   فيفييتعامل معها اإلنسان يتعامل معها اإلنسان 

تحقيق أهدافها، فانه من تحقيق أهدافها، فانه من   فيفيفعالية المنظمة وكفاءتها فعالية المنظمة وكفاءتها 
الضروري تطوير المعرفة الخاصة بكيفية تصميمها الضروري تطوير المعرفة الخاصة بكيفية تصميمها 
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ل هذه المعرفة هى ل هذه المعرفة هى مثمثو و والمحافظة على بقائها واستمراريتها. والمحافظة على بقائها واستمراريتها. 
ونظرية التنظيمو، التى يتعين عليها أن تفسر ونظرية التنظيمو، التى يتعين عليها أن تفسر   ما نطلق عليهما نطلق عليه

لنا مكونات الظاهرة التنظيمية وعالقتها ببعضها البعض، لنا مكونات الظاهرة التنظيمية وعالقتها ببعضها البعض، 
ظل معطيات وظروف محددة، ظل معطيات وظروف محددة،   فيفيوالتنبؤ بسلوك تلك الظاهرة والتنبؤ بسلوك تلك الظاهرة 

بما يسمح بامكانية ضبطها والسيطرة عليها والتحكم فيها. بما يسمح بامكانية ضبطها والسيطرة عليها والتحكم فيها. 
التنظيم كحقل دراسى، ودراسة التنظيم كحقل دراسى، ودراسة وينصرف المقرر إلى التعريف بوينصرف المقرر إلى التعريف ب

  النظريات والنماذج التى تسعى لتفسير الظاهرة التنظيمية. النظريات والنماذج التى تسعى لتفسير الظاهرة التنظيمية. 
نسانى الذى يؤثر نسانى الذى يؤثر ويهدف المقرر إلى دراسة سلوك العنصر اإل ويهدف المقرر إلى دراسة سلوك العنصر اإل 

  فيفينسانى يلعب دورًا حيويًا نسانى يلعب دورًا حيويًا فالعنصر اإل فالعنصر اإل   ..على أداء المنظماتعلى أداء المنظمات
كافة مستويات األداء التنظيمى بدءا من األعمال التنفيذية كافة مستويات األداء التنظيمى بدءا من األعمال التنفيذية 

ية البسيطة، إلى أعمال اإلدارة العليا  ويتضمن المقرر ية البسيطة، إلى أعمال اإلدارة العليا  ويتضمن المقرر والتشغيلوالتشغيل
  فيفيدراسة الهيكل التنظيمى للمنظمة وفقًا للنظريات المختلفة دراسة الهيكل التنظيمى للمنظمة وفقًا للنظريات المختلفة 

هذا هذا   فيفيهذا الشأن، ثم يدرس  ديناميكيات السلوك التنظيمي هذا الشأن، ثم يدرس  ديناميكيات السلوك التنظيمي 
اإلطار بما يشمله من التنظيم غير الرسمى وديناميكيات اإلطار بما يشمله من التنظيم غير الرسمى وديناميكيات 

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

AA  660088  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم أسس ومفاهيم يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم أسس ومفاهيم   اإلدارياإلداريصالح صالح التطوير واإلالتطوير واإل
  فيفياإلصالح والتطوير اإلدارى من منظور التطورات المعاصرة اإلصالح والتطوير اإلدارى من منظور التطورات المعاصرة 
  فيفيالفكر اإلدارى وأهم التحوالت التى طرأت على عمل اإلدارة الفكر اإلدارى وأهم التحوالت التى طرأت على عمل اإلدارة 

يتناول يتناول   المقررالمقررفان هذا فان هذا   ،،وعلى ذلكوعلى ذلك  ..ةةالعقود الثالثة الماضيالعقود الثالثة الماضي
المجتمعات المتقدمة المجتمعات المتقدمة   فيفيخبرات اإلصالح والتطوير اإلدارى خبرات اإلصالح والتطوير اإلدارى 

الصناعية، كما يتناول أيضًا خصائص وبرامج اإلصالح اإلدارى الصناعية، كما يتناول أيضًا خصائص وبرامج اإلصالح اإلدارى 
  البلدان النامية والدول العربية.البلدان النامية والدول العربية.  فيفي

بوجه خاص على أهم التحوالت التى طرأت بوجه خاص على أهم التحوالت التى طرأت   المقررالمقررويركز هذا ويركز هذا 
ديم الخدمات للمواطن ونظم ديم الخدمات للمواطن ونظم على دور الدولة وأسلوب تقعلى دور الدولة وأسلوب تق

وأساليب إصالحات الخدمة المدنية، كما يتناول أيضاً وأساليب إصالحات الخدمة المدنية، كما يتناول أيضاً 
نظم وأساليب اإلدارة ومداخل نظم وأساليب اإلدارة ومداخل   فيفياإلصالحات الهيكلية اإلصالحات الهيكلية 

  ومتغيرات اإلصالح اإلدارى والتنظيمى.ومتغيرات اإلصالح اإلدارى والتنظيمى.

AA  660099  يهدف هذا المقرر إلى استعراض المفاهيم والنظريات العملية يهدف هذا المقرر إلى استعراض المفاهيم والنظريات العملية   دارة الموارد البشرية دارة الموارد البشرية إإ
ة الموارد البشرية، وفحص خبرات ونظم تطبيقية ة الموارد البشرية، وفحص خبرات ونظم تطبيقية إلدارة وتنميإلدارة وتنمي
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العملية اإلدارية، إلى جانب العملية اإلدارية، إلى جانب   فيفيلرفع كفاءة العنصر البشرى لرفع كفاءة العنصر البشرى 
تمكين الطالب من اإللمام بأكبر قدر من األساليب والمناهج تمكين الطالب من اإللمام بأكبر قدر من األساليب والمناهج 

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

AA  661100  يهدف هذا المقرر إلى دراسة عدد من النظم المحلية من يهدف هذا المقرر إلى دراسة عدد من النظم المحلية من   المقارنةالمقارنة  النظم المحليةالنظم المحلية
منظور مقارن مع إبراز العناصر البيئية: السياسية والطبيعية منظور مقارن مع إبراز العناصر البيئية: السياسية والطبيعية 
واالجتماعية والثقافية، التى تؤثر على تنظيم اإلدارة المحلية واالجتماعية والثقافية، التى تؤثر على تنظيم اإلدارة المحلية 

    وكفاءة القيام بوظائفها فى الدول المختلفة.وكفاءة القيام بوظائفها فى الدول المختلفة.
مقارنة والمنهج مقارنة والمنهج يتم االعتماد على المنهاجية اليتم االعتماد على المنهاجية ال  ،،ومن ثمومن ثم

  أوجه التشابه واالختالفأوجه التشابه واالختالفيكولوجى للتوصل إلى يكولوجى للتوصل إلى اإلاإلالبيئى أو البيئى أو 
  فيما يتعلق بالنظم المحلية محل المقارنة.فيما يتعلق بالنظم المحلية محل المقارنة.

AA  661111  الجوانب المختلفة لتنظيم المنظمات الجوانب المختلفة لتنظيم المنظمات   تحديدتحديديتناول هذا المقرر يتناول هذا المقرر   دارة المنظمات الدولية دارة المنظمات الدولية إإ
دارتها، وتحديد األسس التى يتم االعتماد عليها  دارتها، وتحديد األسس التى يتم االعتماد عليها الدولية وا  الدولية وا 

زيع األدوار بين اإلدارة العليا والمستويات التنظيمية، زيع األدوار بين اإلدارة العليا والمستويات التنظيمية، لتو لتو 
وعالقات السلطة، وأسس التمويل والتحديد الوظيفى لعمل وعالقات السلطة، وأسس التمويل والتحديد الوظيفى لعمل 

  اإلدارات.اإلدارات.
إدارة الموارد البشرية بها، وتأثيرات االختالفات إدارة الموارد البشرية بها، وتأثيرات االختالفات   كما يركز عليكما يركز علي

الثقافية أو التعدد الثقافى للعاملين بهذه المنظمات مثل األمم الثقافية أو التعدد الثقافى للعاملين بهذه المنظمات مثل األمم 
خصصة على كفاءة وفعالية األداء، خصصة على كفاءة وفعالية األداء، المتحدة ووكاالتها المتالمتحدة ووكاالتها المت

من من   إطالقاإطالقاوأيضًا  مقترحات تطوير عمل هذه المنظمات  وأيضًا  مقترحات تطوير عمل هذه المنظمات  
  المنهج الوظيفى.المنهج الوظيفى.

AA  661122  يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة الشركات دولية النشاط يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة الشركات دولية النشاط   دارة المشروعات دولية النشاطدارة المشروعات دولية النشاطإإ
وأسلوب إدارتها، فمن خالل دراسة طبيعة هذه الشركات يتم وأسلوب إدارتها، فمن خالل دراسة طبيعة هذه الشركات يتم 

جتماعى جتماعى قتصادي واالقتصادي واالها فى السياق االها فى السياق االالتعرض إلى خصوصيتالتعرض إلى خصوصيت
والسياسى، ومن خالل تناول أساليب اإلدارة يتم التعرض والسياسى، ومن خالل تناول أساليب اإلدارة يتم التعرض 
لمكونات العملية اإلدارية من تنظيم وتخطيط وتسويق لمكونات العملية اإلدارية من تنظيم وتخطيط وتسويق 
وتوظيف ورقابة، مع التركيز على وضع الشركات دولية وتوظيف ورقابة، مع التركيز على وضع الشركات دولية 

  النشاط فى الدول النامية.النشاط فى الدول النامية.

AA  661133  دارة شئون البيئة دارة شئون البيئة إإ  
  

عريف بقضايا البيئة وطبيعتها على عريف بقضايا البيئة وطبيعتها على يهدف هذا المقرر إلى التيهدف هذا المقرر إلى الت
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المستوى المحلى والدولى ونظم إدارتها. وتشجيع الطالب على المستوى المحلى والدولى ونظم إدارتها. وتشجيع الطالب على 
التفكير التحليلى وتنمية المهارات النقدية. وتشتمل الدراسة على التفكير التحليلى وتنمية المهارات النقدية. وتشتمل الدراسة على 

  الموضوعات التالية:الموضوعات التالية:
  --هتمام بها محليًا وعالمياً هتمام بها محليًا وعالمياً أسباب االأسباب اال--التعريف بادارة البيئةالتعريف بادارة البيئة

)الدولية والمحلية( )الدولية والمحلية(   البيئةالبيئة  األطراف المشاركة فى عملية إدارةاألطراف المشاركة فى عملية إدارة
)جهاز شئون البيئة، )جهاز شئون البيئة،   ركائز ومحاور إدارة البيئة فى مصرركائز ومحاور إدارة البيئة فى مصر

لسنة لسنة   44الخطة القومية للعمل البيئى، قانون البيئة رقم الخطة القومية للعمل البيئى، قانون البيئة رقم 
عملية التقييم البيئى عملية التقييم البيئى   --( نظم اإلدارة وأهميتها( نظم اإلدارة وأهميتها01140114

  والمراجعة البيئية، فضاًل عن تطبيقات مقارنة ودراسة حاالت.والمراجعة البيئية، فضاًل عن تطبيقات مقارنة ودراسة حاالت.

AA  661144  يتعرض هذا المقرر إلى اإلدارة فى بعض المنشرت العامة يتعرض هذا المقرر إلى اإلدارة فى بعض المنشرت العامة   ت المتخصصة ت المتخصصة دارة الوحدادارة الوحداإإ
المتخصصة، ومنها المتاحف والمستشفيات والبنوك. فعلى المتخصصة، ومنها المتاحف والمستشفيات والبنوك. فعلى 
الرغم من التشابه فى المهام اإلدارية، إال أن لكل من هذه الرغم من التشابه فى المهام اإلدارية، إال أن لكل من هذه 
المنشرت المتخصصة طبيعتها المستقلة وبيئتها وقضاياها المنشرت المتخصصة طبيعتها المستقلة وبيئتها وقضاياها 

لها بالدراسة لها بالدراسة ومشاكلها وتحدياتها مما يستدعى التعرض ومشاكلها وتحدياتها مما يستدعى التعرض 
  المتخصصة.المتخصصة.

ومن أهم أهداف مقرر إدارة المنشرت المتخصصة تعريف ومن أهم أهداف مقرر إدارة المنشرت المتخصصة تعريف 
الطالب بأهم التطورات الحديثة المرتبطة بمجال التخصص الطالب بأهم التطورات الحديثة المرتبطة بمجال التخصص 
وتنمية قدراته البحثية  مع التطبيق على حاالت واقعية فى وتنمية قدراته البحثية  مع التطبيق على حاالت واقعية فى 

  المجتمع المصرى.المجتمع المصرى.

AA  661155  دارسين بالمفاهيم يهدف هذا المقرر إلى تنمية معارف ال  نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية
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.
AA  661166   يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة وعناصر العقود اإلدارية يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة وعناصر العقود اإلدارية   دارة العامة في التعاقددارة العامة في التعاقداإلاإلأساليب أساليب

ومضمونها ومضمونها   ة وطرق إبرامها وأركانهاة وطرق إبرامها وأركانهاإلى جانب أطرها القانونيإلى جانب أطرها القانوني
  قد يحدث من منازعات بشأنقد يحدث من منازعات بشأنالطالب إلى ما الطالب إلى ما وتوجيه عناية وتوجيه عناية 

تنفيذ هذه العقود. كما تتضمن المادة العلمية لمنهج الدراسة تنفيذ هذه العقود. كما تتضمن المادة العلمية لمنهج الدراسة 
للعقد الحديث الذى للعقد الحديث الذى   ج لبعض العقود التقليدية، ونموذجج لبعض العقود التقليدية، ونموذجنماذنماذ
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العامة فى تحقيق أهدافها التنموية خاصة العامة فى تحقيق أهدافها التنموية خاصة   ا اإلدارةا اإلدارةتلجأ إليهتلجأ إليه
  والمشروعات الضخمة المسمى بعقديوالمشروعات الضخمة المسمى بعقدي  الكبيرةالكبيرة  األهدافاألهداف  تلكتلك

PPPPPP  وو  ..BB..OO..TT..  

AA  661177   الرقابة على أعمال اإلدارة الرقابة على أعمال اإلدارة
  العامةالعامة

قابة علي قابة علي يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساليب الر يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساليب الر 
أعمال اإلدارة العامة ذلك أن وظائف اإلدارة وجميع أنشطتها أعمال اإلدارة العامة ذلك أن وظائف اإلدارة وجميع أنشطتها 

، ، مارس في إطار الشرعية والمشروعيةمارس في إطار الشرعية والمشروعيةإنما يجب أن تؤدي وتإنما يجب أن تؤدي وت
وهو بالتعريف الدقيق الجوانب الدستورية والقانونية التي وهو بالتعريف الدقيق الجوانب الدستورية والقانونية التي 

تحكم أعمال اإلدارة العامة بجميع نظمها ومؤسساتها : بناء تحكم أعمال اإلدارة العامة بجميع نظمها ومؤسساتها : بناء 
ومراقبة ومساءلة ومسئولية ومراقبة ومساءلة ومسئولية   وتخطيطيا وأداء وتنفيذا وتقويماوتخطيطيا وأداء وتنفيذا وتقويما

لكل ما تقدم. بمعني سيادة القانون علي جميع مقومات لكل ما تقدم. بمعني سيادة القانون علي جميع مقومات 
ووظائف اإلدارة العامة وقراراتها وتنفيذها ألعمالها. وهذا هو ووظائف اإلدارة العامة وقراراتها وتنفيذها ألعمالها. وهذا هو 
الترجمة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون الذي قرره الدستور الترجمة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون الذي قرره الدستور 
  بنصه علي أن :و سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و.بنصه علي أن :و سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و.

AA  661188  يهدف المقرر إلى التعريف بطبيعة وخصائص الخدمات يهدف المقرر إلى التعريف بطبيعة وخصائص الخدمات   لخدمات الحكوميةلخدمات الحكوميةإدارة اإدارة ا
العامة الحكومية، ودراسة أهم النظريات والنماذج التنظيمية العامة الحكومية، ودراسة أهم النظريات والنماذج التنظيمية 

المرتبطة بتقديم الخدمات العامة ومناقشة أهم القضايا المرتبطة بتقديم الخدمات العامة ومناقشة أهم القضايا 
النظرية والتطبيقية المرتبطة بجودة تقديم الخدمات العامة النظرية والتطبيقية المرتبطة بجودة تقديم الخدمات العامة 

  الحكومية.الحكومية.

AA  661199  يهدف مقرر اإلدارة اإلستراتيجية بشكل عام إلى تنمية معارف يهدف مقرر اإلدارة اإلستراتيجية بشكل عام إلى تنمية معارف   تيجيةتيجيةاإلدارة االسترااإلدارة االسترا
الطالب بأهم المفاهيم واألدوات وأساليب التحليل المستخدمة الطالب بأهم المفاهيم واألدوات وأساليب التحليل المستخدمة 

  في مجال اإلدارة اإلستراتيجية وكيفية تطبيقها.في مجال اإلدارة اإلستراتيجية وكيفية تطبيقها.

ويتبنى المقرر االقتراب التشغيلي في اإلدارة االستراتيجية، ويتبنى المقرر االقتراب التشغيلي في اإلدارة االستراتيجية، 
ية مع تركيزه على ية مع تركيزه على برصد وتحليل مراحل اإلدارة االستراتيجبرصد وتحليل مراحل اإلدارة االستراتيج

جانب المهارات التي يجب إكسابها للطالب، دون إغفال جانب المهارات التي يجب إكسابها للطالب، دون إغفال 
  للجوانب المعرفية، أو السلوكية التي يتغيا المقرر تحقيقها. للجوانب المعرفية، أو السلوكية التي يتغيا المقرر تحقيقها. 

وانطالًقا من ذلك، يتضمن المقرر عدة موضوعات رئيسة من وانطالًقا من ذلك، يتضمن المقرر عدة موضوعات رئيسة من 
  أهمها: أهمها: 

  ،تعريف وأهمية اإلدارة اإلستراتيجية 
 ستراتيجية )التحليل صياغة الخطط اإل
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ستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، اإل
وضع الرؤية والرسالة والقيم والشعار، صياغة 
 األهداف االستراتيجية، تصميم االستراتيجيات...(، 

  ،تنفيذ اإلستراتيجية )صياغة األهداف التشغيلية
وضع السياسات، والقواعد، واإلجراءات، والموازنات، 

 والخطط التنفيذية(، 
  تقييم الخطة )العناصر، المعايير، متابعة و

 المؤشرات(.

AA  662200  يتناول هذا المقرر دراسة المؤسسات العامة وأشكالها يتناول هذا المقرر دراسة المؤسسات العامة وأشكالها   إدارة المؤسسات العامةإدارة المؤسسات العامة
التنظيمية المختلفة، وذلك من خالل التعرف علي وضعها التنظيمية المختلفة، وذلك من خالل التعرف علي وضعها 
الحالي، وطبيعة أدوراها واختصاصاتها، ودور الجهات الرقابية الحالي، وطبيعة أدوراها واختصاصاتها، ودور الجهات الرقابية 

المؤسسات العامة في مصر، المؤسسات العامة في مصر،   عليها. كما يتناول المقرر وضععليها. كما يتناول المقرر وضع
  يةيةمن خالل دراسة وتحليل المشاكل اإلدارية والمالمن خالل دراسة وتحليل المشاكل اإلدارية والمال

يجاد  يجاد والمؤسسات العامة مثل إيجاد قيادات إدارية كفؤة، وا  والمؤسسات العامة مثل إيجاد قيادات إدارية كفؤة، وا 
نظام فعال لتقييم أداء المؤسسات العامة، ومدي قدرتها علي نظام فعال لتقييم أداء المؤسسات العامة، ومدي قدرتها علي 

  تحقيق مهامها وأهدافها.تحقيق مهامها وأهدافها.

  مقررات اختيارية خاصة بمسار السياسات العامةمقررات اختيارية خاصة بمسار السياسات العامة
AA  662211  لسياسة العامة )القطاعية:      لسياسة العامة )القطاعية:      اا

الصحية٬ التعليمية٬ البيئية٬     الصحية٬ التعليمية٬ البيئية٬     

االجتماعية٬ المالية والنقدية٬   االجتماعية٬ المالية والنقدية٬   

المحلية٬ مكافحة المحلية٬ مكافحة 

  ((...وغيرها...وغيرهاالفسادالفساد

ة، مثل ة، مثل يتعرض هذا المقرر لعدد من السياسات العامة القطاعييتعرض هذا المقرر لعدد من السياسات العامة القطاعي
المالية،... وغيرها المالية،... وغيرها و و البيئية، البيئية، و و الصحية، الصحية، السياسات التعليمية، و السياسات التعليمية، و 

التركيز على سياسة بعينها. كما يهدف هذا التركيز على سياسة بعينها. كما يهدف هذا من السياسات مع من السياسات مع 
المقرر إلى تعريف الطالب بطبيعة قضايا السياسات القطاعية المقرر إلى تعريف الطالب بطبيعة قضايا السياسات القطاعية 
وكيفية استخدام منهج حل المشكالت كأداة للوصول إلى وكيفية استخدام منهج حل المشكالت كأداة للوصول إلى 
تعظيم البدائل المتاحة أمام صانع السياسات. ومن هذا تعظيم البدائل المتاحة أمام صانع السياسات. ومن هذا 

  ppoolliiccyyيتعرض المقرر لشبكة السياسات العامة )يتعرض المقرر لشبكة السياسات العامة )  ،،المنطلقالمنطلق

nneettwwoorrkkمتعلقة بالقضية موضوع البحث، حيث تتم متعلقة بالقضية موضوع البحث، حيث تتم ( ال( ال
دراسة الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في هذه الشبكة دراسة الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في هذه الشبكة 

  وأدوايهم في مراحل صنع السياسات العامة المختلفة.    وأدوايهم في مراحل صنع السياسات العامة المختلفة.    

AA  662222  صمم هذا المقرر ليعطي الطالب الوقت والمساحة للتركيز صمم هذا المقرر ليعطي الطالب الوقت والمساحة للتركيز   قراءات في السياسات العامةقراءات في السياسات العامة
ات المتعلقة بالسياسات ات المتعلقة بالسياسات والدراسة المتعمقة إلحدي اإلشكاليوالدراسة المتعمقة إلحدي اإلشكالي
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العامة، مثل لماذا تفشل السياسات العامة، ودور الفاعلين العامة، مثل لماذا تفشل السياسات العامة، ودور الفاعلين 
الجدد في عملية صنع السياسات العامة، القيادة والسياسات الجدد في عملية صنع السياسات العامة، القيادة والسياسات 
العامة، والحوكمة والسياسات العامة، وغيرها من اإلشكاليات العامة، والحوكمة والسياسات العامة، وغيرها من اإلشكاليات 

  تمشيا مع الجديد في العلم واألحداث. تمشيا مع الجديد في العلم واألحداث. 

AA  662233  تحليل  –نظريات دراسة السياسات العامة ركز على ي   السياسات العامة المقارنةالسياسات العامة المقارنة
تنفيذ  –صنع القرار في السياسة العامة و  –السياسات العامة 
 تقييم السياسات العامة. –السياسات العامة 

  مقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامةمقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامة
AA  662244   اطة الدارسين بفكرة عامة شاملة عن اطة الدارسين بفكرة عامة شاملة عن يتضمن هذا المقرر إحيتضمن هذا المقرر إح  إدارة المنظمات غير الحكومية إدارة المنظمات غير الحكومية

المفهوم، المفهوم، و و المنظمات غير الحكومية من حيث التعريف، المنظمات غير الحكومية من حيث التعريف، 
تطور االهتمام بها، واقترابات الدراسة والتعرف تطور االهتمام بها، واقترابات الدراسة والتعرف و و   األهمية،األهمية،و و 

على مفهوم الرؤية، مفهوم الرسالة في هذه المنظمات. على مفهوم الرؤية، مفهوم الرسالة في هذه المنظمات. 
وكذلك  الوقوف على تاريخ نشأة وتطور هذه المنظمات بما وكذلك  الوقوف على تاريخ نشأة وتطور هذه المنظمات بما 

  في مختلف المجتمعات.في مختلف المجتمعات.  يعكس تزايد أهميتهايعكس تزايد أهميتها
ثم دراسة دور المنظمات غير الحكومية في التنمية بصفة ثم دراسة دور المنظمات غير الحكومية في التنمية بصفة 
أساسية وأهم المالحظات بهذا الخصوص، التعرف على أساسية وأهم المالحظات بهذا الخصوص، التعرف على 

  اإلطار القانونى المحدد لوضع ونشاط هذه المنظمات.اإلطار القانونى المحدد لوضع ونشاط هذه المنظمات.
فضاًل عن  مناقشة أهم القضايا التى تثيرها إدارة المنظمات فضاًل عن  مناقشة أهم القضايا التى تثيرها إدارة المنظمات 

جلس اإلدارة  وظيفة جلس اإلدارة  وظيفة غير الحكومية من حيث التخطيط، دور مغير الحكومية من حيث التخطيط، دور م
المدير التنفيذي، تدبير الموارد، العمالة، العالقة بينها وبين المدير التنفيذي، تدبير الموارد، العمالة، العالقة بينها وبين 
األجهزة اإلدارية للدولة وبينهما والقطاع الخاص  أى منظومة األجهزة اإلدارية للدولة وبينهما والقطاع الخاص  أى منظومة 
الشراكة، البناء المؤسسى لهذه المنظمات، فكرة الحكم الشراكة، البناء المؤسسى لهذه المنظمات، فكرة الحكم 

. وتطبيقها في المنظمات غير . وتطبيقها في المنظمات غير GGoovveerrnnaannccee))الموسع )الموسع )
مع اإلحاطة بتطبيقات محددة في مع اإلحاطة بتطبيقات محددة في الحكومية، وقضية التطوع. الحكومية، وقضية التطوع. 
  مجال عمل هذه المنظمات.مجال عمل هذه المنظمات.

AA  662255   يحظى التعاون الدولى فى مجال التنمية باهتمام كبير سواء يحظى التعاون الدولى فى مجال التنمية باهتمام كبير سواء   إدارة برامج التعاون الدولي إدارة برامج التعاون الدولي
من قبل السياسيين، أو من قبل األكاديميين فى حقل اإلدارة من قبل السياسيين، أو من قبل األكاديميين فى حقل اإلدارة 
العامة، ويثور حوله الكثير من الجدل. ولكن تبقى عدة العامة، ويثور حوله الكثير من الجدل. ولكن تبقى عدة 

ة، من أهمها أن التعاون الدولى يمثل محورًا هاماً ة، من أهمها أن التعاون الدولى يمثل محورًا هاماً حقائق مؤكدحقائق مؤكد
من محاور التنمية، وأن هناك حاجة دائمة لتحسين وتطوير من محاور التنمية، وأن هناك حاجة دائمة لتحسين وتطوير 
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إدارة التعاون الدولى سواء من قبل الدول المانحة أو إدارة التعاون الدولى سواء من قبل الدول المانحة أو 
  المتلقية.المتلقية.

ويهدف مقرر إدارة برامج التعاون الدولى إلى تعريف الطالب ويهدف مقرر إدارة برامج التعاون الدولى إلى تعريف الطالب 
راف الفاعلة، راف الفاعلة، بأهم محاور إدارة التعاون الدولى وأهم األطبأهم محاور إدارة التعاون الدولى وأهم األط

والصعوبات التى تواجه هذا المجال المتخصص، والمستحدثات والصعوبات التى تواجه هذا المجال المتخصص، والمستحدثات 
فى الحقل والجهود المبذولة من أجل نظام إدارى أكثر  كفاءة فى الحقل والجهود المبذولة من أجل نظام إدارى أكثر  كفاءة 
وفعالية، كما يهدف أيضًا إلى تنمية قدرة الطالب على تحليل وفعالية، كما يهدف أيضًا إلى تنمية قدرة الطالب على تحليل 
األبعاد المختلفة للتعاون الدولى التنموى مع التطبيق على األبعاد المختلفة للتعاون الدولى التنموى مع التطبيق على 

  فعل.فعل.مشروعات تعاون جارية بالمشروعات تعاون جارية بال

AA  662266         اإلدارة المالية فى القطاع       اإلدارة المالية فى القطاع
  الحكومىالحكومى

يهدف المقرر إلى بيان أهمية الموارد العامة للدولة وتأثير ندرة يهدف المقرر إلى بيان أهمية الموارد العامة للدولة وتأثير ندرة 
الموارد االقتصادية على الموارد المالية، ودراسة األهداف التى الموارد االقتصادية على الموارد المالية، ودراسة األهداف التى 
يمكن تحقيقها من خالل السياسة المالية مثل التوزيع والتثبيت يمكن تحقيقها من خالل السياسة المالية مثل التوزيع والتثبيت 

راسة اإلطار القانونى  والتنظيمي راسة اإلطار القانونى  والتنظيمي والتنمية، ويتضمن المقرر دوالتنمية، ويتضمن المقرر د
إلدارة الموارد المالية العامة، والعوامل المؤثرة على رسم إلدارة الموارد المالية العامة، والعوامل المؤثرة على رسم 
السياسات المتعلقة بها وعلى تنفيذها، مع اإلحاطة بحاالت السياسات المتعلقة بها وعلى تنفيذها، مع اإلحاطة بحاالت 

  تطبيقية من الدول النامية واآلخذة فى النمو.تطبيقية من الدول النامية واآلخذة فى النمو.

AA  662277  المداخل التي المداخل التي يسعي هذا المقرر إلى دراسة أهم النظريات و يسعي هذا المقرر إلى دراسة أهم النظريات و   أخالقيات اإلدارة العامةأخالقيات اإلدارة العامة
تتناول أخالقيات اإلدارة العامة مع توضيح أبرز التحديات تتناول أخالقيات اإلدارة العامة مع توضيح أبرز التحديات 
التى تفرضها مداخل اإلصالح والتطوير اإلداري على أخالقيات التى تفرضها مداخل اإلصالح والتطوير اإلداري على أخالقيات 
اإلدارة العامة وتحديد أهم األدوات المستخدمة في فرض اإلدارة العامة وتحديد أهم األدوات المستخدمة في فرض 
أخالقيات اإلدارة العامة في المنظمات العامة. هذا إلى جانب أخالقيات اإلدارة العامة في المنظمات العامة. هذا إلى جانب 

القية التي تواجهها المنظمات القية التي تواجهها المنظمات تناول وتحليل القضايا األختناول وتحليل القضايا األخ
  ..العامةالعامة

  

AA  662288  يسعى هذا المقرر إلى تقديم وتحليل نماذج القيادة المعاصرة يسعى هذا المقرر إلى تقديم وتحليل نماذج القيادة المعاصرة   مهارات القيادة العصريةمهارات القيادة العصرية
سواء في المنظمات العامة أو غير الحكومية وذلك من خالل سواء في المنظمات العامة أو غير الحكومية وذلك من خالل 
دراسة تطور نظريات القيادة واستعراض أهم مهارات واألدوار دراسة تطور نظريات القيادة واستعراض أهم مهارات واألدوار 

  يادة الفعالة.يادة الفعالة.التى يتبغي توافرها في القالتى يتبغي توافرها في الق

AA  662299  يسعى هذا المقرر إلى دراسة المسئولية االجتماعية للشركات يسعى هذا المقرر إلى دراسة المسئولية االجتماعية للشركات   المسئولية االجتماعية للشركاتالمسئولية االجتماعية للشركات
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في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خالل استعراض في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خالل استعراض 
التطور من مجرد تقديم أعمال خيرية إلى التحول إلى وكالء التطور من مجرد تقديم أعمال خيرية إلى التحول إلى وكالء 

اعية اعية للتغيير قادرين على اإلبداع في حل المشكالت االجتمللتغيير قادرين على اإلبداع في حل المشكالت االجتم
واالقتصادية والبيئية التى تواجه المجتمعات مع عرض أهم واالقتصادية والبيئية التى تواجه المجتمعات مع عرض أهم 
مكونات المسئولية االجتماعية للشركات واالستراتيجيات مكونات المسئولية االجتماعية للشركات واالستراتيجيات 
والمهارات المتبعة فى ريادة األعمال وكذلك استعراض والمهارات المتبعة فى ريادة األعمال وكذلك استعراض 
العالقات المشتركة التى من الممكن أن تنشا بين الشركات، العالقات المشتركة التى من الممكن أن تنشا بين الشركات، 

  ..الحكومات، المستثمرين، والمنظمات غير الحكوميةالحكومات، المستثمرين، والمنظمات غير الحكومية
  

EE  660011AA  نظرية االقتصاد الجزئينظرية االقتصاد الجزئي  AA..  IInnttrroodduuccttiioonn        

  BB..  CCoonnssuummeerr  TThheeoorryy  

11..  CChhooiiccee  aanndd  pprreeffeerreenncceess  

22..  DDeemmaanndd  bbeehhaavviioorr::  mmaaxxiimmiizzaattiioonn,,  

ccoommppaarraattiivvee  ssttaattiiccss,,  

33..  DDuuaalliittyy::  rreeccoovveerraabbiilliittyy,,  iinnddiirreecctt  uuttiilliittyy  

ffuunnccttiioonn,,  PPaaaasscchhee  aanndd  LLaassppeeyyrreess  IInnddiicceess,,  

SSAARRPP,,  SSlluuttsskkyy  MMaattrriixx,,  WWaallrraassiiaann  ddeemmaanndd  

ffuunnccttiioonn,,  iinntteeggrraabbiilliittyy..  

44..  AAffrriiaatt’’ss  TThheeoorreemm  

55..  AAggggrreeggaattiioonn::  iinnccoommee  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  WWAA  

ffaaiilluurree,,  uunnrreessttrriicctteedd  LLaaww  ooff  DDeemmaanndd..  

66..  CCoonnssuummeerr  ssuurrpplluuss::  ccoommppeennssaattiioonn  sscchheemmeess,,  

eeqquuiivvaalleenntt  aanndd  ccoommppeennssaattiinngg  vvaarriiaattiioonn,,  zzeerroo  

iinnccoommee  eeffffeeccttss,,  HHaarrbbeerrggeerr  TTrriiaanngglleess  

((ttaaxxaattiioonn,,  mmoonnooppoollyy,,  SScciittoovvsskkyy  CCoonnttoouurrss,,  

ccoosstt--bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss))..  

CC..  TThheeoorryy  ooff  tthhee  FFiirrmm  

DD..  GGeenneerraall  EEqquuiilliibbrriiuumm  aanndd  WWeellffaarree  

  

  

EE  660022AA  نظرية االقتصاد الكلىنظرية االقتصاد الكلى  II..  MMaatthheemmaattiiccaall  rreevviieeww  

IIII..  LLoonngg--rruunn  ggrroowwtthh    

IIIIII..  OOvveerrllaappppiinngg--ggeenneerraattiioonnss  mmooddeellss  

IIVV..  EEnnddooggeennoouuss  ggrroowwtthh    

VV..  RReeaall  BBuussiinneessss--CCyycclleess  

VVII..    CCoonncceepptt  ooff  eeqquuiilliibbrriiuumm  

VVIIII..    DDyynnaammiicc  SSttoocchhaassttiicc  GGeenneerraall  

EEqquuiilliibbrriiuumm  MMooddeellss  
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  .يجوز طرح مقررات اختيارية أخرى، بناًء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.يجوز طرح مقررات اختيارية أخرى، بناًء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية  

  

  

    

  



137 

 

ًا    : توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستيرخامساا

 في قسم تطبيقات الحاسب في العلوم االجتماعية

  ::المقررات االجبارية للماجستيرالمقررات االجبارية للماجستيرتوصيف توصيف 

SSaammppllee  ttooppiiccss::  BBaassiicc  tthheeoorreettiiccaall  bbaacckkggrroouunndd::  ssoocciieettyy  aanndd  ssoocciiaall  

ccoommppuuttiinngg;;  ssoocciiaall  ccoommppuuttiinngg  aanndd  hhuummaann  ffrreeeeddoomm;;  ssoocciiaall  

rreegguullaarriittiieess  aanndd  llaawwss  ggoovveerrnniinngg  cchhaaooss;;  tthhee  uunniiffiiccaattiioonn--

ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  pprroocceessss;;  bboottttoomm--uupp  iinnvveessttiiggaattiioonn  vveerrssuuss  ttoopp--

ddoowwnn  aannaallyyssiiss;;  ffaacciilliittaattiinngg  ccoonnddiittiioonnss  vveerrssuuss  ccaauussaall  

ddeetteerrmmiinnaannttss;;  iinnvveessttiiggaattiioonn  vveerrssuuss  pprreeddiiccttiioonn;;  ffeeeedd--ffoorrwwaarrddiinngg  

vveerrssuuss  cceennttrraall  ppllaannnniinngg;;  nnaavviiggaattiioonn  vveerrssuuss  rrooaadd--mmaappppiinngg;;  

sscceennaarriioo--bbuuiillddiinngg  vveerrssuuss  pprreeddiiccttiioonn;;  tthhee  ccaann--hhaappppeenn  vveerrssuuss  tthhee  

wwiillll  hhaappppeenn;;  hhiissttoorryy  aass  aa  mmaaggiicc  mmiirrrroorr  ooff  ppoossssiibbiilliittiieess;;  

CCoommppaarraattiivvee  ccoommppuuttaattiioonnaall  ssoocciiaall  sscciieennccee;;  ccoommppaarraattiivvee  

mmeetthhoodd  ffoorr  aannaallyyzziinngg  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ccoommppuuttaattiioonnaall  mmooddeellss  

iinn  tthhee  ssoocciiaall  sscciieenncceess;;  ccooggnniittiivvee  ffoouunnddaattiioonnss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  

pprroocceessssiinngg  iinn  ccoommppuuttaattiioonnaall  ssoocciiaall  aaggeennttss;;  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  

hhuummaann  ccooggnniittiivvee  pphheennoommeennaa;;  ccoonncceeppttss  aanndd  pprriinncciipplleess  ooff  oobbjjeecctt--

bbaasseedd  mmooddeelliinngg  ppaarraaddiiggmm;;  UUnniiffiieedd  MMooddeelliinngg  LLaanngguuaaggee  ((UUMMLL))  

ttoo  rreennddeerr  ssttrruuccttuurree  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  ccoommpplleexx  ssoocciiaall  ssyysstteemmss  

aanndd  pprroocceesssseess..  

  

SSoocciiaall  sscciieennccee  

ccoommppuuttiinngg  

tthheeoorryy  ((11))  

CC660011  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  TThhee  tthhrreeee  mmeeaanniinnggss  ooff  ccoommppuuttaattiioonn;;  tthhee  

llooggiicciiaann’’ss  mmeeaanniinngg;;  tthhee  pphhyyssiicciissttss  mmeeaanniinngg;;  tthhee  aarriitthhmmeettiicc  

mmeeaanniinngg;;  ssoocciiaall  sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  tthhoouugghhtt  aanndd  tthhee  ssuuppeerr--

aarriitthhmmeettiicc  mmeeaanniinngg  ooff  ccoommppuuttaattiioonn;;  ssoocciiaall  sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  

aanndd  ssoocciiaall  pphhiilloossoopphhyy;;  mmiiccrroo--lleevveell  aanndd  mmaaccrroo--lleevveell  ccoommppuuttiinngg  

iinn  ssoocciiaall  sscciieennccee  pphhiilloossoopphhyy;;  cchhooiiccee  mmeecchhaanniissmm  aanndd  uunniivveerrssaall  

ccoommppuuttiinngg  ccoonnfflliicctt;;  tthhee  ssoocciiaall  sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  ttyyrraannnnyy;;  tthhee  

ppllaattoonniicc  pphhiilloossoopphhyy--ooff--rreelliiggiioonn  mmeettaapphhoorr;;  tthhee  mmeeddiieevvaall  eexxeeggeessiiss  

ooff  ssoocciiaall--sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg;;  tthhee  ssoocciiaall--sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  aanndd  

iimmppoosseedd  rreeaalliittyy;;  ssoocciiaall  sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  aanndd  ssoocciiaall  ppoolliiccyy;;  

MMaarrxxiiaann  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  rroollee  ooff  ccoommppuuttiinngg  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss;;  lloossss  

ooff  mmeeaanniinngg  tthhrroouugghh  iinntteelllleeccttuuaall  pprroocceesssseess;;  mmeettaa--tthhoouugghhtt  iinn  tthhee  

ssoocciiaall  sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  hhiissttoorryy;;  tthhee  pprroobblleemm  ooff  tthhrreeee  wwoorrllddss;;  

tthhee  88tthh  ddaayy  ppaarraaddiiggmm;;  BBuucckkllee’’ss  llaawwss  aanndd  LLaappllaaccee’’ss  ddeemmoonn;;  

uunniittyy--ddiivveerrssiittyy  ddiicchhoottoommyy  aanndd  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  eecclleeccttiicc  tthhoouugghhtt;;  

ffrreeee  wwiillll  vveerrssuuss  nneecceessssiittyy  ffrroomm  lliinneeaarr  ssttaattiicc  iinnttoo  nnoonn--lliinneeaarr  

ddyynnaammiicc  tthhoouugghhtt;;  hhiigghh  lleevveell  eemmeerrggeenntt  ffeeaattuurreess  aanndd  ccoo--

eevvoolluuttiioonn;;  sseellff--oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  oorrddeerr  eemmeerrggeennccee  oouutt  ooff  cchhaaooss;;  

tthhee  PPyytthhaaggoorreeaann  ccoommppuuttaattiioonnaall  tthhoouugghhtt;;  PPyytthhaaggoorreeaann  aanndd  

mmaaccrroo--lleevveell//mmiiccrroo--lleevveell  mmiirrrroorr;;  cchhaaooss  aanndd  sseellff--oorrggaanniizzaattiioonn  iinn  

tthhee  oorriieennttaall  ccoommppuuttiinngg  tthhoouugghhtt;;  tthhee  KKhhaallddoouunneeaann  rreeaallmm  ooff  

ssoocciiaall  sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  tthhoouugghhtt;;    KKhhaallddoouunneeaann  ssyysstteemmaattiicc  aanndd  

ccoommppuuttaattiioonnaall  tthhoouugghhtt;;  mmooddeerrnn  ssoocciiaall  rreevvoolluuttiioonnss  aanndd  mmaassss  

SSoocciiaall  sscciieennccee  

ccoommppuuttiinngg  

hhiissttoorryy  aanndd  

tthhoouugghhtt  

eevvoolluuttiioonn  ((11))  

CC660022  
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ccoommppuuttiinngg;;  ccoonnddoorrcceett  aanndd  vvoottiinngg  ppaarraaddooxxeess;;  ffrroomm  ssoocciiaall  

mmaatthheemmaattiiccss  ttoo  ssoocciiaall  pphhyyssiiccss;;  ssoocciiaall  pphhyyssiiccss  aanndd  ssoocciiaall  

DDaarrwwiinniissmm;;  ffrroomm  rraannddoommnneessss  ttoo  cchhaaooss;;  ccoonntteemmppoorraarryy  ssoocciiaall  

sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  tthhoouugghhtt;;  ccoonntteemmppoorraarryy  ssoocciiaall  eevvoolluuttiioonn  aanndd  

ssoocciiaall  ccoommppuutteerr--bbaasseedd  ssiimmuullaattiioonn  tthhoouugghhtt;;  sseeccoonndd--oorrddeerr  

eemmeerrggeennccee;;  ffoorreeccaassttiinngg  vveerrssuuss  ffuuttuurree  eexxpplloorraattiioonn;;  ffoorreeccaassttss  

vveerrssuuss  ssppaacceess  ooff  ppoossssiibbiilliittyy;;  pprreeddiiccttiinngg  tthhee  uunnpprreeddiiccttaabbllee  

ffuuttuurree..    

  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  DDeeffiinniittiioonnss  aanndd  ccoonncceeppttss;;  tthheeoorreettiiccaall  mmooddeellss  ooff  

hhuummaann  bbeehhaavviioorr;;  ccoommppuuttaattiioonnaall  mmooddeelliinngg  ooff  hhuummaann  

bbeehhaavviioouurr;;  tthhrreesshhoolldd  mmooddeellss;;  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss;;  iinnddiivviidduuaall  aanndd  

ggrroouupp  bbeehhaavviioorr;;  ssoocciiaall  ddyynnaammiicc  pphheennoommeennaa;;  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn,,  

ccoolllleeccttiivvee  bbeehhaavviioorr,,  ccoonnvveerrggeenntt  ssoocciiaall  bbeehhaavviioouurr;;  ssoocciiaall  

iinnfflluueennccee,,  oobbeeddiieennccee,,  ccoonnffoorrmmiittyy,,  ssoocciiaall  nnoorrmmss,,  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  

ccoonnfflliicctt,,  ttiippppiinngg  ppooiinnttss,,  hheerrdd  bbeehhaavviioouurr,,  bbaannddwwaaggoonnss,,  ccaassccaaddeess,,  

ssoocciiaall  ccoonnttaaggiioonn,,  ddiiffffuussiioonn  ooff  tteecchhnnoollooggiieess,,  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  ddiiffffuussiioonn  ooff  ooppiinniioonnss  aanndd  bbeelliieevveess,,  ccuullttuurraall  

ddyynnaammiiccss,,  ccrroowwdd  ppssyycchhoollooggyy,,  ssoocciiaall  ccoonnfflliicctt,,  sseeggrreeggaattiioonn;;  ssoocciiaall  

nneettwwoorrkk  eeqquuiilliibbrriiuumm;;  ccaattaassttrroopphhee  tthheeoorryy;;  eexxaammpplleess  iinn  

eeccoonnoommiiccss,,  ppoolliittiiccaall  sscciieennccee,,  ssoocciioollooggyy,,  ppssyycchhoollooggyy,,  ggeeooggrraapphhyy,,  

aanndd  ccrriissiiss  bbeehhaavviioorr,,  wweeaalltthh  iinneeqquuaalliittyy,,  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  

nneeiigghhbboorrhhooooddss,,  ssoocciiaall  ddyynnaammiiccss  ooff  tthhee  IInntteerrnneett..  

  

SSoocciiaall  

ddyynnaammiiccss  

  

CC660033  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  IInntteerrnneett--ssppeecciiffiicc  rreesseeaarrcchh  mmeetthhooddss;;  IInntteerrnneett  

tteecchhnnoollooggiieess;;  ssoocciiaall  ddyynnaammiiccss  ooff  tthhee  IInntteerrnneett;;  aacccceessss  ttoo  

kknnoowwlleeddggee  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn;;  tthhee  IInntteerrnneett  aanndd  ppoolliittiiccss;;  tthhee  

IInntteerrnneett  aanndd  SSoocciieettyy;;  tthheeoorreettiiccaall  aannaallyyssiiss  aanndd  ssoocciiaall  

iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  IInntteerrnneett;;  aanndd  eemmppiirriiccaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  ssoocciiaall  

iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  IInntteerrnneett;;  tthhee  ddiiggiittaall  ddiivviiddee,,  ee--ggoovveerrnnmmeenntt;;  

ssoocciiaall  mmoobbiilliizzaattiioonn,,  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  ccoommmmeerrccee,,  

ggoovveerrnnaannccee  aanndd  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  IInntteerrnneett;;  oonnlliinnee  rreellaattiioonnss  aanndd  

oofffflliinnee  ssoocciiaall  ssttrruuccttuurreess;;  uusseerr  eexxppeerriieennccee  rreesseeaarrcchh  iinn  iinndduussttrryy;;  

tthhee  IInntteerrnneett  aanndd  rreesseeaarrcchh,,  tthhee  IInntteerrnneett  aanndd  eedduuccaattiioonn..    

  

IInntteerrnneett  

ssttuuddiieess  iinn  tthhee  

ssoocciiaall  sscciieenncceess  

CC660044  

  المقررات االختيارية للماجستيرالمقررات االختيارية للماجستير
SSaammppllee  ttooppiiccss::  TThhee  ccoommppuutteerr  ssiimmuullaattiioonn  ooff  ssoocciiaall  lliiffee,,  

eemmeerrggeennccee  iinn  hhuummaann  ssoocciiaall  ssyysstteemmss;;  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  

mmooddeelliinngg  eennvviirroonnmmeenntt;;  mmooddeelliinngg  aarrttiiffiicciiaall  ssoocciieettiieess::  

eevvoolluuttiioonn  ooff  ccuullttuurree;;  ccoonnsseennssuuss  bbuuiillddiinngg,,  eevvoolluuttiioonn  ooff  

ccooooppeerraattiioonn,,  eevvoolluuttiioonn  ooff  nnoorrmmss,,  ssoocciiaall  aanndd  rreessiiddeennttiiaall  

sseeggrreeggaattiioonn,,  mmooddeellss  ooff  eetthhnniicc  mmoobbiilliizzaattiioonn  aanndd  ssoocciiaall  

ccoonnfflliicctt;;  aarrttiiffiicciiaall  aalllliiaannccee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  aalllliiaannccee  

AArrttiiffiicciiaall  ssoocciieettiieess  CC660055  
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bbrreeaakkddoowwnn;;  mmooddeellss  ooff  ooppiinniioonn  ddyynnaammiiccss;;  mmooddeellss  ooff  

iinnnnoovvaattiioonn  ddiiffffuussiioonn,,  aanndd  mmooddeellss  ooff  ccoolllleeccttiivvee  bbeehhaavviioorr;;  

ssooffttwwaarree  aapppplliiccaattiioonnss;;  rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt..  EEppiisstteemmoollooggiiccaall  

aassppeeccttss  ooff  ssoocciiaall  ssiimmuullaattiioonn;;  ssoocciioollooggiiccaall  tthheeoorryy  aanndd  

ssiimmuullaattiioonn;;  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  eemmeerrggeennccee  iinn  hhuummaann  ssoocciiaall  

ssyysstteemmss;;  sseellff--ssuuffffiicciieennccyy  aanndd  eemmeerrggeennccee;;  eemmeerrggeennccee  aass  aa  

ssoocciiaall  ccoommpplleexxiittyy  pphheennoommeennoonn;;  lleevveellss  ooff  ssoocciiaall  eemmeerrggeennccee;;  

ssoocciiaall  sscciieennccee  aapppprrooaacchh  ttoo  eemmeerrggeenntt  pprrooppeerrttiieess;;  ssoocciiaall  

hheetteerrooggeenneeoouuss  aaggeennttss  aanndd  ssoocciiaall  ggooaall  sseeeekkiinngg  ddyynnaammiiccss;;  

eemmeerrggeennccee  ooff  oorrggaanniizzeedd  ssoocciiaall  ssttrruuccttuurreess  ((EEOOSSSS));;  mmooddeelliinngg  

aarrttiiffiicciiaall  ssoocciieettiieess;;  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ““ppoossssiibbllee  ssoocciieettiieess””;;  

aarrttiiffiicciiaall  ssoocciieettiieess  aanndd  aarrttiiffiicciiaall  ssoocciiaalliittyy;;  aarrttiiffiicciiaall  ssoocciioo--

ggeenneessiiss;;  ssoocciioottoommiieess;;  ggooaall  ssttrruuccttuurree  ffoorr  hheetteerrooggeenneeoouuss  

iinntteerraaccttiinngg  ssoocciiaall  aaggeennttss;;  ddoommiinnaannccee--ssuubboorrddiinnaattiioonn;;  

eevvoolluuttiioonnaarryy  mmooddeellss  ooff  ssoocciiaall  cchhaannggee,,  ggaammee  tthheeoorryy;;    

rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt..            

SSaammppllee  ttooppiiccss::  LLooggiicc  ooff  ssiimmuullaattiioonn  mmeetthhoodd  ttoo  ssttuuddyy  ssoocciiaall  

ssyysstteemmss;;  hhiissttoorryy  ooff  ssoocciiaall  sscciieennccee  ssiimmuullaattiioonn;;  ssttaaggeess  ooff  

ssiimmuullaattiioonn--bbaasseedd  rreesseeaarrcchh;;  ccoonncceeppttss  aanndd  pprriinncciipplleess  ooff  

oobbjjeecctt--bbaasseedd  mmooddeelliinngg  ppaarraaddiiggmm;;  ccoommppoonneennttss  ooff  aaggeenntt--

bbaasseedd  mmooddeelliinngg,,  aaggeennttss,,  rruulleess  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt;;  tthhee  

ccoonncceepptt  ooff  eemmeerrggeennccee;;  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  ooff  

aaggeenntt--bbaasseedd  mmooddeelliinngg;;  uunniiffiieedd  mmooddeelliinngg  llaanngguuaaggee;;  rroollee  ooff  

aaggeenntt--bbaasseedd  mmooddeelliinngg  ((AABBMM))  iinn  ppoolliittiiccss;;  iinntteerrnnaattiioonnaall  

rreellaattiioonn,,  eeccoonnoommiiccss,,  ssoocciioollooggyy,,  eeccoollooggyy..  EExxaammpplleess  ooff  AABBMM  

mmooddeellss::  ggaammee  ooff  lliiffee,,  sseeggrreeggaattiioonn  mmooddeell,,  ssuuggaarrssccaappee  mmooddeell,,  

aaggeenntt--bbaasseedd  ccoommppuuttaattiioonnaall  eeccoonnoommiiccss  ((AACCEE))  mmooddeellss..  

CCoonnssttrruuccttiinngg  aanndd  tteessttiinngg  AABBMM;;  vvaalliiddaattiioonn,,  vveerriiffiiccaattiioonn;;  

pprraaccttiiccaall  aassppeeccttss  aarree  eemmpphhaassiizzeedd  ..  

MMooddeelliinngg  ssoocciiaall  

aaggeennttss  
CC660066  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  CCoommpplleexx  aaddaappttiivvee  ssyysstteemm  ((CCAASS));;  aaggeenntt--

bbaasseedd  ccoommppuuttaattiioonnaall  eeccoonnoommiiccss  ((AACCEE));;  ddeecceennttrraalliizzeedd  

mmaarrkkeett  eeccoonnoommiieess  aass  CCAASS;;  mmaarrkkeett  ggaammeess;;  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  

uussee  ooff  ccoommppuuttaattiioonnaall  llaabboorraattoorriieess::  ddeeffiinniittiioonn  ooff  aaggeennttss,,  

ddeessiiggnn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aaggeennttss,,  ddeessiiggnn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  

ooff  aaggeenntt  eennvviirroonnmmeennttss,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  AACCEEss  rreessuullttss,,  

eeffffeeccttiivvee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  AACCEEss  rreessuullttss;;  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  ccoorree  

ttooppiiccss  ttoo  ssppeecciiffiicc  eexxaammpplleess::  lleeaarrnniinngg  aanndd  tthhee  eemmbbooddiieedd  

mmiinndd;;  eevvoolluuttiioonn  ooff  nnoorrmmss;;  ffoorrmmaattiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  ttrraaddee  

nneettwwoorrkkss;;  EExxpplloorraattiioonn  ooff  ssppeecciiffiicc  ttyyppeess  ooff  mmaarrkkeett  pprroocceesssseess::  

ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss,,  aaggrriiccuullttuurraall  mmaarrkkeettss,,  eenneerrggyy  mmaarrkkeettss,,  

llaabboouurr  mmaarrkkeettss,,  aauuttoommaatteedd  iissssuueess..    

AAggeenntt--bbaasseedd  

ccoommppuuttaattiioonnaall  

eeccoonnoommiiccss  

CC660077  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  HHiissttoorryy  ooff  ssoocciiaall  nneettwwoorrkk  aannaallyyssiiss  ((SSNNAA));;  

ssoocciiaall  nneettwwoorrkk  tthheeoorriieess::  ssoocciiaall  ccaappiittaall,,  ssttrreennggtthh  ooff  wweeaakk  ttiieess,,  

tthheeoorriieess  ooff  mmuuttuuaall  sseellff--iinntteerreesstt  aanndd  ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn,,  ppuubblliicc  

SSoocciiaall  nneettwwoorrkk  

aannaallyyssiiss  
CC660088  

http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ308/tesfatsion/syl308.htm#CASIntro
http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ308/tesfatsion/syl308.htm#ACEIntro
http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ308/tesfatsion/syl308.htm#Game
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ggooooddss  tthheeoorryy,,  ssoocciiaall  eexxcchhaannggee  tthheeoorryy,,  hhoommoopphhiillyy  tthheeoorriieess,,  

nneettwwoorrkk  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  rreepprreesseennttaattiioonn;;  nneettwwoorrkk  

ccoonncceeppttss  ((rreecciipprroocciittyy,,  ttrraannssiittiivviittyy,,  cceennttrraalliittyy));;  aannaallyyssiiss  ooff  

nneettwwoorrkk  ddaattaa;;  rreellaattiioonnaall,,  ppoossiittiioonnaall,,  aanndd  ssttrruuccttuurraall  eeffffeeccttss;;  

nneettwwoorrkk  mmooddeellss  ((rraannddoomm,,  ssmmaallll--wwoorrlldd,,  pprreeffeerreennttiiaall,,  aanndd  

ssccaallee--ffrreeee  nneettwwoorrkk  mmooddeellss));;  iinnffoorrmmaattiioonn  ffllooww  tthhrroouugghh  ssoocciiaall  

nneettwwoorrkkss;;  ddyynnaammiicc  nneettwwoorrkk  aannaallyyssiiss;;  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss  aanndd  

pprreeddiiccttiioonnss;;  ggrroowwtthh  ooff  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss,,  ppoowweerr  llaawwss  aanndd  

rroobbuussttnneessss;;  lliinnkk  pprreeddiiccttiioonn;;  ssoocciiaall  nneettwwoorrkk--bbaasseedd  

iinntteerrvveennttiioonnss;;  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  nneettwwoorrkk  aannaallyyssiiss;;  ssooffttwwaarree  

aapppplliiccaattiioonnss..    

SSaammppllee  ttooppiiccss::  FFiirrsstt--oorrddeerr  ccyybbeerrnneettiiccss;;  bboouunnddaarriieess;;  ssuubb--

ssyysstteemmss  aanndd  ssuupprraa--ssyysstteemmss;;  cciirrccuullaarr  ccaauussaalliittyy;;  ppoossiittiivvee  aanndd  

nneeggaattiivvee  ffeeeeddbbaacckk;;  wwhhoolliissmm;;  sseeccoonndd--oorrddeerr  ccyybbeerrnneettiiccss;;  sseellff--

rreeffeerreennccee;;  sseellff--sstteeeerriinngg;;  sseellff--oorrggaanniizzaattiioonn;;  aauuttoo--ccaattaallyyssiiss;;  

ccrroossss--ccaattaallyyssiiss;;  aauuttooppooiieessiiss;;  tthhee  ppootteennttiiaall  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  

ccllaassssiiccaall  ccyybbeerrnneettiicc  aapppprrooaacchh  iinn  ssoocciiaall  sscciieennccee;;  tthhee  ppootteennttiiaall  

uussee  ooff  tthhee  mmooddeerrnn  ccyybbeerrnneettiicc  ccoonncceeppttss  iinn  rreebbuuiillddiinngg  ssoocciiaall  

sscciieennccee;;  ssoocciioo--ccyybbeerrnneettiiccss  aass  aa  nneeww  ppaarraaddiiggmm  ffoorr  ssoocciiaall  

sscciieennccee;;  mmeetthhooddoollooggiiccaall  pprroobblleemmss  iinnhheerreenntt  iinn  eemmppiirriiccaall  

ssoocciioo--ccyybbeerrnneettiicc  rreesseeaarrcchh..  

SSoocciioo--ccyybbeerrnneettiiccss  CC660099  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  IInnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  

tteecchhnnoollooggyy;;  iimmppaacctt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  

tteecchhnnoollooggyy  oonn::  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ppoolliiccyy--mmaakkeerrss,,  iinnddiivviidduuaallss,,  

aanndd  ssoocciieettyy;;    iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  ffrroomm  OOAASS  ttoo  GGDDSSSS;;  

iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  gglloobbaalliizzaattiioonn  ffrroomm  NNIIII  ttoo  GGIIII;;  

IISS  aanndd  IICCTT  rreessppoonnsseess  ttoo  ssoocciiaall  cchhaannggeess;;  ssttrraatteeggiicc  IISS  aanndd  

IICCTT  ffoorr  ssoocciiaall  rreeeennggiinneeeerriinngg;;  mmooddeerrnn  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  cchhaalllleennggeess;;  ccoommppuutteerr  hhaarrddwwaarree  aanndd  ssooffttwwaarree  

nneeeeddss  ffoorr  ddaattaa,,  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  kknnoowwlleeddggee  pprroocceessssiinngg;;  

eennaabblliinngg  hhuummaann--ccoommppuutteerr  ccoommmmuunniiccaattiioonn;;  ddaattaa,,  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  kknnoowwlleeddggee  mmaannaaggeemmeenntt;;  ssoocciiaall  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  nneettwwoorrkk  aarrcchhiitteeccttuurree;;  mmooddeerrnn  

ccoorrppoorraattee  iinnffoorrmmaattiioonn  aarrcchhiitteeccttuurree;;  IISS  ppllaannnniinngg,,  aannaallyyssiiss  

ddeessiiggnn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt;;  IISS  iimmpplleemmeennttaattiioonn;;  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  

eennhhaanncceemmeenntt;;  IISS  ssuuppppoorrtt  ttoo  ccoollllaabboorraattiivvee  wwoorrkk;;  IISS  ssuuppppoorrtt  

ttoo  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg;;  aassssiimmiillaattiioonn  ooff  iinntteelllliiggeenntt  ssuuppppoorrtt  

ssyysstteemmss  iinn  mmooddeerrnn  oorrggaanniizzaattiioonnss;;  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessoouurrcceess,,  

iinnffoorrmmaattiioonn  ccaappiittaall  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  wwoorrkkeerrss;;  ccoonnttrrooll  aanndd  

sseeccuurriittyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aasssseettss;;  iimmppaacctt  ooff  IISS  aanndd  IICCTT  oonn  

oorrggaanniizzaattiioonnss,,  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ssoocciieettyy..  IInnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  

ssuuppppoorrtt  ttoo  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg::  EESS;;  DDSSSS;;  iinntteelllliiggeenntt  ddeecciissiioonn  

ssuuppppoorrtt;;  ssiinnggllee  aanndd  mmuullttiippllee  oobbjjeeccttiivvee  eevvoolluuttiioonnaarryy  

aallggoorriitthhmmss  aanndd  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  ssoocciiaall  sscciieennccee  pprroobblleemmss;;  

IInnffoorrmmaattiioonn--

bbaasseedd  ssoocciieettiieess  

aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  

iinnffrraassttrruuccttuurree  ((11))  

CC661100  
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GGlloobbaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss::  DDeessiiggnn  iissssuueess,,  cchhaalllleennggeess  aanndd  

bbeenneeffiittss,,  ssuucccceessss  ffaaccttoorrss,,  eexxaammpplleess..    

SSaammppllee  ttooppiiccss::  IInnffoorrmmaattiioonn  bbaasseedd  ssoocciieettiieess  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  

tteecchhnnoollooggyy;;  iinnffoorrmmaattiioonn  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  iinntteerrnneett--bbaasseedd  

iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss;;  eexxaammpplleess  ooff  IIBBIISS;;  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  

qquuaalliittaattiivvee  aannaallyyssiiss;;  aannaallyyttiiccaall  mmeetthhooddss;;  ddaattaa  vviissuuaalliizzaattiioonn;;  

ggeeooggrraapphhiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ssoocciieettyy;;  eexxaammpplleess  ggeeoossppaattiiaall  

ddaattaa  ssoocciiaall  ddaattaa;;  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  ggeeooggrraapphhiicc  iinnffoorrmmaattiioonn,,  

ddaattaabbaasseess  aanndd  ggeeooggrraapphhiicc  iinnffoorrmmaattiioonn;;  ssppaattiiaall  ddaattaa  

mmooddeelliinngg;;  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  ppoolliittiiccss,,  eeccoonnoommiiccss,,  ccoommpplleexxiittyy,,  

ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn::  uurrbbaann  ppllaannnniinngg;;  eennvviirroonnmmeennttaall  

aapppplliiccaattiioonnss,,  llaanndd  ccoovveerr  aanndd  llaanndd  uussee,,  ppoovveerrttyy  aanndd  

uunneemmppllooyymmeenntt,,  eelleeccttiioonnss;;  llaanndd--uussee  mmooddeelliinngg  tteecchhnniiqquueess  aanndd  

aapppplliiccaattiioonnss;;  lliinnkkaaggeess  bbeettwweeeenn  GGIISS  aanndd  AABBMM;;  ssppaattiiaall  aaggeenntt--

bbaasseedd  mmooddeellss  ooff  hhuummaann--eennvviirroonnmmeenntt  iinntteerraaccttiioonnss;;  mmooddeellss  ooff  

llaanndd--uussee  cchhaannggee::  cceelllluullaarr  aauuttoommaattaa,,  aaggeenntt--bbaasseedd  mmooddeellss,,  

aanndd  iinntteeggrraatteedd  mmooddeellss;;  aaggeenntt--bbaasseedd  mmooddeelliinngg  aapppplliiccaattiioonnss  

iinn  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  iinntteerraaccttiioonnss,,  aaggrriiccuullttuurree,,  ffoorreessttrryy  ..    

IInnffoorrmmaattiioonn--

bbaasseedd  ssoocciieettiieess  

aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  

iinnffrraassttrruuccttuurree  ((22))  

CC661111  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  AAddvvaanncceedd  KKDDDD  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  ssuuppeerrvviisseedd,,  

uunnssuuppeerrvviisseedd  aanndd  aassssoocciiaattiioonn  lleeaarrnniinngg..  WWeebb  MMiinniinngg::  TThhee  

WWeebb  cchhaalllleennggeess,,  ffuunnddaammeennttaallss  ooff  ddaattaa  aaccqquuiissiittiioonn  ffrroomm  tthhee  

wweebb  aanndd  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ppllaattffoorrmmss,,  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  

uunnssttrruuccttuurreedd  ddaattaa  iinnttoo  ssttrruuccttuurreedd  ffoorrmmaatt,,  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  

ooff  KKDDDD  tteecchhnniiqquueess  ttoo  ddiissccoovveerr  aaccttiioonnaabbllee  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  

ppaatttteerrnnss,,  pprrooffiilleess,,  aanndd  ttrreennddss  ffrroomm  wweebb  rreessoouurrcceess..  WWeebb  

MMiinniinngg  AApppplliiccaattiioonnss::  ssuucchh  aass  ooppiinniioonn  mmiinniinngg  ((aannaallyyzziinngg  

ppeeooppllee''ss  ooppiinniioonnss,,  sseennttiimmeennttss,,  eevvaalluuaattiioonnss,,  aattttiittuuddeess,,  aanndd  

eemmoottiioonnss  ffrroomm  wwrriitttteenn  llaanngguuaaggee)),,  kknnoowwlleeddggee  ssyynntthheessiiss  ((tthhee  

pprroocceessss  ooff  ddiissccoovveerriinngg  aanndd  iinntteeggrraattiinngg  ddiiffffeerreenntt  ppiieecceess  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn)),,  ttooppiicc  ttrraacckkiinngg  aanndd  ootthheerrss..  KKDDDD  CChhaalllleennggeess  

aanndd  FFuuttuurree  DDiirreeccttiioonnss..  

  

SSoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  

ddiissccoovveerryy  
CC661122  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  HHiissttoorriiccaall  aanndd  pphhiilloossoopphhiiccaall  bbaacckkggrroouunndd  ooff  

ssoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  rreepprreesseennttaattiioonn;;  llooggiiccaall,,  oonnttoollooggiiccaall  aanndd  

ccoommppuuttaattiioonnaall  aassppeeccttss  ooff  ssoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  rreepprreesseennttaattiioonn;;  

pprreeddiiccaattee  ccaallccuulluuss;;  ccoonncceeppttuuaall  ggrraapphhss;;  kknnoowwlleeddggee  

eennggiinneeeerriinngg  aanndd  rreepprreesseennttaattiioonn;;  ssoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  

rreepprreesseennttaattiioonn  pprroocceessss;;  ppuurrppoosseess,,  ccoonntteennttss  aanndd  aaggeennttss;;  

kknnoowwlleeddggee  aaccqquuiissiittiioonn  aanndd  sshhaarriinngg;;  kknnoowwlleeddggee  iinntteerrcchhaannggee  

ffoorrmmaatt;;  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  kknnoowwlleeddggee  rreepprreesseennttaattiioonn;;  

vvaagguueenneessss,,  uunncceerrttaaiinnttyy,,  rraannddoommnneessss  aanndd  iiggnnoorraannccee  iissssuueess  iinn  

ccoommppuuttaattiioonnaall  ssoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  rreepprreesseennttaattiioonn;;  ssoocciiaall  

SSoocciiaall  kknnoowwlleeddggee  

rreepprreesseennttaattiioonn  
CC661133,,  

CC661144  
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kknnoowwlleeddggee  rreepprreesseennttaattiioonn  tthheeoorriieess  aanndd  mmooddeellss;;  iinnffoorrmmaattiioonn  

mmaannaaggeemmeenntt;;  kknnoowwlleeddggee--bbaasseedd  tteecchhnnoollooggiieess;;  pprrooppoossiittiioonnaall  

kknnoowwlleeddggee;;  ffiirrsstt--oorrddeerr  llooggiicc  rreepprreesseennttaattiioonn;;  rruullee--bbaasseedd  

kknnoowwlleeddggee  rreepprreesseennttaattiioonn;;  oobbjjeecctt--oorriieenntteedd  rruullee  

rreepprreesseennttaattiioonn;;  eexxpprreessssiivveenneessss  aanndd  ttrraaccttaabbiilliittyy;;  kknnoowwlleeddggee  

rreepprreesseennttaattiioonn  iinn  ssoocciiaall  ccoonntteexxtt..    

  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  TThhee  ee--ccoommmmeerrccee  pphheennoommeennoonn;;  ee--ccoommmmeerrccee  

aanndd  gglloobbaalliizzaattiioonn;;  wwhhoolleessaalliinngg  aanndd  rreettaaiilliinngg  oonn  tthhee  wweebb;;  

eelleeccttrroonniicc  ccoommmmeerrccee  aapppplliiccaattiioonnss  ((EECCAA));;  eelleeccttrroonniicc  

ccoommmmeerrccee  tteecchhnnoollooggiieess;;  iinntteerrnnaall  bbuussiinneessss  pprroocceesssseess;;  BB--22--BB  

aanndd  BB--22--CC  ee--ccoommmmeerrccee;;  ee--ccoommmmeerrccee  aanndd  wweebb  ssiittee  mmooddeellss;;  

aaddvvaanncceedd  EEDDII  mmooddeellss;;  aaddvvaanncceedd  EEFFTT  mmooddeellss;;  eelleeccttrroonniicc  

ppaayymmeennttss  aanndd  sseeccuurriittyy;;  wweebb  hhoossttiinngg  sseerrvviicceess;;  llooggiissttiiccss  aanndd  

oorrddeerr  ffuullffiillllmmeenntt;;  ee--ccoommmmeerrccee  wweebb  ssiittee  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  

mmaannaaggeemmeenntt;;  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ffiilleess  iinn  EECCAA;;  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  

vviirrttuuaall  ssttoorreess;;  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  pprroodduucctt  ccaattaallooggss;;  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  

ttrraannssaaccttiioonn  ddaattaabbaassee;;  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ccrreeddiitt  ccaarrddss  aanndd  ddiiggiittaall  

mmoonneeyy;;  ggeenneerraattiinngg  ssttoorree  rreeppoorrttss;;  ee--ccoommmmeerrccee  cchhaalllleennggeess  

aanndd  ffuuttuurree  ttrreennddss..  

EE--ccoommmmeerrccee  aanndd  

tthhee  nneettwwoorrkkeedd  

eeccoonnoommyy  

CC661155  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  PPrriinncciipplleess  ooff  ee--ggoovveerrnnmmeenntt,,  CCoommppoonneennttss  ooff  

tthhee  ee--ggoovveerrnnmmeenntt  ffrraammeewwoorrkk;;  SSttrraatteeggiieess  aanndd  MMeetthhooddoollooggiieess  

ffoorr  ee--GGoovveerrnnmmeenntt,,  IInnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  ee--ggoovveerrnnmmeenntt  

ddeevveellooppmmeenntt,,  --ggoovveerrnnmmeenntt  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy::  tthhee  cciittiizzeenn  aass  

ccoonnssuummeerr,,  EE--ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  IICCTT  mmooddeellss  ffoorr  ppuubblliicc  

sseerrvviicceess,,  SSttaattuutteess  aaffffeeccttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  

ee--ggoovveerrnnmmeenntt  pprroojjeeccttss,,  SSeerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  

ttrraannssaaccttiioonn  ppaacckkaaggee,,  HHaarrddwwaarree  aanndd  SSooffttwwaarree  

IInnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  hhiigghh--ppeerrffoorrmmaannccee,,  hhiigghh  ssppeeeedd,,  aanndd  llaarrggee  

ssccaallee  ddiissttrriibbuutteedd  ccoommppuuttiinngg..  

SSttuuddiieess  iinn  ee--

ggoovveerrnnmmeenntt  
CC661166  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  IICCTT  aanndd  tthhee  cchhaannggiinngg  ccoonncceeppttiioonn  ooff  ppoowweerr;;  

PPoowweerr  sshhiiffttss  ffrroomm  sseeccrreeccyy  ttoo  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  ffrroomm  mmaassss  

mmeeddiiaa  ttoo  tthhee  nneettwwoorrkkeedd  ppuubblliicc  sspphheerree;;  TThhee  ssoocciiaall  ccoonnttrraacctt  

ooff  tthhee  IInntteerrnneett::  aa  uuttooppiiaann  ccyybbeerr--ssppaaccee  oorr  aann  aannaarrcchhiicc,,  

HHoobbbbeessiiaann  jjuunnggllee;;  TThhee  rriissee  ooff  tthhee  nneett--rroooottss::  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  

IICCTT  ffoorr  ttrraaddiittiioonnaall  ppoolliittiiccaall  eennttiittiieess;;  EE--ppaarrttiicciippaattiioonn::  

pprroommoottiinngg  eexxcclluuddeedd  vvooiicceess;;  IInncclluussiioonn  vvss..  eexxcclluussiioonn::  cciittiizzeennss  

aalliieennaattiioonn  iinn  tthhee  vviirrttuuaall  ppuubblliicc  sspphheerree;;    

NNeett--aaccttiivviissmm::  hhooww  tthhee  IInntteerrnneett  iinnvveennttss  nneeww  ffoorrmmss  ooff  

ppoolliittiiccaall  aaccttiivviittyy;;  DDiiccttaattoorr’’ss  ddiilleemmmmaa::  bbllooggggiinngg  ddoowwnn  

ddiiccttaattoorrss..    

IInntteerrnneett  ppoolliittiiccss  CC661177  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  HHiissttoorryy  ooff  eexxppeerriimmeennttaattiioonn  iinn  tthhee  ssoocciiaall  

sscciieenncceess;;  pprriinncciipplleess  ooff  eexxppeerriimmeennttaall  mmeetthhoodd;;  ddiiffffeerreenncceess  iinn  
SSoocciiaall  sscciieennccee  

eexxppeerriimmeennttss  
CC661188  
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mmeetthhooddoollooggiieess;;  oovveerrvviieeww  ooff  eexxppeerriimmeennttss  iinn  eeccoonnoommiiccss;;  

ppoolliittiiccaall  sscciieennccee;;  ssoocciioollooggyy;;  ppssyycchhoollooggyy;;  eexxppeerriimmeennttss  iinn  

ccoommpplleexxiittyy  rreesseeaarrcchh::  eexxppeerriimmeennttaall  ddaattaa  aanndd  ccoommppuuttaattiioonnaall  

ssoocciiaall  sscciieennccee  mmooddeellss;;  aaggeenntt--bbaasseedd  mmooddeellss,,  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss,,  

ccooooppeerraattiioonn,,  ssoocciiaall  nnoorrmmss,,  ppuubblliicc  ggooooddss,,  pprriissoonneerr’’ss  ddiilleemmmmaa  

ggaammee,,  rreecciipprroocciittyy,,  ffaaiirrnneessss;;    bbeehhaavviioorraall  ddeecciissiioonnss,,  

rraattiioonnaalliittyy,,  ssoocciiaall  iinnfflluueennccee,,  ccoonnffoorrmmiittyy,,  hheerrdd  bbeehhaavviioorr,,  

bbaannddwwaaggoonn  eeffffeecctt;;  eexxppeerriimmeennttss  iinn  oonnlliinnee  rreesseeaarrcchh;;  

eexxppeerriimmeennttaall  ssooffttwwaarree;;  pprroojjeecctt..   

TTooppiiccss  iinn  ccoommppuuttaattiioonnaall  ssoocciiaall  sscciieenncceess  aarree  cchhoosseenn  wwiitthh  

rreeggaarrdd  ttoo  iinntteerreesstt  ooff  ffaaccuullttyy  aanndd  ssttuuddeennttss..  

  

SSeelleecctteedd  ttooppiiccss  iinn  

ccoommppuuttaattiioonnaall  

ssoocciiaall  sscciieenncceess  

CC661199  
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ًا   الدراسات األوروبية المتوسطية برنامجل: توصيف المقررات الدراسية سادساا
 مقرراتتوصيف 

  كود المقرركود المقرر  المقررالمقرر  التوصيفالتوصيف
  فلسةةفةفلسةةفة  وو  هةةدفهةةدف  عنعن  عامةعامة  مقدمةمقدمة  المقررالمقرر  هذاهذا  يتناوليتناول
  الكتابةةةالكتابةةة  وو  البحةةثالبحةةث  ومهةةاراتومهةةارات  أسسةةه،أسسةةه،  وو  العلمةةيالعلمةةي  البحةةثالبحةةث
  وو  البحةةوثالبحةةوث  تصةةميمتصةةميم  فيفي  الرئيسيةالرئيسية  الخطواتالخطوات  وو  العلمية،العلمية،
  البحثيةةةة،البحثيةةةة،  المشةةةكلةالمشةةةكلة  كاختيةةةاركاختيةةةار  البحثيةةةة،البحثيةةةة،  الخطةةةةالخطةةةة  إعةةةدادإعةةةداد

  أيضةةاً أيضةةاً   يتضةةمنيتضةةمن. . وغيرهةةاوغيرهةةا  السةةابقة،السةةابقة،  الدراسةةاتالدراسةةات  ومراجعةةةومراجعةةة
  العلةةةةومالعلةةةةوم  فةةةةي حقلةةةةي فةةةةي حقلةةةةي   األساسةةةةيةاألساسةةةةية  بةةةةاتبةةةةاتواالقتراواالقترا  المنةةةةاهجالمنةةةةاهج
  البيانةةةاتالبيانةةةات  جمةةةعجمةةةع  أدواتأدوات  بعةةةضبعةةةض  وو  واالقتصةةةادواالقتصةةةاد  السياسةةةيةالسياسةةةية
  الطةةةالبالطةةةالب  يسةةةتطيعيسةةةتطيع  والتةةةيوالتةةةي  والكيفيةةةة،والكيفيةةةة،  الكميةةةةالكميةةةة  وتحليلهةةةاوتحليلهةةةا
  والمشةةةةةةكالتوالمشةةةةةةكالت  القضةةةةةةاياالقضةةةةةةايا  تفسةةةةةةيرتفسةةةةةةير  وو  لتحليةةةةةةللتحليةةةةةةل  توظيفهةةةةةةاتوظيفهةةةةةةا
. . األورومتوسةةطيةاألورومتوسةةطية  المنطقةالمنطقة  فيفي  واالقتصاديةواالقتصادية  السياسيةالسياسية

  إلجةةراءإلجةةراء  الحاكمةةةالحاكمةةة  والمعةةاييروالمعةةايير  القةةيمالقةةيم  المقررالمقرر  يتناوليتناول  كذلككذلك
  كالقابليةةةةكالقابليةةةة  واالقتصةةةادواالقتصةةةاد  السياسةةةيةالسياسةةةية  العلةةةومالعلةةةوم  فةةةيفةةةي  البحةةةوثالبحةةةوث
  وتجةةةردهموتجةةةردهم  البةةةاحثينالبةةةاحثين  حيةةةادحيةةةاد  ومسةةةاحاتومسةةةاحات  النتةةةائجالنتةةةائج  لتعمةةةيملتعمةةةيم
  السةةرقةالسةةرقة  تجنةةبتجنةةب  وكيفيةةةوكيفيةةة  العلميةةة،العلميةةة،  البحةةوثالبحةةوث  إجةةراءإجةةراء  لةةديلةةدي

  ..العلميةالعلمية

RReesseeaarrcchh  MMeetthhooddoollooggiieess  
  210210UU  مناهج البحثمناهج البحث

  يتنةةةةاول هةةةةذا المقةةةةرر نظريةةةةات وأسةةةةس التحليةةةةل فةةةةييتنةةةةاول هةةةةذا المقةةةةرر نظريةةةةات وأسةةةةس التحليةةةةل فةةةةي
االقترابةةةات االقترابةةةات   أهةةةمأهةةةم  سةةةةسةةةةدرادرا  خةةةاللخةةةالل  مةةةنمةةةن  الدوليةةةةالدوليةةةة  العالقةةةاتالعالقةةةات
  اسةةتخدامهااسةةتخدامها  وكيفيةةةوكيفيةةة  بةةه،بةةه،  المرتبطةةةالمرتبطةةة  والمفةةاهيموالمفةةاهيم  النظريةالنظرية

  والقضةةةةةةةةاياوالقضةةةةةةةةايا  التفةةةةةةةةاعالتالتفةةةةةةةةاعالت  وتفسةةةةةةةةيروتفسةةةةةةةةير  لفهةةةةةةةةملفهةةةةةةةةم  وتوظيفهةةةةةةةةاوتوظيفهةةةةةةةةا
  ..األورومتوسطيةاألورومتوسطية  الساحةالساحة  علىعلى  والتطوراتوالتطورات
  الدوليةةةةالدوليةةةة  العالقةةةاتالعالقةةةات  حقةةةلحقةةةل  عةةةنعةةةن  مقدمةةةةمقدمةةةة  المقةةةررالمقةةةرر  يتضةةةمنيتضةةةمن

الظةةواهر الظةةواهر   دراسةةةدراسةةة  فةةيفةةي  المسةةتخدمةالمسةةتخدمة  التحليةةلالتحليةةل  ومسةةتوياتومسةةتويات
  إلةةىإلةةى  باإلضةةافةباإلضةةافة  وسةةطية،وسةةطية،الدولية في المنطقةةة األورومتالدولية في المنطقةةة األورومت

  الدولةةةةةةالدولةةةةةة  بةةةةةينبةةةةةين  مةةةةةامةةةةةا  الةةةةةدوليينالةةةةةدوليين  الفةةةةةاعلينالفةةةةةاعلين  أنةةةةةواعأنةةةةةواع  دراسةةةةةةدراسةةةةةة
  دراسةةةةةدراسةةةةة  يعقةةةةب ذلةةةةكيعقةةةةب ذلةةةةك  وو.  .  الةةةةدولالةةةةدول  غيةةةةرغيةةةةر  مةةةةنمةةةةن  والفةةةاعلينوالفةةةاعلين

  المختلفةةةةةةةةةالمختلفةةةةةةةةة  كيفيةةةةةةةةة توظيةةةةةةةةف المةةةةةةةةدارس والنظريةةةةةةةةاتكيفيةةةةةةةةة توظيةةةةةةةةف المةةةةةةةةدارس والنظريةةةةةةةةات
  الواقعيةةةةةةالواقعيةةةةةة  الجديةةةةةدة،الجديةةةةةدة،  الليبراليةةةةةةالليبراليةةةةةة  الواقعيةةةةةة،الواقعيةةةةةة،  كالليبراليةةةةةة،كالليبراليةةةةةة،
فةةةةي تحليةةةةل العالقةةةةات األوروبيةةةةة فةةةةي تحليةةةةل العالقةةةةات األوروبيةةةةة   والبنائيةةةةةوالبنائيةةةةة  الجديةةةةدة،الجديةةةةدة،

IInntteerrnnaattiioonnaall  RReellaattiioonnss  aanndd  
tthhee  EEuurroo--MMeedd  AAffffaaiirrss  

العالقات الدولية وشؤون المنطقة العالقات الدولية وشؤون المنطقة 
  األوروبية المتوسطيةاألوروبية المتوسطية

212166UU  
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  اهةةماهةةم  كأحةةدكأحةةد  القةةوةالقةةوة  مفهةةوممفهةةوم  دراسةةةدراسةةة  تةةأتىتةةأتى  ممثةةثةة..  المتوسطيةالمتوسطية
  خةةةاللخةةةالل  مةةةنمةةةن  الدوليةةةةالدوليةةةة  العالقةةةاتالعالقةةةات  فةةةيفةةةي  المركزيةةةةالمركزيةةةة  المفةةةاهيمالمفةةةاهيم
  واألنةةةواعواألنةةةواع  وناعمةةةةوناعمةةةة  صةةلبةصةةلبة  بةةةينبةةةين  مةةةامةةةا  القةةوةالقةةوة  أنةةةواعأنةةةواع  دراسةةةدراسةةة
  كةةةةةالقوةكةةةةةالقوة  األوروبةةةةةياألوروبةةةةةي  باالتحةةةةةادباالتحةةةةةاد  ارتبطةةةةةتارتبطةةةةةت  التةةةةةيالتةةةةةي  األخةةةةةرىاألخةةةةةرى
  الصةةراعالصةةراع  نظريةةاتنظريةةات  مةةنمةةن  كةةالً كةةالً   دراسةدراسة  ذلكذلك  يتبعيتبع  ..المعياريةالمعيارية
  األمةةةناألمةةةن  تتدراسةةةادراسةةةا  عةةةنعةةةن  نبةةةذةنبةةةذة  وأخيةةةراً وأخيةةةراً   الةةةدولي،الةةةدولي،  والتعةةةاونوالتعةةةاون
الةةةةةةدولي فةةةةةةي سةةةةةةياق الةةةةةةدولي فةةةةةةي سةةةةةةياق   السياسةةةةةةيالسياسةةةةةةي  واالقتصةةةةةةادواالقتصةةةةةةاد  الةةةةةةدوليالةةةةةةدولي

  التفاعالت في منطقة المتوسط.التفاعالت في منطقة المتوسط.

  محةةةدداتمحةةةددات  وو  الدوليةةةالدوليةةة  ةة  التجةةةارالتجةةةار  نظريةةةنظريةةة  المقةةةررالمقةةةرر  يتنةةاوليتنةةاول
  المتبعةةةةالمتبعةةةة  السياسةةةاتالسياسةةةاتو و   الخةةةدماتالخةةةدمات  وو  السةةةلعالسةةةلع  فةةةيفةةةي  التجةةةارةالتجةةةارة

  التعريفيةةةالتعريفيةةة  كالقيودكالقيود  التجارةالتجارة  علىعلى  للتأثيرللتأثير  الدولالدول  قبلقبل  منمن
  التجةةارةالتجةةارة  بةةينبةةين  العالقةةةالعالقةةة  وو  التجارةالتجارة  علىعلى  التعريفيةالتعريفية  غيرغير  وو

  الكلةةةةةىالكلةةةةةى  االقتصةةةةةاداالقتصةةةةةاد  نظريةةةةةةنظريةةةةةة  إلةةةةةىإلةةةةةى  باإلضةةةةةافةباإلضةةةةةافة  والتنميةةةةةة،والتنميةةةةةة،
  اإلسةةةهاماتاإلسةةةهامات  هةةةذههةةةذه  بةةةينبةةةين  للةةةربطللةةةربط  المقةةةررالمقةةةرر  يسةةةعىيسةةةعى. . الةةةدوليالةةةدولي
  المنطقةةةالمنطقةةة    فةةيفةةي  االقتصةةاديةاالقتصةةادية  العالقةةاتالعالقةةات  ودراسةةةودراسةةة  النظريةةةالنظريةةة

  الحةةةةرة،الحةةةةرة،  التجةةةةارةالتجةةةةارة  منطقةةةةةمنطقةةةةة  كمسةةةةتقبلكمسةةةةتقبل  ورومتوسةةةةطية،ورومتوسةةةةطية،األ األ 
أزمةةةة أزمةةةة   األجنبةةةي،األجنبةةةي،  واالسةةةتثمارواالسةةةتثمار  األمةةةوالاألمةةةوال  رؤوسرؤوس  تحركةةةاتتحركةةةات

  االقتصادية االقتصادية   العالقات والتفاعالتالعالقات والتفاعالت  علىعلى  اليورو وتأثيرهااليورو وتأثيرها
  ..عبر المتوسطعبر المتوسط

EEccoonnoommiicc  RReellaattiioonnss  iinn  tthhee  
EEuurroo--MMeedd  AArreeaa  

العالقات االقتصادية في المنطقة العالقات االقتصادية في المنطقة 
  األوروبية المتوسطيةاألوروبية المتوسطية

212133UU  

قةةةةةرر بشةةةةةكل خةةةةةاص علةةةةةي نظريةةةةةات اإلدارة قةةةةةرر بشةةةةةكل خةةةةةاص علةةةةةي نظريةةةةةات اإلدارة يركةةةةةز الميركةةةةةز الم
، دور ، دور المحلي، معايير التحليل المقارنالمحلي، معايير التحليل المقارنالعامة والحكم العامة والحكم 

الوحدات المحلية في تقديم المنافع العامة والمشاركة الوحدات المحلية في تقديم المنافع العامة والمشاركة 
السياسةةةةية، والنمةةةةاذج المؤسسةةةةية الحديثةةةةة فةةةةي إدارة السياسةةةةية، والنمةةةةاذج المؤسسةةةةية الحديثةةةةة فةةةةي إدارة 

يتنةةةةاول بشةةةةكل يتنةةةةاول بشةةةةكل كمةةةةا كمةةةةا   الحكومةةةةات والوحةةةةدات المحليةةةةة.الحكومةةةةات والوحةةةةدات المحليةةةةة.
لحكومةةةات لحكومةةةات مقةةةارن األشةةةكال المختلفةةةة لتنظةةةيم وعمةةةل امقةةةارن األشةةةكال المختلفةةةة لتنظةةةيم وعمةةةل ا

  والوحدات المحلية في المنطقة األورومتوسطية. والوحدات المحلية في المنطقة األورومتوسطية. 

اإلدارة العامة والحكم المحلي في المنطقة اإلدارة العامة والحكم المحلي في المنطقة 
    األوروبية المتوسطيةاألوروبية المتوسطية

PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  
LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  

EEuurroo--MMeedd  AArreeaa  
  

212144UU  

التطةةور التطةةور   مراحةةلمراحةةل  علةةىعلةةى  التعةةرفالتعةةرف  إلةةىإلةةى  المقةةررالمقةةرر  هةةذاهةةذا  يهدفيهدف
  لمةةةالمةةةا  وصةةةوالً وصةةةوالً   وروبةةةيوروبةةةياأل األ   السياسةةةي واالقتصةةةادي للبنةةةاءالسياسةةةي واالقتصةةةادي للبنةةةاء

  التةةةيالتةةةي  والتنظيمةةةاتوالتنظيمةةةات  بالمبةةةادراتبالمبةةةادرات  بدايةةةةبدايةةةة  األن،األن،  عليةةةهعليةةةه  هةةةوهةةةو
  مارشةةةةالمارشةةةةال  كمشةةةةروعكمشةةةةروع  الثانيةةةةةالثانيةةةةة  العالميةةةةةالعالميةةةةة  الحةةةةربالحةةةةرب  أعقبةةةةتأعقبةةةةت

PPoolliittiiccaall  aanndd  EEccoonnoommiicc  
DDeevveellooppmmeenntt  ooff  EEuurrooppeeaann  

CCoonnssttrruuccttiioonn  
التطور السياسي واالقتصادي للبناء التطور السياسي واالقتصادي للبناء 

212111UU  
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  والصةةلبوالصةةلب  للفحةةمللفحةةم  األوروبيةةةاألوروبيةةة  والجماعةةةوالجماعةةة  شةةومانشةةومان  وخطةةةوخطةةة
  االقتصةةةاديةاالقتصةةةادية  الجماعةةةةالجماعةةةة  ونشةةةأةونشةةةأة  رومةةةارومةةةا  التفاقيةةةةالتفاقيةةةة  وصةةةوالُ وصةةةوالُ 

  والتطةةةةوراتوالتطةةةةورات  األوروبةةةةياألوروبةةةةي  االتحةةةاداالتحةةةاد  نشةةةةأةنشةةةةأة  ثةةةةمثةةةةم  األوروبيةةةة،األوروبيةةةة،
  ..لشبونةلشبونة  من خالل اتفاقيةمن خالل اتفاقية  ههعليعلي  طرأتطرأت  التيالتي

  االقتصةةةةادياالقتصةةةةادي  التكامةةةةلالتكامةةةةل  تطةةةةورتطةةةةور  دراسةةةةةدراسةةةةة  المقةةةةررالمقةةةةرر  يتضةةةةمنيتضةةةةمن
  السةةةةةةوقالسةةةةةةوق  إلةةةةةةىإلةةةةةةى    المشةةةةةةتركةالمشةةةةةةتركة  السةةةةةةوقالسةةةةةةوق  مةةةةةةنمةةةةةةن  كاالنتقةةةةةةالكاالنتقةةةةةةال
  والعملةةةةةةةوالعملةةةةةةة  والنقةةةةةةدي،والنقةةةةةةدي،  االقتصةةةةةةادياالقتصةةةةةةادي  االتحةةةةةةاداالتحةةةةةةاد  الموحةةةةةةدة،الموحةةةةةةدة،
اليةةةةورو، وغيرهةةةةا مةةةةن العمليةةةةات اليةةةةورو، وغيرهةةةةا مةةةةن العمليةةةةات   الموحةةةةدةالموحةةةةدة  األوروبيةةةةةاألوروبيةةةةة

التدريجيةةةة التةةةي قةةةادت للتنظةةةيم االقتصةةةادي ألوروبةةةا التدريجيةةةة التةةةي قةةةادت للتنظةةةيم االقتصةةةادي ألوروبةةةا 
  ..بصورته الحاليةبصورته الحالية

  بدايةبداية  لالتحادلالتحاد  الخارجيةالخارجية  السياسةالسياسة  تطورتطور    يتناوليتناول  كذلككذلك
  السياسةةةةةةةالسياسةةةةةةة  ثةةةةةةمثةةةةةةم  األوروبةةةةةةياألوروبةةةةةةي  السياسةةةةةةيالسياسةةةةةةي  التعةةةةةةاونالتعةةةةةةاون  مةةةةةةنمةةةةةةن

  ماسةةتريختماسةةتريخت  اتفاقيةةةاتفاقيةةة  مةةعمةةع  المشةةتركةالمشةةتركة  واألمنيةواألمنية  الخارجيةالخارجية
  مةةعمةةع  المشةةتركةالمشةةتركة  والدفاعيةةةوالدفاعيةةة  األمنيةاألمنية  السياسةالسياسة  واستحداثواستحداث
  مةةعمةةع  عليهةةاعليهةةا  طةةرأتطةةرأت  التةةيالتةةي  والتطةةوراتوالتطةةورات  أمسةةتردامأمسةةتردام  اتفاقيةةةاتفاقيةةة
  مجةةالمجةةال  فةةيفةةي  التطةةوراتالتطةةورات  لةةىلةةىإإ  باإلضةةافةباإلضةةافة  لشةةبونة،لشةةبونة،  اتفاقيةةةاتفاقيةةة
  ومكافحةةةةومكافحةةةة  األفةةةراداألفةةةراد  كحركةةةةكحركةةةة  الداخليةةةةالداخليةةةة  والشةةةئونوالشةةةئون  العدالةةةةالعدالةةةة
  عمليةةةةةاتعمليةةةةةات  المقةةةةةررالمقةةةةةرر  وأخيةةةةةرًا، يتنةةةةةاولوأخيةةةةةرًا، يتنةةةةةاول. . وغيةةةةةرهوغيةةةةةره  اإلرهةةةةةاباإلرهةةةةةاب
  ..التدريجيةالتدريجية  األوروبياألوروبي  التوسعالتوسع

  األوروبياألوروبي

ا المقةةةةةةرر، فةةةةةةي إطةةةةةةار مقةةةةةةارن، الةةةةةةنظم ا المقةةةةةةرر، فةةةةةةي إطةةةةةةار مقةةةةةةارن، الةةةةةةنظم يتنةةةةةةاول هةةةةةةذيتنةةةةةةاول هةةةةةةذ
السياسية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي وفةةى السياسية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي وفةةى 
الةةةدول العربيةةةة جنةةةوب المتوسةةةط، مةةةن حيةةةث عمليةةةة الةةةدول العربيةةةة جنةةةوب المتوسةةةط، مةةةن حيةةةث عمليةةةة 
نشأة و بناء الدولة، أشةةكال الةةنظم السياسةةية، تمثيةةل نشأة و بناء الدولة، أشةةكال الةةنظم السياسةةية، تمثيةةل 
المصةةةةةةةةةةةالح و دور األحةةةةةةةةةةةزاب السياسةةةةةةةةةةةية، الةةةةةةةةةةةنظم المصةةةةةةةةةةةالح و دور األحةةةةةةةةةةةزاب السياسةةةةةةةةةةةية، الةةةةةةةةةةةنظم 
االنتخابيةةةةةةةةةةة، الحركةةةةةةةةةةات السياسةةةةةةةةةةية واالجتماعيةةةةةةةةةةة االنتخابيةةةةةةةةةةة، الحركةةةةةةةةةةات السياسةةةةةةةةةةية واالجتماعيةةةةةةةةةةة 

االحتجاجيةةةة، االنقسةةةامات االجتماعيةةةة و االحتجاجيةةةة، االنقسةةةامات االجتماعيةةةة و والحركةةةات  والحركةةةات  
السياسية في المجتمعات، الحوكمة الرشةةيدة، عمليةةة السياسية في المجتمعات، الحوكمة الرشةةيدة، عمليةةة 
التحةةول الةةديمقراطي، والعالقةةات المدنيةةة العسةةكرية و التحةةول الةةديمقراطي، والعالقةةات المدنيةةة العسةةكرية و 

  غيرها من القضايا.غيرها من القضايا.

CCoommppaarraattiivvee  PPoolliittiiccaall  
SSyysstteemmss  iinn  tthhee  EEuurroo--MMeedd  

AArreeaa  
النظم السياسية المقارنة في المنطقة النظم السياسية المقارنة في المنطقة 

  األوروبية المتوسطيةاألوروبية المتوسطية

212122UU  

  للعالقةةاتللعالقةةات  الحاكمةةةالحاكمةةة  واالتفاقيةةاتواالتفاقيةةات  األطةةراألطةةر  المقةةررالمقةةرر  يتنةةاوليتنةةاول
  األورومتوسةةةةةطيةاألورومتوسةةةةةطية  بالشةةةةةراكةبالشةةةةةراكة  بدايةةةةةةبدايةةةةةة  األورومتوسةةةةةطية،األورومتوسةةةةةطية،

EEuurroo--MMeeddiitteerrrraanneeaann  
PPaarrttnneerrsshhiipp  aanndd  AAggrreeeemmeennttss  212122UU  
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  واألمنيةةةةةةة،واألمنيةةةةةةة،  السياسةةةةةةيةالسياسةةةةةةية  الثالثةةةةةةة )الشةةةةةةراكةالثالثةةةةةةة )الشةةةةةةراكة  بعناصةةةةةةرهابعناصةةةةةةرها
والماليةةة، والشةةراكة االجتماعيةةة والماليةةة، والشةةراكة االجتماعيةةة   االقتصةةاديةاالقتصةةادية  والشةةراكةوالشةةراكة

  رئيسةةيةرئيسةةية  مقوماتمقومات  أساسأساس  علىعلى  قامتقامت  والثقافية(، والتيوالثقافية(، والتي
  وو  حةةةةرة،حةةةةرة،  تجةةةةارةتجةةةةارة  لمنطقةةةةةلمنطقةةةةة  جيجيالتةةةةدريالتةةةةدري  التأسةةةةيسالتأسةةةةيس  وهةةةةيوهةةةةي
  وو  كالصةةناعةكالصةةناعة  القطاعاتالقطاعات  مختلفمختلف  فيفي  اقتصادياقتصادي  تعاونتعاون

  ضةةةةةخمةضةةةةةخمة  زيةةةةةادةزيةةةةةادة  جانةةةةةبجانةةةةةب  إلةةةةةىإلةةةةةى  االسةةةةةتثمار،االسةةةةةتثمار،  وو  الزراعةةةةةةالزراعةةةةةة
  لشةةةةركائه،لشةةةةركائه،  األوروبةةةةياألوروبةةةةي  االتحةةةةاداالتحةةةةاد  مةةةةنمةةةةن  الماليةةةةةالماليةةةةة  للمعونةةةةةللمعونةةةةة
  البعةةدالبعةةد  إلةةىإلةةى  وباإلضةةافةوباإلضةةافة  والثقافية.والثقافية.  االجتماعيةاالجتماعية  والشراكةوالشراكة
برشلونة وسياسة برشلونة وسياسة   اتفاقيةاتفاقية  فيفي  المتمثلالمتمثل  األطرافاألطراف  متعددمتعدد
  يتنةةاوليتنةةاول  المتوسط،المتوسط،  أجلأجل  منمن  واالتحادواالتحاد  ر األوروبير األوروبيالجواالجوا
  الشةةراكةالشةةراكة  اتفاقيةةاتاتفاقيةةات    فةةيفةةي  المتمثةةلالمتمثةةل  الثنةةائيالثنةةائي  البعدالبعد  المقررالمقرر
يةةأتي يةةأتي . . والدول العربية الشريكةوالدول العربية الشريكة  األوروبياألوروبي  االتحاداالتحاد  بينبين

هةةذا مةةع تركيةةز خةةاص علةةي سياسةةة الجةةوار األوربةةي هةةذا مةةع تركيةةز خةةاص علةةي سياسةةة الجةةوار األوربةةي 
  االتحةةةةاداالتحةةةةاد  بةةةةينبةةةةين  العمةةةةلالعمةةةةل  خطةةةةطخطةةةةط  وو  المختلفةةةةةالمختلفةةةةة  ومراجعاتهةةةةاومراجعاتهةةةةا
ب المتوسةةةةط. يركةةةةز ب المتوسةةةةط. يركةةةةز والةةةةدول العربيةةةةة جنةةةةو والةةةةدول العربيةةةةة جنةةةةو   األوروبةةةةياألوروبةةةةي

المقةةةرر بشةةةكل خةةةاص علةةةي حالةةةة مصةةةر فةةةي إطةةةار المقةةةرر بشةةةكل خةةةاص علةةةي حالةةةة مصةةةر فةةةي إطةةةار 
  الشراكة المصرية األوروبية.الشراكة المصرية األوروبية.

  الشراكة واالتفاقات األوروبية المتوسطيةالشراكة واالتفاقات األوروبية المتوسطية

يهدف هذا المقرر إلةةى التعةةرف علةةى أصةةول ومالمةةح يهدف هذا المقرر إلةةى التعةةرف علةةى أصةةول ومالمةةح 
اديةةةة اديةةةة الحضةةةارات العربيةةةة واألوروبيةةةة فةةةي جوانبهةةةا المالحضةةةارات العربيةةةة واألوروبيةةةة فةةةي جوانبهةةةا الم

والثقافية، وأبعاد التفاعالت التعاونية والصراعية بةةين والثقافية، وأبعاد التفاعالت التعاونية والصراعية بةةين 
الحضةةةارتين خاصةةةًة فةةةي ضةةةوء الةةةذاكرة االسةةةتعمارية، الحضةةةارتين خاصةةةًة فةةةي ضةةةوء الةةةذاكرة االسةةةتعمارية، 
وموقع المتوسط مةةن هةةذه التفةةاعالت. أيضةةًا، يتنةةاول وموقع المتوسط مةةن هةةذه التفةةاعالت. أيضةةًا، يتنةةاول 
المقرر قضايا التنةةوع الثقةةافي فةةي ظةةل تةةأثير العولمةةة المقرر قضايا التنةةوع الثقةةافي فةةي ظةةل تةةأثير العولمةةة 
وتيةةةارات الهجةةةرة مةةةن الجنةةةوب إلةةةي الشةةةمال، و كةةةذلك وتيةةةارات الهجةةةرة مةةةن الجنةةةوب إلةةةي الشةةةمال، و كةةةذلك 

ار الثقةةةافي بةةةين أوروبةةةا والةةةدول ار الثقةةةافي بةةةين أوروبةةةا والةةةدول آليةةةات ومةةةأالت الحةةةو آليةةةات ومةةةأالت الحةةةو 
  العربية.العربية.

AArraabb  aanndd  EEuurrooppeeaann  
CCiivviilliizzaattiioonnss  aanndd  MMuullttii--

ccuullttuurraalliissmm  
الحضارات والتنوع الثقافي العربي الحضارات والتنوع الثقافي العربي 

  واألوروبيواألوروبي

212100UU  

  بخصةةةةةةائصبخصةةةةةةائص  تعريةةةةةةف الطالةةةةةةبتعريةةةةةةف الطالةةةةةةب  إلةةةةةةىإلةةةةةةى  المقةةةةةةررالمقةةةةةةرر  يهةةةةةةدفيهةةةةةةدف
والتباين القانوني والمؤسسي بين والتباين القانوني والمؤسسي بين   األوروبيةاألوروبية  الحوكمةالحوكمة

  مختلةةفمختلةةف  دراسةةةدراسةةة  خاللخالل  منمن  جانبي المتوسط. يأتي ذلكجانبي المتوسط. يأتي ذلك
) ) األوروبي السياسية واالقتصةةادية األوروبي السياسية واالقتصةةادية   االتحاداالتحاد  مؤسساتمؤسسات
  ومحكمةةةةومحكمةةةة  والبرلمةةةانوالبرلمةةةان  األوروبةةةياألوروبةةةي  والمجلةةةسوالمجلةةةس  المفوضةةةيةالمفوضةةةية

EEUU  IInnssttiittuuttiioonnss  aanndd  LLaawwss  
  212111UU  مؤسسات وقوانين االتحاد األوروبيمؤسسات وقوانين االتحاد األوروبي
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  وجهةةةازوجهةةةاز  األوروبةةةياألوروبةةةي  المركةةةزيالمركةةةزي  والبنةةةكوالبنةةةك  األوروبيةةةةاألوروبيةةةة  العةةةدلالعةةةدل
( ( وغيرهةةاوغيرهةةا  األوروبياألوروبي  الخارجيالخارجي  العملالعمل  وهيئةوهيئة  المحاسباتالمحاسبات

  وو  والصةةةالحياتوالصةةةالحيات  المهةةةامالمهةةةام  وو  التشةةةكيلالتشةةةكيل  كيفيةةةةكيفيةةةة  حيةةةثحيةةةث  مةةةنمةةةن
  بعضةةةةهابعضةةةةها  مةةةةعمةةةةع  تفاعلهةةةةاتفاعلهةةةةا  ر وكيفيةةةةةر وكيفيةةةةةعمليةةةةة اتخةةةةاذ القةةةةراعمليةةةةة اتخةةةةاذ القةةةةرا

ومؤسسةةةةةةةات ومؤسسةةةةةةةات   الوطنيةةةةةةةةالوطنيةةةةةةةة  المؤسسةةةةةةةاتالمؤسسةةةةةةةات  ومةةةةةةةعومةةةةةةةع  الةةةةةةةبعضالةةةةةةةبعض
  ..المدنيالمدني  المجتمعالمجتمع
  مةةةنمةةةن  األوروبةةةياألوروبةةةي  االتحةةةاداالتحةةةاد  قةةةانونقةةةانون  دراسةةةةدراسةةةة  إلةةةىإلةةةى  باإلضةةةافةباإلضةةةافة
  االتحةةةةةةةةاداالتحةةةةةةةةاد  واختصاصةةةةةةةةاتواختصاصةةةةةةةةات    التشةةةةةةةةريعالتشةةةةةةةةريع  عمليةةةةةةةةةعمليةةةةةةةةة  حيةةةةةةةةثحيةةةةةةةةث

المختلفة كالسةةوق األوروبيةةة المختلفة كالسةةوق األوروبيةةة   المجاالتالمجاالت  فيفي  األوروبياألوروبي
الموحةةدة، واالتحةةاد االقتصةةادي والنقةةدى، وغيرهةةا مةةن الموحةةدة، واالتحةةاد االقتصةةادي والنقةةدى، وغيرهةةا مةةن 

طاعةةةةةات كالزراعةةةةةة والصةةةةةناعة والمنافسةةةةةة والنقةةةةةل طاعةةةةةات كالزراعةةةةةة والصةةةةةناعة والمنافسةةةةةة والنقةةةةةل القالق
  أيضةةةةةةاُ أيضةةةةةةاُ   المقةةةةةةررالمقةةةةةةرر  والطاقةةةةةةة والتعلةةةةةةيم ...إلةةةةةةخ. يتنةةةةةةاولوالطاقةةةةةةة والتعلةةةةةةيم ...إلةةةةةةخ. يتنةةةةةةاول

  األوروبةةةياألوروبةةةي  االتحةةةاداالتحةةةاد  مؤسسةةةاتمؤسسةةةات  تواجةةةهتواجةةةه  التةةةيالتةةةي  التحةةةدياتالتحةةةديات
القةةةةةرار فةةةةةي إطةةةةةاره، مثةةةةةال معضةةةةةالت القةةةةةرار فةةةةةي إطةةةةةاره، مثةةةةةال معضةةةةةالت   صةةةةةنعصةةةةةنع  وعمليةةةةةوعمليةةةةة

التنسةةةةةةةيق بةةةةةةةين السياسةةةةةةةات والتشةةةةةةةريعات الوطنيةةةةةةةة التنسةةةةةةةيق بةةةةةةةين السياسةةةةةةةات والتشةةةةةةةريعات الوطنيةةةةةةةة 
  ..ومؤسسات االتحاد الجماعيةومؤسسات االتحاد الجماعية
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 )باللغة اإلنجليزية( أوالا:  توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الدكتوراه في قسم االقتصاد

CCooddee  
TThhee  NNaammee  ooff  

tthhee  CCoouurrssee  
CCoouurrssee  DDeessccrriippttiioonn  

  

  EE770022  AAggggrreeggaattee  

aanndd  MMoonneettaarryy  

EEccoonnoommiiccss    
  

  

  

  
  

11--AAddvvaanncceedd  MMaaccrrooeeccoonnoommiiccss  11((EEccoonn  770022AA))  ((CCoommppuullssoorryy))  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  CCllaassssiiccaall  ggrroowwtthh  tthheeoorriieess,,  OOvveerrllaappppiinngg  

ggeenneerraattiioonnss  mmooddeellss,,  NNeeooccllaassssiiccaall  eennddooggeennoouuss  ggrroowwtthh  

22--  AAddvvaanncceedd  MMaaccrrooeeccoonnoommiiccss  22((EEccoonn  770022BB))  ((CCoommppuullssoorryy))  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  RRiiggiiddiittiieess,,  MMaaccrroo  AAggggrreeggaatteess,,  MMoonneettaarryy  aanndd  

FFiissccaall  PPoolliicciieess  

33--IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaaccrrooeeccoonnoommiiccss    ((EEccoonn  770022CC  oorr  EEccoonn  770077CC))  

((EElleeccttiivvee))  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  TThhee  SShhoorrtt  RRuunn,,  IInntteerr--tteemmppoorraall  TTrraaddee  aanndd  

CCuurrrreenntt  AAccccoouunntt  BBaallaannccee,,  RReeaall  BBuussiinneessss  CCyycclleess  

EE770044  AApppplliieedd  

EEccoonnoommeettrriiccss    

11--AApppplliieedd  EEccoonnoommeettrriiccss  11  ((EEccoonn  770044  AA))  ((CCoommppuullssoorryy))  

LLiinneeaarr  aanndd  NNoonnlliinneeaarr  MMooddeelliinngg,,  IInnffeerreennccee  uunnddeerr  MMiinniimmaall  

DDiissttrriibbuuttiioonnaall  AAssssuummppttiioonnss,,  HHyyppootthheessiiss  aanndd  SSppeecciiffiiccaattiioonn  

TTeessttss,,  SSiimmuullaattiioonn  BBaasseedd  MMeetthhooddss  ((BBoooottssttrraappppiinngg,,  BBaayyeessiiaann  

mmooddeellss,,....)),,  CCrroossss  sseeccttiioonn  aanndd  PPaanneell  ddaattaa  MMooddeellss,,  

CCoorrrreeccttiinngg  ffoorr  SSttrraattiiffiiccaattiioonn  aanndd  CClluusstteerriinngg  aanndd  MMiissssiinngg  

ddaattaa  IImmppuuttaattiioonn..  

22--AApppplliieedd  EEccoonnoommeettrriiccss  22  ((EEccoonn  770044  BB))  ((CCoommppuullssoorryy))  

AARRMMAA  pprroocceesssseess,,  LLiinneeaarr  SSiinnggllee  aanndd  MMuullttiippllee  EEqquuaattiioonn  

MMooddeellss,,  VVeeccttoorr  AAuuttoorreeggrreessssiioonnss,,  NNoonnssttaattiioonnaarryy  ttiimmee  sseerriieess,,  

UUnniitt  rroooottss  iinn  uunniivvaarriiaattee  aanndd  mmuullttiivvaarriiaattee  ttiimmee  sseerriieess,,  

TTrreennddss  aanndd  CCyycclleess,,  CCooiinntteeggrraattiioonn,,  CCoonnddiittiioonnaall  

HHeetteerroosskkeeddaassttiicciittyy  MMooddeellss,,  SSttaattee  SSppaaccee  MMooddeellss,,  RReeggiimmee  

CChhaannggeess  aanndd  NNuummeerriiccaall  BBaayyeessiiaann  mmeetthhooddss..  
EE770066  FFiinnaanncciiaall  

EEccoonnoommiiccss    
  

11--FFiinnaanncciiaall  EEccoonnoommiiccss  11  ((EEccoonn  770066AA))  ((CCoommppuullssoorryy))  

EExxppeecctteedd  UUttiilliittyy  aanndd  RRiisskk  pprreeffeerreenncceess,,  PPoorrttffoolliioo  

OOppttiimmiizzaattiioonn,,  AAsssseett  PPrriicciinngg  MMooddeellss,,  CCoonnssuummppttiioonn--SSaavviinnggss  

DDeecciissiioonnss,,  MMaarrkkeett  CCoommpplleetteenneessss  aanndd  SSttaattee  PPrriicciinngg,,  MMuullttii--

ppeerriioodd  CCoonnssuummppttiioonn  --PPoorrttffoolliioo  DDeecciissiioonnss,,  MMuullttii--ppeerriioodd  

MMaarrkkeett  EEqquuiilliibbrriiuumm  

22--FFiinnaanncciiaall  EEccoonnoommiiccss  22  ((EEccoonn  770066BB))  ((CCoommppuullssoorryy))    

IInntteerrtteemmppoorraall  CCoonnssuummppttiioonn  aanndd  PPoorrttffoolliioo  CChhooiiccee,,  

IInntteerrtteemmppoorraall  MMooddeellss  ooff  EEqquuiilliibbrriiuumm  AAsssseett  RReettuurrnnss,,  TTiimmee--  

IInnsseeppaarraabbllee  UUttiilliittyy,,  BBeehhaavviioorraall  FFiinnaannccee  aanndd  AAsssseett  PPrriicciinngg,,  

FFiinnaanncciiaall  MMaarrkkeettss  wwiitthh  DDiiffffeerreennttiiaall  IInnffoorrmmaattiioonn  ,,MMooddeellss  

ooff  TTeerrmm  SSttrruuccttuurree  ooff  IInntteerreesstt  RRaatteess,,  MMooddeellss  ooff  DDeeffaauulltt  

RRiisskk  

33--FFiinnaanncciiaall  EEccoonnoommeettrriiccss  ((EEccoonn  770066CC))  ((EElleeccttiivvee))  
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NNoonn  ––PPaarraammeettrriicc  EEssttiimmaattiioonn  MMeetthhooddss,,  NNoonn--SSttaattiioonnaarryy  aanndd  

IInntteeggrraatteedd  PPrroocceesssseess,,  RReeggiimmee--  SSwwiittcchhiinngg  MMooddeellss  ffoorr  

RReettuurrnnss,,  TTiimmee((EEccoonn    VVaarryyiinngg  VVoollaattiilliittyy  MMooddeellss,,  MMoonnttee  

CCaarrlloo  MMeetthhooddss,,  BBaayyeessiiaann  AAnnaallyyssiiss,,  SSttaattee--  SSppaaccee  MMooddeellss  

44--FFiinnaanncciiaall  EEnnggiinneeeerriinngg  ((EEccoonn  770066DD))  ((EElleeccttiivvee))  

DDeerriivvaattiivveess  PPrriicciinngg,,  DDiiffffuussiioonn  PPrroocceesssseess  aanndd  DDyynnaammiicc  

HHeeddggiinngg,,  MMaarrttiinnggaalleess  aanndd  PPrriicciinngg  KKeerrnneellss,,  JJuummpp  

PPrroocceesssseess  aanndd  IImmppeerrffeecctt  HHeeddggiinngg,,  MMuullttii--AAsssseett  OOppttiioonnss,,  

IInntteerreesstt  RRaattee  DDeerriivvaattiivveess,,  RReeaall  OOppttiioonnss  

55--IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaannccee  ((EEccoonn  770066EE  oorr  EEccoonn  770077BB))  ((EElleeccttiivvee))  

FFoouunnddaattiioonnss  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaannccee,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  

PPoorrttffoolliioo  DDiivveerrssiiffiiccaattiioonn,,  FFoorreeiiggnn  EExxcchhaannggee  aanndd  

DDeerriivvaattiivveess  MMaarrkkeett,,  RRiisskk  SShhaarriinngg  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  

FFiinnaanncciiaall  MMaarrkkeettss,,  SSoovveerreeiiggnn  DDeebbtt,,  FFiinnaanncciiaall  aanndd  

CCuurrrreennccyy  CCrriisseess  iinn  OOppeenn  EEccoonnoommiieess,,  FFiinnaanncciiaall  IInntteeggrraattiioonn  

aanndd  GGlloobbaalliizzaattiioonn,,  EExxcchhaannggee  rraattee  rreeggiimmeess  aanndd  mmoonneettaarryy  

ppoolliiccyy  cchhooiicceess  

EE770077  IInntteerrnnaattiioonnaall  

EEccoonnoommiiccss    
  

11--IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraaddee  ((CCoommppuullssoorryy))  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  TTrraaddee  TThheeoorriieess,,  TTrraaddee  PPoolliiccyy,,  OOtthheerr  TTrraaddee  

IIssssuueess  

22--  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaannccee  ((EEccoonn  770077BB  oorr  EEccoonn  770066EE))  

((CCoommppuullssoorryy))  

FFoouunnddaattiioonnss  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaannccee,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  

PPoorrttffoolliioo  DDiivveerrssiiffiiccaattiioonn,,  FFoorreeiiggnn  EExxcchhaannggee  aanndd  

DDeerriivvaattiivveess  MMaarrkkeett,,  RRiisskk  SShhaarriinngg  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  

FFiinnaanncciiaall  MMaarrkkeettss,,  SSoovveerreeiiggnn  DDeebbtt,,  FFiinnaanncciiaall  aanndd  

CCuurrrreennccyy  CCrriisseess  iinn  OOppeenn  EEccoonnoommiieess,,  FFiinnaanncciiaall  IInntteeggrraattiioonn  

aanndd  GGlloobbaalliizzaattiioonn,,  EExxcchhaannggee  rraattee  rreeggiimmeess  aanndd  mmoonneettaarryy  

ppoolliiccyy  cchhooiicceess  

33--  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaaccrrooeeccoonnoommiiccss  ((EEccoonn  770022CC  oorr  EEccoonn  770077CC))  

((EElleeccttiivvee))  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  TThhee  SShhoorrtt  RRuunn,,  IInntteerr--tteemmppoorraall  TTrraaddee  aanndd  

CCuurrrreenntt  AAccccoouunntt  BBaallaannccee,,  RReeaall  BBuussiinneessss  CCyycclleess((  

EE770088  EEccoonnoommiicc  

DDeevveellooppmmeenntt    
  

11--EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  11  ((EEccoonn  770088AA))  ((CCoommppuullssoorryy))  

CChhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  DDeevveellooppmmeenntt,,  MMaaccrrooeeccoonnoommiicc  GGrroowwtthh,,  

GGrroowwtthh  MMooddeellss,,  PPooppuullaattiioonn,,  TTeecchhnnoollooggiiccaall  IInnnnoovvaattiioonn,,  

HHuummaann  CCaappiittaall,,  RReettuurrnnss  ttoo  CCaappiittaall,,  RRoollee  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  

aanndd  IInnssttiittuuttiioonnss,,  PPoolliittiiccaall  EEccoonnoommyy  aanndd  PPrroodduuccttiivviittyy  

DDiiffffeerreenncceess..  

22--EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  22  ((EEccoonn  770088BB))  ((CCoommppuullssoorryy))  

PPoolliittiiccaall  EEccoonnoommyy  ooff  PPoolliiccyy  MMaakkiinngg,,  PPoovveerrttyy  aanndd  

IInneeqquuaalliittyy,,  HHeeaalltthh  aanndd  EEdduuccaattiioonn,,  FFaaccttoorr  MMaarrkkeettss,,  CCrreeddiitt  

MMaarrkkeettss  CCoonnssttrraaiinnttss  aanndd  IImmppeerrffeeccttiioonnss,,  TTeecchhnnoollooggyy  

AAddooppttiioonn,,  BBeehhaavviioorr  UUnnddeerr  RRiisskk,,  RRuurraall  FFiinnaanncciiaall  

IInnssttiittuuttiioonnss,,  IInnssuurraannccee,,FFaarrmm  aanndd  iinnttrraa--ffaarrmm  HHoouusseehhoolldd  
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 توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الدكتوراه في قسم 

  (العربيةاالقتصاد )باللغة 

  اسم المقرراسم المقرر  الكودالكود
  توصيف المقررتوصيف المقرر

  

  EE770022  الكلى والنقدىالكلى والنقدى  االقتصاداالقتصاد    
  
  
  
  

  )إجبارى()إجبارى(  00الكلي المتقدم الكلي المتقدم   االقتصاداالقتصاد
النمو النمو   ونموذجونموذج  جيال المتداخلة،جيال المتداخلة،نموذج األنموذج األو و نظريات النمو الكالسيكية، نظريات النمو الكالسيكية،   مقدمة،مقدمة،

  الداخلى النيوكالسيكي.الداخلى النيوكالسيكي.
  )إجبارى()إجبارى(  66الكلي المتقدم الكلي المتقدم   االقتصاداالقتصاد
  ..السياسات النقدية والماليةالسياسات النقدية والماليةو و المجاميع الكلية، المجاميع الكلية، و و الجمود، الجمود،   مقدمة،مقدمة،
  الكلي الدولي )اختيارى(الكلي الدولي )اختيارى(  االقتصاداالقتصاد
دورات األعمال دورات األعمال و و التجارة البينية والحساب الجاري، التجارة البينية والحساب الجاري، و و المدى القصير، المدى القصير،   مقدمة،مقدمة،

  الحقيقية.الحقيقية.
EE770044  القياسى القياسى   االقتصاداالقتصاد

    التطبيقىالتطبيقى
  )إجبارى()إجبارى(  00القياسى التطبيقى القياسى التطبيقى   االقتصاداالقتصاد
االستدالل فى ظل الحد األدنى من فرضيات االستدالل فى ظل الحد األدنى من فرضيات و و الخطية وغير الخطية، الخطية وغير الخطية،   النماذجالنماذج
أساليب المحاكاة )إلباس الحذاء، أساليب المحاكاة )إلباس الحذاء، و و الفرضية ومواصفات االختبارات، الفرضية ومواصفات االختبارات، و و عات، عات، التوزيالتوزي

نماذج المقطع العرضى والسالسل المقطعية، نماذج المقطع العرضى والسالسل المقطعية، و و نماذج النظرية االفتراضية، ..(، نماذج النظرية االفتراضية، ..(، 
  التجميع، واحتساب البيانات المفقودة. التجميع، واحتساب البيانات المفقودة. و و تصحيح التقسيم الطبقى، تصحيح التقسيم الطبقى، و و 

  )إجبارى()إجبارى(  66القياسى التطبيقى القياسى التطبيقى   االقتصاداالقتصاد
ج الخطية ذات المعادلة الواحدة أو المتعددة، ج الخطية ذات المعادلة الواحدة أو المتعددة، النماذالنماذو و   ،،AARRMMAA  عملياتعمليات

)غير الساكنة(، )غير الساكنة(،   قرةقرةالزمنية غير المستالزمنية غير المست  لسالسللسالسلااو و   تى،تى،الذاالذا  االنحداراالنحدار  متجهاتمتجهاتوو
جذور الوحدة في السالسل الزمنية  ذات المتغير الواحد أوالمتغيرات المتعددة، جذور الوحدة في السالسل الزمنية  ذات المتغير الواحد أوالمتغيرات المتعددة، و و 

نماذج متغاير التباين المشروطة، نماذج متغاير التباين المشروطة، و و االتجاهات والدورات، التكامل المشترك، االتجاهات والدورات، التكامل المشترك، 
    تغييرات النظام وطرق النظرية االفتراضية العددية.تغييرات النظام وطرق النظرية االفتراضية العددية.و و نماذج فضاء الحالة، نماذج فضاء الحالة، و و 

EE770066  إجبارى()إجبارى(  00المالى المالى   االقتصاداالقتصاد    المالىالمالى  االقتصاداالقتصاد(  
تعظيم المحفظة )تحديد المحفظة تعظيم المحفظة )تحديد المحفظة و و المتوقعة وتفضيالت المخاطر، المتوقعة وتفضيالت المخاطر،   المنفعةالمنفعة

MMooddeellss,,  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp,,  CCoommmmuunniittyy  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  

LLooccaall  GGoovveerrnnaannccee,,  DDeecceennttrraalliizzaattiioonn,,  CCuullttuurree,,  NNoorrmmss  aanndd  

IInnssttiittuuttiioonnss,,  GGeennddeerr  aanndd  EEtthhnniicciittyy,,  SSoocciiaall  MMoobbiilliittyy,,  PPuubblliicc  

GGooooddss,,  CCoorrrruuppttiioonn,,  EEnnvviirroonnmmeennttaall  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  aanndd  

CCoonnsseerrvvaattiioonn..  
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اكتمال السوق اكتمال السوق و و قرارات االستهالك واالدخار، قرارات االستهالك واالدخار، و و نماذج تسعير األصول، نماذج تسعير األصول، و و المثلى(، المثلى(، 
  توازن السوق متعدد الفترات. توازن السوق متعدد الفترات. و و والتسعير، والتسعير، 
  )إجبارى()إجبارى(  66  لىلىالماالما  االقتصاداالقتصاد
ألصول، ألصول، النماذج البينية لتوازن عائد االنماذج البينية لتوازن عائد او و البينى لالستهالك والمحفظة، البينى لالستهالك والمحفظة،   االختياراالختيار

مالية ذات مالية ذات األسواق الاألسواق الو و المنفعة المرتبطة بالزمن، السلوك المالي وتسعير األصول، المنفعة المرتبطة بالزمن، السلوك المالي وتسعير األصول، 
اطر اطر نماذج مخنماذج مخو و الفائدة، الفائدة،   عارعارألسألسنماذج الهيكل الزمني نماذج الهيكل الزمني و و المعلومات التفاضلية، المعلومات التفاضلية، 

    ..التخلفالتخلف
  االقتصاداالقتصاد  المالى القياسى المالى القياسى )إختيارى()إختيارى(

العمليات غير المستقرة )الساكنة( والمتكاملة، العمليات غير المستقرة )الساكنة( والمتكاملة، و و المعلمية، المعلمية،   غيرغير  التقديرالتقدير  طرقطرق
تحليل تحليل و و طرق مونت كارلو، طرق مونت كارلو، و و نموذج متفاوتة الوقت، نموذج متفاوتة الوقت، و و نماذج تبديل النظام للعائد، نماذج تبديل النظام للعائد، 

  الحالة.الحالة.  فضاءفضاء  نماذجنماذجو و النظرية االفتراضية، النظرية االفتراضية، 
  )إختيارى()إختيارى(المالية المالية   الهندسةالهندسة
عمليات القفز عمليات القفز و و عمليات االنتشار والتحوط الديناميكي، عمليات االنتشار والتحوط الديناميكي، و و المشتقات، المشتقات،   تسعيرتسعير

  سعر الفائدة.سعر الفائدة.و و خيارات تعدد األصول، خيارات تعدد األصول، و و والتحوط غير الكامل، والتحوط غير الكامل، 
  )إختيارى()إختيارى(الدولي الدولي   التمويلالتمويل
العمالت األجنبية وسوق العمالت األجنبية وسوق و و تنويع المحفظة الدولية، تنويع المحفظة الدولية، و و التمويل الدولي، التمويل الدولي،   أسسأسس

الديون السيادية، الديون السيادية، و و المخاطر واألسواق المالية الدولية، المخاطر واألسواق المالية الدولية،   سمسمتقاتقاو و المشتقات، المشتقات، 
التكامل المالي التكامل المالي و و األزمات المالية وأزمات العمالت في االقتصادات المفتوحة، األزمات المالية وأزمات العمالت في االقتصادات المفتوحة، و و 

  نظم أسعار الصرف وخيارات السياسة النقدية.نظم أسعار الصرف وخيارات السياسة النقدية.و و والعولمة، والعولمة، 
EE770077  الدولىالدولى  االقتصاداالقتصاد    

  )إجبارى()إجبارى(الدولية الدولية   التجارةالتجارة
  قضايا التجارة األخرى. قضايا التجارة األخرى. و و ة التجارية، ة التجارية، السياسالسياسو و نظريات التجارة، نظريات التجارة، و و   مقدمة،مقدمة،
  )إجبارى()إجبارى(الدولي الدولي   التمويلالتمويل
وسوق وسوق   العمالت األجنبيةالعمالت األجنبيةو و   الدولية،الدولية،تنويع المحفظة تنويع المحفظة و و الدولي، الدولي،   يليلالتمو التمو   أسسأسس

الديون السيادية، الديون السيادية، و و تقاسم المخاطر واألسواق المالية الدولية، تقاسم المخاطر واألسواق المالية الدولية، و و المشتقات، المشتقات، 
كامل المالي كامل المالي التالتو و األزمات المالية وأزمات العمالت في االقتصادات المفتوحة، األزمات المالية وأزمات العمالت في االقتصادات المفتوحة، و و 

  نظم أسعار الصرف وخيارات السياسة النقدية.نظم أسعار الصرف وخيارات السياسة النقدية.و و والعولمة، والعولمة، 
  الكلي الدولي )اختيارى(الكلي الدولي )اختيارى(  االقتصاداالقتصاد
دورات األعمال دورات األعمال و و التجارة البينية والحساب الجاري، التجارة البينية والحساب الجاري، و و المدى القصير، المدى القصير، و و   مقدمة،مقدمة،

  الحقيقية.الحقيقية.
EE770088  االقتصاديةاالقتصادية  التنميةالتنمية    

  )إجبارى()إجبارى(  00االقتصادية االقتصادية   التنميةالتنمية
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التكنولوجي، التكنولوجي،   كاركاراالبتاالبتو و السكان، السكان، و و نماذج النمو، نماذج النمو، و و كلي، كلي، النمو الالنمو الو و التنمية، التنمية،   خصائصخصائص
دور الحكومة والمؤسسات، دور الحكومة والمؤسسات، و و العائد على رأس المال، العائد على رأس المال، و و   رأس المال البشري،رأس المال البشري،و و 
  االقتصاد السياسي واالختالفات اإلنتاجية.االقتصاد السياسي واالختالفات اإلنتاجية.و و 

  ((جبارىجبارى)إ)إ  66االقتصادية االقتصادية   التنميةالتنمية
، ، الصةةحة والتعلةةيمالصةةحة والتعلةةيمو و الفقةةر وعةةدم المسةةاواة، الفقةةر وعةةدم المسةةاواة، و و السياسي لوضع السياسةةات، السياسي لوضع السياسةةات،   االقتصاداالقتصاد

اعتماد التكنولوجيا، اعتماد التكنولوجيا، و و أسواق االئتمان: القيود والعيوب، أسواق االئتمان: القيود والعيوب، و و أسواق عموامل االنتاج، أسواق عموامل االنتاج، و و 
ريةةةةادة ريةةةةادة و و التةةةةأمين، التةةةةأمين، و و المؤسسةةةةات الماليةةةةة الريفيةةةةة، المؤسسةةةةات الماليةةةةة الريفيةةةةة، و و السةةةةلوك فةةةةى ظةةةةل المخةةةةاطر، السةةةةلوك فةةةةى ظةةةةل المخةةةةاطر، و و 

القواعةةةةد القواعةةةةد و و الثقافةةةةة، الثقافةةةةة، و و الالمركزيةةةةة، الالمركزيةةةةة، و و تنميةةةةة المجتمةةةةع واالدارة المحليةةةةة، تنميةةةةة المجتمةةةةع واالدارة المحليةةةةة، و و األعمةةةةال، األعمةةةةال، 
الفسةةةاد، الفسةةةاد، و و السةةةلع العامةةةة، السةةةلع العامةةةة، و و جتمةةةاعي، جتمةةةاعي، الحةةةراك االالحةةةراك االو و الجةةةنس والعةةةرق، الجةةةنس والعةةةرق، و و   ت،ت،والمؤسسةةةاوالمؤسسةةةا

  ستدامة البيئية.ستدامة البيئية.اإلاإلو و 
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 االقتصادية المصطلحات ترجمة 
  

  MMaaccrrooeeccoonnoommiicc  TThheeoorryy  ليةليةالنظرية االقتصادية الكالنظرية االقتصادية الك   

MMiiccrrooeeccoonnoommiicc  TThheeoorryy   النظرية االقتصادية النظرية االقتصادية

  الجزئيةالجزئية

AAddvvaanncceedd  EEccoonnoommiicc  TThheeoorryy   النظرية االقتصادية النظرية االقتصادية

  المتقدمةالمتقدمة

AAggggrreeggaattee  aanndd  MMoonneettaarryy  EEccoonnoommiiccss  االقتصاد الكلى والنقدىاالقتصاد الكلى والنقدى  

  

EEccoonnoommeettrriiccss  االقتصاد القياسىاالقتصاد القياسى  

  

AApppplliieedd  EEccoonnoommeettrriiccss  بيقىبيقىاالقتصاد القياسى التطاالقتصاد القياسى التط   

    

HHiissttoorryy  ooff  EEccoonnoommiicc  TThhoouugghhtt  تاريخ الفكر االقتصادىتاريخ الفكر االقتصادى  

    

FFiinnaanncciiaall  EEccoonnoommiiccss  االقتصاد المالىاالقتصاد المالى  

  

IInntteerrnnaattiioonnaall  EEccoonnoommiiccss  االقتصاد الدولىاالقتصاد الدولى  

  

EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  التنمية االقتصاديةالتنمية االقتصادية  

  

LLaabboorr  EEccoonnoommiiccss  اقتصاديات العملاقتصاديات العمل  

  

EEccoonnoommiiccss  ooff  IInndduussttrriiaall  OOrrggaanniizzaattiioonn   اقتصاديات التنظيم اقتصاديات التنظيم

  الصناعىالصناعى

  

PPuubblliicc  EEccoonnoommiiccss  االقتصاد العاماالقتصاد العام  

  

AAggrriiccuullttuurraall  ,,  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  

EEccoonnoommiiccss  

اقتصاديات الزراعة اقتصاديات الزراعة 

ئةئةوالموارد الطبيعية والبيوالموارد الطبيعية والبي   

EEccoonnoommiiccss  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  EEdduuccaattiioonn   اقتصاديات الصحة اقتصاديات الصحة

  والتعليموالتعليم
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 حصاءفي قسم اال الدكتوراهاا:  توصيف المقررات الدراسية لبرنامج ثاني

  توصيف المقررتوصيف المقرر  اسم المقرراسم المقرر  الكودالكود

SS770011  
  ()أ(()أ(66نظرية اإلحصاء )نظرية اإلحصاء )

  

نظرية راو نظرية راو   --غير متحيزة ذات أدنى تباينغير متحيزة ذات أدنى تبايناإلحصاءات الغير متحيزة : )المقدرات الاإلحصاءات الغير متحيزة : )المقدرات ال
المقدرات الغير متحيزة ذات أدنى تباين المقدرات الغير متحيزة ذات أدنى تباين   --حد كرامير راو للتباين حد كرامير راو للتباين   ––بالكويل بالكويل 
تعميم اإلحصاءات الغير متحيزة ذات أدنى تباين في حالة التوزيعات تعميم اإلحصاءات الغير متحيزة ذات أدنى تباين في حالة التوزيعات   ––--لإلحتمال لإلحتمال 

ان ان الثبات إبان التغير في الموقع و وحدة القياس )مقدرات بيتمالثبات إبان التغير في الموقع و وحدة القياس )مقدرات بيتم    --متعددة المعالم  متعددة المعالم  
التوزيع القبلي التوزيع القبلي   ––أسس اإلستدالل اإلحصائي لبييز أسس اإلستدالل اإلحصائي لبييز   ––للموقع و وحدة القياس ( للموقع و وحدة القياس ( 

التوزيعات المنتظمة القبلية التوزيعات المنتظمة القبلية   ––دوال اإلمكان السائدة دوال اإلمكان السائدة   ––المعتاد ودالة اإلمكان المعتاد ودالة اإلمكان 
  ععالتوزعات القبلية المرافقة للتوزيالتوزعات القبلية المرافقة للتوزي  --التوزعات القبلية المرافقة التوزعات القبلية المرافقة   ––الموضعية الموضعية 
  المعتاد. المعتاد. 

SS770022  
نظرية اإلحصاء نظرية اإلحصاء 

  ((()ب()ب66))
  

اختبار اختبار   [[اختبارات الفروض اختبارات الفروض   ––عائلة التوزيعات األسية عائلة التوزيعات األسية   ––اإلحصاء الكافي والكامل اإلحصاء الكافي والكامل 
االختبار المنتظم االختبار المنتظم   ––اختبار نسبة اإلمكان ذات التزايد المنتظم اختبار نسبة اإلمكان ذات التزايد المنتظم   ––نيمان بيرسون نيمان بيرسون 

  ––االختبارات غير المتحيزة االختبارات غير المتحيزة   --اختبارات الفروض ذات االتجاهين اختبارات الفروض ذات االتجاهين   --األكثر قوة األكثر قوة 
اختبارات الفروض حول اختبارات الفروض حول   ]]  --اإلمكان المعمم(اإلمكان المعمم(  اختبارات الفروض لعدة معالم)اختباراختبارات الفروض لعدة معالم)اختبار

  التوزيع الطبيعيالتوزيع الطبيعي

SS770033  
رياضيات متقدمة رياضيات متقدمة 

  ()أ(()أ(66))

األعداد األعداد     --غير معدودة(  غير معدودة(    ––قابلة للعد قابلة للعد   ––ال نهائية ال نهائية   ––المجموعات) منتهية المجموعات) منتهية 
فراغات الدوال المتصلة فراغات الدوال المتصلة     --الفراغات المترية وخواصها الفراغات المترية وخواصها     --الحقيقية وخواصها الحقيقية وخواصها 

  والمحدودةوالمحدودة

SS770044  
رياضيات متقدمة رياضيات متقدمة 

  ()ب(()ب(66))
  --القياس و القياس الخارجي القياس و القياس الخارجي   --الدوال المقاسة الدوال المقاسة   --جبر بوريل جبر بوريل   --جبر المجموعات جبر المجموعات 

  فراغات الدوال القابلة للتكامل و أنواع التقارب. فراغات الدوال القابلة للتكامل و أنواع التقارب.     --التكامل بمفهوم ليبيج التكامل بمفهوم ليبيج 

SS770055  
  إحصاء حيويإحصاء حيوي

  

نماذج تحليل الحياة غير نماذج تحليل الحياة غير   ––التوزيعات والدوال المستخدمة في تحليل الحياة التوزيعات والدوال المستخدمة في تحليل الحياة 
نماذج الحياة نماذج الحياة   ––( (     CCooxxنموذج نموذج   ––الحياة ودالة المخاطرة الحياة ودالة المخاطرة   المعلمية: )تقدير دالةالمعلمية: )تقدير دالة

  نماذج الحياة المتعددة.نماذج الحياة المتعددة.  ––نماذج الحياة المعلمية نماذج الحياة المعلمية   ––غير المتجانسة غير المتجانسة 

SS770066  
  إحصاء سكانيإحصاء سكاني

  

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

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

EEXXCCEELL  .عداد البيانات المعدة بواسطة مكتب التعداد األمريكى عداد البيانات المعدة بواسطة مكتب التعداد األمريكى.لتقييم وا  --لتقييم وا 
لتقديرات السكانية: استخدام النماذج الرياضية ، استخدام معادلة التوازن ، لتقديرات السكانية: استخدام النماذج الرياضية ، استخدام معادلة التوازن ، اا



157 

 

استخدام المتغيرات المساعدة ، استخدام النماذج للتقدير فى حالة البيانات غير استخدام المتغيرات المساعدة ، استخدام النماذج للتقدير فى حالة البيانات غير 
اإلسقاطات السكانية: اإلسقاطات السكانية: --..MMOORRTTPPAAKKالكاملة أو المعيبة ، استخدام حزمة الكاملة أو المعيبة ، استخدام حزمة 

ة، بناء السيناريوهات ، ة، بناء السيناريوهات ، استخدام النماذج الرياضية ، طريقة المركبات الفوجياستخدام النماذج الرياضية ، طريقة المركبات الفوجي
استخدام اإلسقاطات استخدام اإلسقاطات --، األساليب االحتمالية.، األساليب االحتمالية.  SSppeeccttrruummاستخدام حزمة  استخدام حزمة  

    ..السكانية فى التخطيط: التنبؤ بالملتحقين بالمدارس والجامعاتالسكانية فى التخطيط: التنبؤ بالملتحقين بالمدارس والجامعات

SS770077  
  بحوث العملياتبحوث العمليات

  

البرمجة البرمجة   --البرمجة الرياضية في التقدير البرمجة الرياضية في التقدير   --البرمجة الرياضية في العينات البرمجة الرياضية في العينات 
--البرمجة العشوائية)الصدفة المقيدةالبرمجة العشوائية)الصدفة المقيدة  --الفروض اإلحصائيةالفروض اإلحصائية  الرياضية في اختباراتالرياضية في اختبارات

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

  --العنقودي(العنقودي(
  --    ””GGAAMMSS““م برنامج م برنامج حز حز   --البرمجة الرياضية في التحليل التغليفي للبيانات البرمجة الرياضية في التحليل التغليفي للبيانات 

  قراءات في مجال بحوث العمليات.قراءات في مجال بحوث العمليات.

SS770088  
  األساليب القياسيةاألساليب القياسية

  

--طرق التحليل البيزىطرق التحليل البيزى--استخدام المعلومات الخارجية وطرق التقدير المختلط استخدام المعلومات الخارجية وطرق التقدير المختلط 
طرق تقدير.النماذج المؤخرة ) المبطئة ( طرق تقدير.النماذج المؤخرة ) المبطئة (   --النماذج العشوائية ومجال تطبيقها النماذج العشوائية ومجال تطبيقها 

  ..اآلنية مفهومها وطرق تركيبهااآلنية مفهومها وطرق تركيبها  نماذج المعادالتنماذج المعادالت--وطرق تركيبها وطرق تقديرها.وطرق تركيبها وطرق تقديرها.

SS770099  العمليات العشوائيةالعمليات العشوائية  

معرفة معرفة   --عملية بواسونعملية بواسون  --سالسل ماركوفسالسل ماركوف--السير العشوائىالسير العشوائى  --عملية مارتنجالعملية مارتنجال  --
  الحالة العامة للعمليات االحتماليه للتوالد والوفياتالحالة العامة للعمليات االحتماليه للتوالد والوفيات

  ونمو المجتمع ونمو المجتمع     vvuulleeمعرفة عملية معرفة عملية   ––معرفة نماذج توالد معرفة نماذج توالد 

  ..صفوف االنتظارصفوف االنتظارمعرفة نماذج معرفة نماذج   ––معرفة نماذج وفاة معرفة نماذج وفاة 
SS771100  

  تصميم وتحليل التجاربتصميم وتحليل التجارب
  

تصميم الكتل في الصورة تصميم الكتل في الصورة   --تحليل التباين.تحليل التباين.  --العالقات الخطية القابلة للتقدير.العالقات الخطية القابلة للتقدير.  --
  طرق تقدير مكونات التباينطرق تقدير مكونات التباين  --  العامة.العامة.

SS771111  تحليل السالسل الزمنيةتحليل السالسل الزمنية  
  

  --النماذج الخطية للسالسل الزمنيةالنماذج الخطية للسالسل الزمنية  --المفاهيم األساسية لتحليل السالسل الزمنية المفاهيم األساسية لتحليل السالسل الزمنية 
النماذج النماذج   --جينكينز جينكينز   --خطوات بوكسخطوات بوكس  --دالة االرتباط الذاتي والذاتي الجزئيدالة االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي

موضوعات متقدمة موضوعات متقدمة   --السالسل الزمنية البيزيةالسالسل الزمنية البيزية  --الموسمية لتحليل السالسل الزمنية الموسمية لتحليل السالسل الزمنية 
  في التحليل البيزى للسالسل الزمنية.في التحليل البيزى للسالسل الزمنية.

SS771122   تحليل المتغيرات تحليل المتغيرات
  المتعددةالمتعددة

معتاد، توزيعات ت، ف، معتاد، توزيعات ت، ف، التوزيع الالتوزيع ال  --بعض المفاهيم األساسية وجبر المصفوفات بعض المفاهيم األساسية وجبر المصفوفات 
  --تحليل االرتباط تحليل االرتباط   --تحليل المكونات األساسية تحليل المكونات األساسية   --والتوزيع المعتاد المتعدد والتوزيع المعتاد المتعدد     66كاكا

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



158 

 

تحليل تحليل     --تحليل التباين متعدد المتغيرات تحليل التباين متعدد المتغيرات   --نحدار متعدد المتغيرات نحدار متعدد المتغيرات اال اال     --العنقودي العنقودي 
  القياسات المتكررة والنظم المختلطة.القياسات المتكررة والنظم المختلطة.  --القياسات المتكررة القياسات المتكررة 

SS771133  نماذج اختبارات الحياة اإلحصائية للمجتمعات نماذج اختبارات الحياة اإلحصائية للمجتمعات   ––بعض مفاهيم الصالحية بعض مفاهيم الصالحية   دراسات الصالحيةدراسات الصالحية
النظم: ) النظم النظم: ) النظم صالحية صالحية   ––نماذج المجتمعات غير المتجانسة نماذج المجتمعات غير المتجانسة   ––المتجانسة المتجانسة 

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

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

SS771144  نظرية نظرية --اإلحصاءات الترتيبية وتوزيعاتها االحتماليةاإلحصاءات الترتيبية وتوزيعاتها االحتمالية--هيم إحصائية أساسية هيم إحصائية أساسية مفامفا  إحصاء المعلميإحصاء المعلمي
: التقدير الالمعلمي لدوال كثافة االحتمال باستخدام طريقة : التقدير الالمعلمي لدوال كثافة االحتمال باستخدام طريقة --اختبارات الرتب الخطيةاختبارات الرتب الخطية

  NNoonnppaarraammeettrriiccاالنحدار الالمعلمي االنحدار الالمعلمي   --KKeerrnneell  mmeetthhooddال ال 

RReeggrreessssiioonn--  
  الالمعلمية ومثيالتهاالالمعلمية ومثيالتهاپ پ طريقة البوتوستراطريقة البوتوسترا

SS771155   اسات متقدمة في اسات متقدمة في در در
  اإلحصاءاإلحصاء

الطبيعة التكرارية أو الدورية لتحليل الطبيعة التكرارية أو الدورية لتحليل   --نظرة عامة على طريقة المربعات الصغرى نظرة عامة على طريقة المربعات الصغرى 
حساسية طريقة المربعات حساسية طريقة المربعات     --مصفوفة التنبؤ وخواصها مصفوفة التنبؤ وخواصها   --البيانات و االنحدار البيانات و االنحدار 

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

  ..bbaaccoonnأسلوب باكون أسلوب باكون   --االنحرافات المطلقة الصغرى االنحرافات المطلقة الصغرى 
SS771166  00  االحصاءات البيئيةاالحصاءات البيئية..  ( مفهوم تحليل البيانات البيئية كسلسلة بيانات زمنية أو مكانية( مفهوم تحليل البيانات البيئية كسلسلة بيانات زمنية أو مكانيةssppaattiiaall   ) )––  

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

مفهوم مفهوم   ––( ( GGaauussssiiaannالحقل العشوائي الجاوسي )الحقل العشوائي الجاوسي )  ––الحقل العشوائي الحقل العشوائي   ..66
  ((ddrriifftt  aanndd  ttrreennddاالتجاه العام واإلنجراف )االتجاه العام واإلنجراف )  ––التجانس التجانس   --االستقراراالستقرار

السطح االتجاهي السطح االتجاهي   ––( ( ccoonnttoouurriinnggالتحليل الدائري )التحليل الدائري )  ––التحليل العنقودي التحليل العنقودي   ..33
ير التغيرات الكبيرة، تقدير التغيرات الزمنية ير التغيرات الكبيرة، تقدير التغيرات الزمنية مع بعض التحويالت األولية لتقدمع بعض التحويالت األولية لتقد

  والمكانيةوالمكانية

  ((vvaarriiooggrraammالشكل البياني المرافق للتغير )الشكل البياني المرافق للتغير )  ––نمذجة االرتباط المكاني نمذجة االرتباط المكاني   ..44
  ( ونظريتها( ونظريتهاKKrriiggiinnggكريجنج )كريجنج )  ..11

  التنبؤ ألزمنة مستقبليةالتنبؤ ألزمنة مستقبلية  ––التنبؤ لمواضع محددة التنبؤ لمواضع محددة   ..22
SS771177   الضبط االحصائي الضبط االحصائي

  للجودةللجودة
  الجزء االول:خطط معاينة القبول:الجزء االول:خطط معاينة القبول:

  معاينة القبول )مراجعة على خطط الخواص و المتغيرات(.معاينة القبول )مراجعة على خطط الخواص و المتغيرات(.  خططخطط  --00
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  خطط معاينة القبول للمتغيرات في حالة التوزيع غير المعتاد. خطط معاينة القبول للمتغيرات في حالة التوزيع غير المعتاد. --66
استخدام اسلوب سلسلة ماركوف لحساب مقاييس االداء في حالة خطط معاينة استخدام اسلوب سلسلة ماركوف لحساب مقاييس االداء في حالة خطط معاينة --33

  والمتصلة.والمتصلة.  القبول مع التطبيق على الخطط التتباعية والقبول مع التطبيق على الخطط التتباعية و
  مخططات و انظمة المعاينة.مخططات و انظمة المعاينة.--44
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 للدكتوراه االجبارية المقررات السياسية العلوم قسمفي  الدكتوراهاا:  توصيف المقررات الدراسية لبرنامج ثالث

 رية السياسيةتخصص الفكر السياسي والنظ

 كود المقرر المقرر التوصيف
 منةةةاهج إلةةى الطالةةب بتقةةةديم المقةةرر هةةذا يهةةتم

 دراسةةةةةة فةةةةةي المسةةةةةتخدمة والمقتربةةةةةات البحةةةةةث
  المقرر ويوضح السياسية، النظرية موضوعات
 أن يمكةةةةن التةةةةي االطةةةةر وتمةةةةايز تعةةةةدد للطالةةةةب
 الواحةةةدة السياسةةةية  الظةةةاهرة لتفسةةةير تسةةةتخدم
 هةةذه تتنةةاقض وأن بةةل تتنافس أن يمكن بحيث
 فسةةةيتعرض.  الظةةةاهرة تلةةةك تفسةةةير فةةةي االطةةةر

 فةةةةةةي والتعةةةةةةاون الصةةةةةةراع مثةةةةةةل اطةةةةةةر المقةةةةةةرر
 موقةةةف ويشةةةرح االنسةةةانية للطبيعةةةة تصةةةورهما
 رؤيتهمةةا فةةي الحداثةةة بعد وما الحداثة نظريات
 ويعةةةرض العةةةالم فهةةةم علةةةى العقةةةل قةةةدرة لمةةةدى

 والليبراليةةةة الماركسةةية مثةةل الشةةاملة للنظريةةات
 الكةةةةةةةون لتفسةةةةةةةير نظريةةةةةةةة طةةةةةةةراأ تقةةةةةةةدم التةةةةةةةي

 .والمجتمع
  ويشرح بالمفاهيم المقررالطالب هذا يعرف كما 

 مؤشةةةةةةرات الةةةةةةى المفةةةةةةاهيم ترجمةةةةةةة تةةةةةةتم كيةةةةةةف
 تحةةةةيط أن يمكنهةةةةا مؤشةةةةرات ايجةةةةاد وصةةةةعوبات
 ، السياسةةةةية والقةةةةيم بالمفةةةةاهيم كاملةةةةة احاطةةةةة
 النظريةةةةةةةة حقةةةةةةةل فةةةةةةةي المفةةةةةةةاهيم تظةةةةةةةل حيةةةةةةةث

 التةةةي المؤشةةةرات مةةةن بكثيةةةر أوسةةةع السياسةةةية
 ثةةةةم، مةةةةن المقةةةةرر،  ويوضةةةةح. ايجادهةةةةا مكةةةةني

 المفةةةةاهيم دراسةةةةة عنةةةةد البحثيةةةةة االدوات حةةةةدود
 مةةنهج المقرر يستعرض كما. السياسية والقيم
 النظريةةةةة حقةةةةل فةةةةي االمبريقةةةةي البحةةةةث وادوات

. عنةةه تنةةتج التي السببية والنظريات السياسية
 المفةةةةةةاهيم الخصةةةةةةوص هةةةةةةذا فةةةةةةي ويسةةةةةةتعرض
 مناقشةةة تةةتم حيث المباريات لنظرية االساسية

 لتحديةةد أخةةرى مصةةادر ومةةن تجةةارب مةةن دالئل

 النظرية في ومقتربات بحث مناهج
 السياسية
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 فةةى المباريات نظرية على االعتماد يمكن متى
 النظريةةةةةةةة حقةةةةةةةل فةةةةةةةي  التطبيقيةةةةةةةة الدراسةةةةةةةات
 تقدمةةةه فيمةةةا التشةةةكيك يجةةةوز ومتةةةى السياسةةةية

 .السياسي السلوك حول تنبؤات من
 

 اعةةةالم تنةةةاول كيةةةف بدراسةةةة ررالمقةةة هةةةذا يهةةةتم
 و والوسةةةةطى القديمةةةة العصةةةور فةةةي المفكةةةرين
 العدالةةةةةةة: الكبةةةةةةرى السياسةةةةةةية القةةةةةةيم الحديثةةةةةةة
 السياسةةية المفةةاهيم وكةةذلك والمسةةاواة والحريةةة
 المواطنةةةةةةةة، السةةةةةةةلطة، القةةةةةةةوة، الدولةةةةةةةة، مثةةةةةةةل

 فيحلةةةل وغيرهةةةا، بالسياسةةةة وعالقتهةةةا االخةةةالق
 بةةةةةةةين واالخةةةةةةةتالف التالقةةةةةةةي منةةةةةةةاطق المقةةةةةةةرر
 تحلةةةيلهم فةةةي العصةةةور مختلةةةف مةةةن المفكةةةرين

 أو التالقةةي ذلةةك وأسةةباب والمفةةاهيم القةةيم لهذه
 كةةةان التةةي المحيطةةة البيئةةة فيتنةةاول االخةةتالف

 التالقةةي أثةةر يشرح ثم اطارها، في المفكر ينتج
 والمفةةةاهيم للقةةةيم منظةةةوراتهم فةةةي االخةةةتالف أو

 .انتجوه الذي الفكري البناء على السياسية
 

 الكبرى السياسية لقيموا المفاهيم
 المفكرين أعالم عند
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 طالمةةا تساؤل السياسية؟ النظرية انتهت هل
 أزمةةةةةة عةةةةةن ويعبةةةةةر السياسةةةةةة علمةةةةةاء طرحةةةةةه

 بعةةةةةةةض اسةةةةةةةماه مةةةةةةةا أو السياسةةةةةةةية النظريةةةةةةةة
 النظريةةةةةةةةة اسةةةةةةةةطورةو  السياسةةةةةةةةيين البةةةةةةةةاحثين
 و.السياسية

 السياسةةية النظريةةة بشةةرح المقةةرر هذا يهتم 
 الرئيسةةي البحثةةي رباتهاوسةةؤالهاومقت المعيارية
 الوضعيين ومذهب السلوكية المدرسة وتأثيرات
  المعياريةةةة السياسةةةية النظريةةةة علةةةى المناطقةةةة
 جةةدوى علةةى الشةةك مةةن كثيفةةة بظةةالل والقةةاؤهم

 النظرية صعود ثم ومن السياسية النظرية هذه
 مقوالتهةةةةةةةةةا ويشةةةةةةةةةرح االمبريقيةةةةةةةةةة السياسةةةةةةةةةية

 في كبرى وقضايا اشكاليات
 السياسية النظرية
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 عةةةةةدب مةةةةةا مدرسةةةةةة يسةةةةةتعرض ثةةةةةم ومقترباتهةةةةةا
 حول طرحتها التي التساؤالت ويشرح السلوكية
 المقةةرر ويهةةتم. االمبريقيةةة السياسةةية النظريةةة
 معرفةةي كحقل السياسية النظرية  غاية بتحديد
 أن يجةةب الةةذي ما سؤال على االجابة وبالتالي
 .يدرسونه وكيف السياسيون المنظرون يدرسه

 

  تخصص العالقات الدوليةتخصص العالقات الدولية

 كونهةةةا التةةي المعرفةةةة علةةى المقةةةرر هةةذا ينبنةةي
. الدوليةةةة العالقةةةات نظريةةةة مقةةةرر فةةةي الطةةةالب
 النظريةةةةةةةةات إضةةةةةةةةافة المقةةةةةةةةرر هةةةةةةةةذا ويشةةةةةةةةمل

. الدوليةةةةةة العالقةةةةةات فرعةةةةةي فةةةةةي المتخصصةةةةةة
 المةةةةةةةةدارس) الةةةةةةةةدولي األمةةةةةةةةن دراسةةةةةةةةات: األول

 الصةةراع نظريةةات األمةةن، دراسةةات فةةي النظريةةة
 وحةةل الصةةراع إدارة الجديةةدة، الحةةروبو  الةةدولي
 والجديدة، التقليدية األمنية التهديدات الصراع،
 الهويةةةةة، سياسةةةةات الدوليةةةةة، األحةةةةالف نظريةةةةة

..(. النقديةةةةةةة والجغرافيةةةةةةا السياسةةةةةةية الجغرافيةةةةةةا
 الةةةدولي السياسةةةي االقتصةةةاد دراسةةةات: والثةةةاني

 الةةةةةةديون قضةةةةةةايا الةةةةةةدولي، التكامةةةةةةل نظريةةةةةةات)
 الدوليةةةة، االقتصةةةادية المؤسسةةةات والمعونةةةات،

 والنظريةةةةةةات والجنةةةةةةوب الشةةةةةةمال بةةةةةةين الفجةةةةةةوة
 االقتصادية والتكتالت الهجرة، قضايا الهيكلية،
 االقتصادي النظام على العولمة وأثر والتنمية،
 البحةةث منةةاهج تةةدريس يةةتم كمةةا...(. العةةالمي

 . الدولية العالقات في
 

 نظرية في متقدمة دراسات
   الدولية العالقات
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 الدولي القانون ماهية بيان المقرر هذا يتناول
بةةراز المعاصر ، الرئيسةةية وخصائصةةه سةةماته وا 
 القةةةةةةةةةوانين وبةةةةةةةةةين بينةةةةةةةةةه العالقةةةةةةةةةة وتأصةةةةةةةةةيل

 العام الدولي القانون    
 

P705    



164 

 

 على المقرر يركز كذلك،. الداخلية والتشريعات
 التةةى العةةام الةةدولى القةةانون بمصةةادر التعريةةف
 القةةانونى أساسها وأحكامه قواعده منها تستمد
 المصةةادر مةةن كةةل وبخاصةةةً  اإللزاميةةة، وقوتهةةا
 عةةن فضةةالً  والمسةةتحدثة  واالحتياطيةةة األصلية
 أشةةخاص مسةةتوى علةةى الحادث التطور دراسة

 ذوات الةةةةةةةةةدول) ووحداتةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةدولي القةةةةةةةةةانون
، الحكوميةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةات، السةةةةةةةةةيادة
 الدوليةةةةة المنظمةةةةات النشةةةةاط، دوليةةةةة الشةةةةركات

، الوطنيةةةةةة التحةةةةةرر حركةةةةةات، الحكوميةةةةةة غيةةةةةر
 تقةةةدم، مةةا إلةةى وباإلضةةافة(. الطبيعيةةين األفةةراد
 مسةةةةةتوى وعلةةةةةى أيضةةةةةاً  المقةةةةةرر، هةةةةةذا يهةةةةةدف

 بةةةةأهم الطالةةةةب معرفةةةةة تعميةةةةق إلةةةةى التطبيةةةةق،
 وتنميةةةةة الدوليةةةةة القانونيةةةةة والمبةةةةادئ القواعةةةةد
 القواعةةةد وتلةةك المبةةةادئ هةةذه فهةةةم علةةى قدراتةةه

 علةةةى تطبيقهةةةا مةةةن تمكنةةةه بدرجةةةة واسةةةتيعابها
 وتقييمهةةا المثةةارة ليةةةالدو  والقضةةايا المشةةكالت
 المبادئ ضوء فى لها المالئمة الحلول واقتراح
 المتسةةع وبقةةدر أخيةةرًا، .الةةذكر سةةالفة والقواعةةد

 نمةةاذج لةةبعض التعةةرض سيتم فانه الوقت، من
 العةةةةةةةةام، الةةةةةةةةدولي للقةةةةةةةةانون الجديةةةةةةةةدة الفةةةةةةةةروع

 الةةةةةةدولي والقةةةةةةانون للبيئةةةةةةة الةةةةةةدولي كالقةةةةةةانون
 .وغيرهما للعمل،

 
 لدراسةةة النظريةةة المنةةاهج المقرر هذا يتناول

 للةةدول سةةواء المختلفةةة الخارجيةةة السياسةةات
 كةةذلك،.  العةةالم حةةول المتنوعةةة للمنةةاطق أو

 النظريةةة المةةداخل دراسةةة علةةي المقةةرر يركةةز
 للدول الخارجية السياسات الختالف المفسرة
 فةةةةةةةي أو أخةةةةةةةرى دول مةةةةةةةع تفاعالتهةةةةةةةا فةةةةةةةي

 وفةةةي. مختلفةةةة دوليةةةة قضةةةايا ءإزا توجهاتهةةةا

: المقارنة الخارجية السياسة
 وتطبيقات نظريات
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 الةةةةةةةدول سةةةةةةةلوك لتحليةةةةةةةل النظةةةةةةةري التنةةةةةةةاول
 العديد المقرر يغطي مقارن، بشكل الخارجي

 فةةي بمةةا الشةةاملة الدوليةةة العالقةةات أطةةر مةةن
 النظريةةةةةةات الحصةةةةةةر ال المثةةةةةةال سةةةةةةبيل ذلةةةةةةك

 .والبنائية والليبرالية الواقعية
 

  تخصص النظم السياسية المقارنةتخصص النظم السياسية المقارنة

  

 نفةةةةةةةةس تنةةةةةةةةاول إلةةةةةةةةى المقةةةةةةةةرر هةةةةةةةةذا يهةةةةةةةةدف
 نظرية مقرر في تناولها يتم التي الموضوعات

 الماجسةةتير لمرحلةةة المقارنةةة السياسةةية الةةنظم
 والمدرسة وانتقاداته، الرشيد االختيار اقترابات)

 الثقافةةةةةةةةةة واقتةةةةةةةةةراب وانتقاداتهةةةةةةةةةا، المؤسسةةةةةةةةةية
 موضةةوعات، عةةن فضةةالً  وانتقاداته، السياسية،
 الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نشةةةةةةةةةةةةةةةةةةأة ونظريةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

نهيارها،االقتصةةةةةةةةةادية  االقتصةةةةةةةةةاد ونظريةةةةةةةةةات وا 
 الديمقراطيةةةةةةةةةةةةة التحةةةةةةةةةةةةول السياسةةةةةةةةةةةةي،عمليات

 االجتماعيةةةةةةة، والديمقراطيةوالسةةةةةةلطوية،الثورات
 المؤسسةةةةةةةةةات والدينيةةةةةةةةةة، العرقيةةةةةةةةةة النزاعةةةةةةةةةات
 ورأس المةةةدني المجتمةةةع والحزبيةةةة، االنتخابيةةةة

 التوزيةةةةةع عةةةةةادةإ عمليةةةةةات االجتمةةةةةاعي، المةةةةةال
 لةةيس ولكةةن ،(الرفةةاه دولةةة ونموذج االقتصادي

 قةةراءات شةةكل فةةي ولكةةن محاضةةرات، شةةكل فةةي
 فةةةةةي الموضةةةةةوعات هةةةةةذه فةةةةةي ُكِتةةةةةب   مةةةةةا ألهةةةةةم

 سةةنوات الخمةةس في األجنبية والكتب الدوريات
 هةةةةو المحاضةةةةرة شةةةةكل يكةةةةون بحيةةةةث االخيةةةةرة،
 مةةةن نقةةةدها ومحاولةةةة سةةةابقة، قةةةراءات تحضةةةير
 . النقاش خالل

 

 النظم نظرية في متقدمة دراسات
 المقارنة السياسية
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: علةةى بةةالتركيز الةةديمقراطي التحةةول ومتطلبات
 للتحةةةةةةةةةةةةول النظريةةةةةةةةةةةةة االقترابةةةةةةةةةةةةات أهةةةةةةةةةةةةم -0

 التحةةةةةةةةول نظريةةةةةةةةات تقيةةةةةةةةيم -6 الةةةةةةةةديمقراطي،
 الجديةةدة النظريات في البحث -3 الديمقراطي،

 عالقةةة علةةى التركيةةز يةةتم .الةةديمقراطي للتحةةول
 االقتصةةادية المتغيةةرات مةةن بالعديد الديمقراطية
 ودور االقتصةةادية، التنمية: والثقافية والبنيوية
 المسةةاواة وعةةدم العاملةةة، الطبقة ودور النخبة،

 كأسةةةاس الطبيعيةةةة المةةةوارد ودور االجتماعيةةةة،
 المجتمةةةةةةةةع ودور اإلنتةةةةةةةةاج، وعالقةةةةةةةةات لةةةةةةةةنمط
 والدينيةةة، اإلثنيةةة االنقسةةامات وتةةأثير المةةدني،
 المؤسسةةةةةةةية، والعوامةةةةةةةل السياسةةةةةةةية، والثقافةةةةةةة
. الدوليةةةةةةة والمتغيةةةةةرات الفواعةةةةةل تةةةةةأثير وأخيةةةةةرا
 فةةي تطبيقيةةة حةةاالت علةةى التركيةةز يةةتم وكةةذلك
 جنةةوب وأفريقيةةا الالتينية وأمريكا أوروبا شرق

 .الصحراء
 

 الديمقراطى
 

 بصورة التركيز يفيالك التحليل جزء يتناول
 تكليفات مع المادة، جمع أدوات على أعمق
 االستطالع، أدوات وخاصة للطلبة، عملية

 يتم. والمعملية الميدانية والتجارب والمقابالت،
 أدوات بين المزج موضوعات تناول أيضاً 

 على عملياً  والتدريب والكمي، الكيفي التحليل
 دورية في للنشر صالح بحث كيفيةكتابة

 التعريف الكمي التحليل جزء يهدف.بيةأجن
 المقارنة النظم في علمي بحث قراءة بكيفية
 وكيفية متقدمة، كمي تحليل أدوات يستخدم
 توصيف أدوات في مقدمة وكذلك نقده،

 تحليل) كمياً  العالقات اختبار كيفية البيانات،
 ومتعدد ثنائي واإلنحدار متغيرين، بين االرتباط
 سواء السببية، عالقاتال الختبار المتغيرات

 في والكمية الكيفية البحث مناهج
 السياسية النظم
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 أو اسمية، أو متواصلة، المتغيرات كانت
 المستويات متعددة النمذجة ،(ثنائية

Multilevel Modeling تسمح التي 
 البيانات في السببية العالقات باختبار
 تحليل مستوى، من أكثر في المدمجة
 الة اختبارات إجراء كيفية الزمنية، السالسل

stationarity الة و endogeneity 
 panel data الة تحليل كيفية وغيرها،

structures .في عملي تمرين مع كله هذا 
 على التحليالت هذه كل تطبيق على المعمل
 .STATA برنامج

 

  لدكتوراهلدكتوراهلل  االختياريةاالختيارية  المقرراتالمقررات

  

 الطةةةةةالب معرفةةةةةة بتعميةةةةةق المقةةةةةرر هةةةةةذا يعنةةةةةى
 الليبرالية مثل الكبرى السياسية باأليديولوجيات
 والماركسةةةةةةةةةةةةةةية والفوضةةةةةةةةةةةةةةوية والديمقراطيةةةةةةةةةةةةةةة

  يتطرق كما والمحافظة، واالشتراكية والشيوعية
 مثةةةل مةةةؤخراً  تطةةةورت التةةةى األيةةةديولوجيات إلةةةى

 المقةةرر ويركةةز. البيئةةة وأيةةديولوجيات النسةةوية
 العدالة قيم مع األيديولوجيات هذه تعاطى على

 عالقةةةةةةةةة ذات ومفةةةةةةةةاهيم والمسةةةةةةةةاواة والحريةةةةةةةةة
 والسةةةةةةلطة واألخةةةةةةالق الحةةةةةةق مثةةةةةةل بالسياسةةةةةةة
 ومنظومةةةةةة والمجتمةةةةةع الدولةةةةة اشةةةةةكال ويشةةةةرح
 هةةذه مةةن ايديولوجيةةة كةةل ترسةةخها التةةي الحكةةم

  .االيديولوجيات

 األيديولوجيات فى متقدمة دراسات
 الكبرى السياسية

P710 
 

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

  الراديكالية،: المختلفة بأشكالها الطالب ويعرف
 المشةةةةةةةترك ويحلةةةةةةةل.... االشةةةةةةةتراكية النيابيةةةةةةةة،

  الديمقراطية نظرية
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 ويشةةرح المتعةةددة األشةةكال هةةذه بةةين والمختلف
 ثةةةةةةةةورة عصةةةةةةةةور فةةةةةةةةي الديمقراطيةةةةةةةةة تطةةةةةةةةورات
 واالتصةةةةةةةاالت،وتأثيرها المعلومةةةةةةةات تكنولوجيةةةةةةةا

 السياسةةية المشةةاركة ومماراسةةات مفهةةوم علةةى
 التةةى الفكريةةة النمةةاذج أبةةرز للطةةالب يقةةدم كمةةا

  .الديمقراطية مفاهيم صياغة فى ساهمت
  العدالةةةة بماهيةةةة الطةةةالب المقةةةرر هةةةذا يعةةةرف
 ويتنةةاول الكبةةرى السياسةةية القةةيم من كواحدة
 المفكةةرين عنةةد والمساواة العدالة بين العالقة

 إطةةةةةةةار فةةةةةةةى العدالةةةةةةةة ينةةةةةةةاقشو  السياسةةةةةةةيين
 ويشةةةةةرح واالشةةةةةتراكية الليبراليةةةةةة المنظومةةةةةات

 التوزيعيةةةةةةة،: العدالةةةةةةة أنمةةةةةةاط بةةةةةةين التبةةةةةةاين
 مةةةةةن نمةةةةةاذج ويتنةةةةةاول التبادليةةةةةة اإلجرائيةةةةةة،
 هةةى لتصةةبح العدالةةة تصةةعد التةةي المنظومات
 الحريةةةةةة سةةةةةابقةً  العليةةةةةا، السياسةةةةةية القيمةةةةةة

 .والمساواة
 

  P712 العدالة نظرية
 

 القوميةةةة بمعةةةالم بةةةالتعريف لمقةةةررا هةةةذا يعنةةةى
 تنبنةةةةي التةةةةي الفكريةةةةة واألسةةةةس  كأيديولوجيةةةةة

 آراء يعةةةرض ثةةةم األمةةةة، مفهةةةوم فيحلةةةل عليهةةةا
 يركةةز كمةةا الفكريةةة، وحجةةبهم القوميةةة منتقةةدى
 الهويةةةةة دراسةةةةة فةةةةى النظريةةةةة االقترابةةةةات علةةةةى

( والعمريةةة والنوعيةةة والعرقيةةة والدينيةةة اإلثنية)
 للهويةةةةةةةةة لفةةةةةةةةةالمخت الصةةةةةةةةيغ بةةةةةةةةين والعالقةةةةةةةةة

 جانةةب مةةن والليبراليةةة جانةةب مةةن والديمقراطيةةة
 ....والتسامح التعددية قيم من تحويه بما آخر
 

  P713 الهوية ومفاهيم القومية النظرية
 

 الطةةةةةةالب تعريةةةةةةف إلةةةةةةى المقةةةةةةرر هةةةةةةذا يهةةةةةةدف
 الليبراليةةة عليهةةا تنبنةةي التةةى الفكريةةة بالمبادئ

 اطةةار فةةي الحريةةة معنةةى ويشةةرح كأيديولوجيةةة،

 الليبرالية
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 ويعةةةةةةرض عليةةةةةةا، سياسةةةةةةية كقيمةةةةةةة براليةةةةةةةاللي
 الكالسةةةةةةةةيكية: لليبراليةةةةةةةةة المختلفةةةةةةةةة لألطةةةةةةةةوار

 وينةةةةةةةةةاقش الجديةةةةةةةةةدة الليبراليةةةةةةةةةة واالشةةةةةةةةةتراكية
 انتجتهةةةةةةةا التةةةةةةةى اإلشةةةةةةةكاليات مةةةةةةةن مجموعةةةةةةةة
 كمةةا الواقةةع، أرض على التطبيق عند الليبرالية
 فةةةةى لليبراليةةةةة الموجةةةةه بالنقةةةةد الطةةةةالب يعةةةةرف
 مجةةال وفةةى (والنيابةةة التمثيةةل) السياسةةة مجال

 (السوق اقتصاد) االقتصاد
 

 بكيفيةةةةةة الطةةةةالب بتعريةةةةةف المقةةةةرر هةةةةةذا يهةةةةتم
 المعياريةةة السياسةةية النظريةةة مفةةاهيم استخدام
 بةةةةةالتقييم الخاصةةةةةة التسةةةةةاؤالت علةةةةةى لإلجابةةةةةة

 وقراراتهةةةةةةةةةةا أهةةةةةةةةةةدافها للسياسةةةةةةةةةةة، األخالقةةةةةةةةةةى
 بةةةين للعالقةةةة المقةةةرر يتعةةةرض كمةةةا وقضةةةاياها،
 القضةةةةةةايا علةةةةةةى بةةةةةةالتركيز ألخةةةةةةالقوا القةةةةةانون
 الخصوصةةية مثةةل بمفةةاهيم المتصةةلة الفلسةةفية
 .والمسئولية والحرية

 

  واألخالق السياسية النظرية
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 وأبةةةرز فرانكفةةةورت بمدرسةةةة المقةةةرر هةةةذا يهةةةتم
 مثلها التى التأسيس مرحلة فى سواء مفكريها
 الماركسةةةيين المفكةةةرين نشةةةطاء مةةةن مجموعةةةة

 النظريةةة فةةى النقةةدى البعةةد إحيةةاء أعةةادوا الذين
 جةةةةةراء لحقهةةةةةا الةةةةةذى الجمةةةةةود بعةةةةةد الماركسةةةةةية
 غالبيةةةة مةةةع جامةةةدة أرثوذوكسةةةية إلةةةى تحولهةةةا
 الجيةةل إلى االنتقال ثم ومن األلمان، المفكرين
 مةةةةةاكس أمثةةةةةال المدرسةةةةةة مفكةةةةةرى مةةةةةن الثةةةةةانى

 مةةاركوز هيربةةرت بنجةةامي، والتةةر هوركهةةايمر،
 .هابرماس ويورجن

 

 نقديةال والنظرية الماركسية
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 وآرنةةدت لفوكةةو األصةةلية الكتابةةات تنةةاول خةةالل
 تفكيةةةك الطةةةالب مةةةع ينةةةاقش  ونيتشةةةه وفةةةانون
 القةةةوة مثةةةل محوريةةةة سياسةةةية مفةةةاهيم وتحليةةةل
 ...واألخالق والدولة والعنف

 

 

 فةةةةى رئيسةةةةى مقسةةةة علةةةةى المقةةةةرر هةةةةذا يركةةةةز
 السياسةةةية النظريةةةة وهةةةو السياسةةةية النظريةةةة
 السياسةةية القةةيم دراسةةة فةةى فيتعمةةق القيميةةة
 فةةةةةةى والمسةةةةةةاواة والعدالةةةةةةة الحريةةةةةةة: الكبةةةةةةرى
 وذلك والفلسفية والقانونية األخالقية جوانبها
 القةةيم هةةذه حةةول رئيسةةية كتابات إلى بالعودة

 قةةةةةةةةةةةدامى سياسةةةةةةةةةةةيون مفكةةةةةةةةةةةرون انتجهةةةةةةةةةةةا
 . ومعاصرون

 

  P718 السياسية لقيما نظرية
 

 واألسةةس العلمانيةةة بتعريةةف المقةةرر هةةذا يعنةةى
 التسةةامح بمفةةاهيم وعالقتهةةا عليهةةا تنبنةةى التى

 تنتقةةد التى األعمال بأهم يعرف كما. والتعددية
 مةةةن وذلةةةك عنهةةةا تةةةدافع التةةةى وتلةةةك العلمانيةةةة

 المختلفةةة الةةرؤى تعكةةس نصةةوص قةةراءة خةةالل
 يجةةب مةةاو  السياسةةية األنظمةةة ولطبيعةةة للعةةالم
 .لمواطنيها توفره أن
 

 العلمانية ونقد العلمانية
 

P719 

 أحةةدث مةةن بواحةةده الطةةالب المقةةرر هةةذا يعةةرف
 فيقةةدمهم نظريةةات، مةةن البشةةرى الفكر طوره ما

 فةةةةةى تبلةةةةةورت التةةةةةى النسةةةةةوية النظريةةةةةات إلةةةةةى
 بالحركةةات ويعرفهم العشرين، القرن سبعينيات
 بةةةةدايات فةةةةي مطالباتهةةةةا كانةةةةت التةةةةى النسةةةةوية

 األيةةديولوجيات لظهةةور أساسةةاً  العشةةرين رنالق
 لهذه المختلفة األشكال بشرح يقوم ثم النسوية

 والنسوية الليبرالية النسوية مثل االيديولوجيات

  P720 النسوية النظريات
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 بعد ما ونسوية الراديكالية والنسوية االشتراكية
 منهةةةا لكةةةل المختلفةةة المقةةةوالت ويحلةةةل الحداثةةة

 السياسةةةةةةةةةةةية للترتيبةةةةةةةةةةات النقديةةةةةةةةةةة ورؤيتهةةةةةةةةةةا
 .المجتمع فى اديةواالقتص

 
 وتفسر تحلل التي النظريات المقرر هذا يدرس
 القةةةوة بةةةين العالقةةةة ويسةةةتعرض القةةةوة، مفهةةةوم
 والخيارات الوسائل ويعرض االجتماعي والتغير

 سةةةعيهم فةةةي االفةةةراد إليهةةةا يلجةةةأ التةةةي المتعةةةددة
  اهدافهم لخدمة الالزمة القوة الكتساب الهادف
 ويقةةدم. والمؤسسةةات السياسةةات لتغييةةر ةالرامي
 لدراسة المختلفة للمقتربات نقدية قراءة المقرر
 فةةي قةةراءة خالل من وذلك القوة مفهوم وتحليل
 البنائيةةةةةةة ومابعةةةةةةد الماركسةةةةةةية مابعةةةةةةد أدبيةةةةةةات
 .وغيرها

 

 القوة نظرية
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 الطةةةةةالب تعريةةةةةف إلةةةةةى المقةةةةةرر هةةةةةذا ف يهةةةةةد
 وتحليةةل  لدراسةةة المختلفةةة النظرية بالمقتربات

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

 هةةةةةذه دراسةةةةةة عنةةةةةد المقةةةةةرر يحةةةةةرص(.  فيبةةةةةر
 اسةةةةةةةهامات أحةةةةةةةدث تقةةةةةةةديم علةةةةةةةى المقتربةةةةةةةات
 يحةةرص كمةةا المقتربةةات، هةةذه ضةةمن المفكةةرين

 المقتربةةات هةةذه بين التكامل مدى ايضاح على
 التةةةةي واالزمةةةةات لالمشةةةاك وتحليةةةةل دراسةةةةة فةةةي

  .كظاهرة الدولة تنتجها

 الدولة نظرية
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 السياسةةةى التمثيةةةل مفهةةةوم المقةةةرر هةةةذا يشةةةرح
 النيابيةةةةة، الةةةةديمقراطيات فةةةةي أساسةةةةى كمكةةةةون
 التةةى السياسةةى التمثيةةل نظريةةة الطالب فيدرس
 عشةةةةر السةةةةابع القةةةةرن منةةةةذ المفكةةةةرون بلورهةةةةا

 السياسى التمثيل نظريات
 

  P723  
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 الليبراليةةةةةةة النظريةةةةةةة مبةةةةةةررات ويشةةةةةةرح( لةةةةةةوك)
 يعةةةةةةةةرض ثةةةةةةةةم النيابةةةةةةةةة، أو التمثيةةةةةةةةل لمفهةةةةةةةةوم

 أمثةةةال مةةةن مفكةةةرون وجههةةةا التةةةى لالنتقةةةادات
 فةةي تطةةور كمةةا والتمثيةةل النيابة لمفهوم روسو
 الفكريةةة الحجةةج ويحلل الليبرالية النظرية اطار
 للتمثيةةةل المطروحةةةة والبةةةدائل االنتقةةةادات لهةةةذه

 الراديكاليةةةةة الديمقراطيةةةةة اطةةةةار فةةةةي السياسةةةةي
 ميةةةل سةةةتيوارت نجةةةو مثةةةل مفكةةةرين ومحةةةاوالت
 آليةةةةةةةات فةةةةةةةى الثقةةةةةةةة الزمةةةةةةةة مخةةةةةةةارج إليجةةةةةةةاد

 .السياسي التمثيل ومؤسسات
 

 الفكةةةةةر بةةةةةاعالم الطةةةةةالب المقةةةةةرر هةةةةةذا يعةةةةةرف
 للعةةةةةةالم المختلفةةةةةةة الحضةةةةةةارات فةةةةةةى السياسةةةةةةى
 والرومانيةةةةةةةةة اليونانيةةةةةةةةة الحضةةةةةةةةارات: القةةةةةةةةديم

 إلةةةةى يمتةةةةد كمةةةةا(. الهنةةةةد الصةةةةين،)  والشةةةةرقية
 العةةالمين مفكةةرى أبةةرز ليقدم الوسطى العصور
 جةةاء فكةةر مةةن قةةدموه وما والمسيحى اإلسالمى
 مفكةةر كل إطارها فى أنتج التى للبيئة استجابة
 النصةةةةوص فةةةةي قةةةةراءات علةةةةى المقةةةةرر وينبنةةةى
 .العصرين من للمفكرين االصلية

 

 العصور فى السياسى الفكر  
  والوسطى القديمة

 

P724  

 أهةةةةم إلةةةةى الطةةةةالب قةةةةديمبت المقةةةةرر هةةةةذا يهةةةةتم
 ويوضةةةةةح والنهضةةةةةة التنةةةةةوير عصةةةةةور مفكةةةةةرى
 الفكةةةر عةةةن فكةةةرهم معةةةه اختلةةةف الةةةذى المةةةدى
 يمتةةةد كمةةةا. الوسةةةطى العصةةةور فةةةى سةةةاد الةةةذى
 المعاصةةرين السياسةةيين المفكةةرين إلةةى المقةةرر
 وماكنتةةاير ودوركةةايم ونوزيةةك رولةةز أمثةةال مةةن

 قةةةةيم فةةةةى أفكةةةةارهم ليقةةةةدم نيتشةةةةه و وبوكةةةةانون
 والقوة والسلطة والمساواة لعدالةا مثل ومفاهيم
 . االجتماعى العقد ومفاهيم

 

 الحديث السياسى الفكر  
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 الفكةةةةةةر بكتةةةةةةب الطةةةةةةالب المقةةةةةةرر هةةةةةةذا يعةةةةةةرف
 مسيرة فى فارقة عالمات شكلت التى السياسى
  الجمهوريةةةةةةةةة كتةةةةةةةةاب مثةةةةةةةةل البشةةةةةةةةرى، الفكةةةةةةةةر

 واألميةةةةةةةةةةر ألرسةةةةةةةةةةطو والسياسةةةةةةةةةةة ألفالطةةةةةةةةةةون
 لميةةل الحريةةة وعةةن لهةةوبز والتنةةين لمكيةةافيللى

 .لماركس المال ورأس
 التةةى السياسةةية بالبيئةةة الطالب المقرر ويعرف
 الدراسةةة محةةل الكتةةاب المفكةةر إطارهةةا فةةى كتةةب

 ولمةةةةاذا الكتةةةةاب احتواهةةةةا التةةةةى األفكةةةةار وبةةةةأهم
 الفكةةةةةةةر تةةةةةةةاريخ فةةةةةةةى عالمةةةةةةةة الكتةةةةةةةاب يشةةةةةةةكل
 .السياسى

 

 السياسى الفكر كتب أمهات
 

P726  

 المفكةةةةةةةرين اسةةةةةةةهامات المقةةةةةةةرر هةةةةةةةذا يةةةةةةةدرس
 بةةةةةةةين فيمةةةةةةةا بالعالقةةةةةةةة الخاصةةةةةةةة السياسةةةةةةةيين
 المتصةةةور والةةةدور والزمنيةةةة الدينيةةةة السةةةلطتين

 السياسة فى الدينية المؤسسة أو الدين لرجال
 لمفكةةةرين نصةةةوص قةةةراءة علةةةى المقةةةرر ينبنةةةى
 فةةى الةةدين لموقةةع تأصيلهم كيفية على للتعرف
 .السياسية الحياة

 

  السياسى الفكر فى والدولة الدين
 

P727  

 بةةةةةةأهم الطةةةةةةالب بتعريةةةةةةف المقةةةةةةرر هةةةةةةذا يعنةةةةةةى
 الحةةةةةديث، العصةةةةةر فةةةةةى المصةةةةةريين المفكةةةةةرين
 لقضةةةايا ينظةةةرون وهةةةم أبةةةدعوه الةةةذى وبةةةالفكر
 الفكةةر تيةةارات و المصةةرى المجتمةةع فةةى الواقةةع

 .مثلوها التى المختلفة
 

 المصرى السياسى الفكر  
 

P728 

 المفكةةةةرين بةةةةأهم الطةةةةالب المقةةةةرر هةةةةذا يعةةةةرف
 فةةى العربةةى الةةوطن لقضايا تصدوا الذين العرب

 منةةةةةاهج فأبةةةةةدعوا والعةةةةةالمى اإلقليمةةةةةى محيطةةةةةه
 يحلةةةةةل كمةةةةةا متنوعةةةةةة، أيديولوجيةةةةةة واتجاهةةةةةات

 العربى السياسى الفكر
 

P729 



174 

 

 التةةى العربةةى الةةوطن قضايا أبرز بعض المقرر
 لهةةةةةةم وكةةةةةةان العةةةةةةرب المفكةةةةةةرون لهةةةةةةا تصةةةةةةدى

 .بخصوصها الفكرية اسهاماتهم
 

 الفكةةةةةةر مةةةةةةدارس بدراسةةةةةةة المقةةةةةةرر هةةةةةةذا يعنةةةةةةى
 تحليلهةةةةةا فةةةةةى المختلفةةةةةة اإلسةةةةةالمى السياسةةةةةى
 وغايتهةةةا وبنيتهةةةا تأسيسةةةها السةةةلطة، لمفهةةةوم
. والمحكةةوم الحاكم بين ما القوة توزيع ولكيفية
 القدريةةة و والجبريةةة الخةةوارج اسهامات فيشرح

  السةةةةةةةنية والمدرسةةةةةةةتين واألشةةةةةةةاعره والمعتزلةةةةةةةه
 المفكةةرين إسةةهامات إلةةى يمتةةد كمةةا والشةةيعية،

 موضةةةوع فةةةى المعاصةةةرين خاصةةةة المييناإلسةةة
 .السياسى النظام وشكل السلطة

 

  اإلسالمى السياسى الفكر
 

P730 

يدرس هذذ ا اقررذذور رااف اقالذذو اق    ذذ  

الذذذذذذائتهم أىذذذذذذ نت      اقذذذذذذ ي   األفريقةةةةةةى

ع شذذ ا فذذ  شذذر و ا لصذذ ء اق ذذ وا  ا 

اقذذ ي  أىذذا ا ئذذ رق اقرذذ را ا ااذذ ع  ا  ذذ  

  الت   اق اقذذ  األفويرذذ  ا ي ذذتتوا ت ذذت

قرض ي   ،ع   تئتهم تأتر  ا   ،اقالوية

اق اقذذ  اق    ذذ  فذذذ   فوير ذذ  ا ا  رااذذذ  

ئ صة اقالو اق   االدع ه ا  ه  ،اقرخت اة

 .قض ي  اال تتر ر ا اقتصر ة ا اق حدا 

 

 اإلفريقى السياسى الفكر
 

P731 

 السياسةةةةةةى الفكةةةةةةر رواد المقةةةةةةرر هةةةةةةذا يةةةةةةدرس
 هةةةةةمواج فةةةةى أبةةةةدعوه الةةةةذى والفكةةةةر اآلسةةةةيوى
 وتطوراتةةةةه آسةةةةيا فةةةى السياسةةةةى الواقةةةةع قضةةةايا
  .المختلفه التاريخية الحقب خالل

 اآلسيوى السياسى الفكر
 

P732 

 الكالسةةةةةةةةةةةيكى اإلسةةةةةةةةةةةتراتيجى الفكةةةةةةةةةةةر دراسةةةةةةةةةةةة
 والقةةةوة السياسةةةة بةةةين مةةةا والعالقةةةة والمعاصةةةر،
 القةةوة واسةةتخدام ونشر توظيف وفن العسكرية،

 موأهةةةة الدوليةةةةة، العالقةةةةات فةةةةى بهةةةةا التهديةةةةد أو

 استراتيجية دراسات
 

P733  
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 فةةى ووضةةعها المعاصةةرة االسةةتراتيجية القضةةايا
. وحالتةةه تفاعالتةةه على وتأثيرها الدولى النظام

 األساسةةةةةةةية المفةةةةةةةاهيم المقةةةةةةةرر هةةةةةةةذا ويغطةةةةةةةي
 إشةةكاليات فةةي والبحةةث االستراتيجية، للدراسات
 وتحقيةةق األمةةن مقتضةةيات بين التوازن تحقيق
 .الدولي النظام في السالم

 
 والمتغيةةةةةرة الثابتةةةةةة المصةةةةةادر مةةةةةن كةةةةةل اسةةةةةةدر 

 مسةةةةةتويات مختلةةةةةف فةةةةةي الدوليةةةةةة للصةةةةةراعات
 التفاعةةل وأنمةةاط الدوليةةة، العالقةةات في التحليل

 أيضةةاً  المقرر ويتناول. المختلفة المصادر بين
 المسةةةةةةةلحة الصةةةةةةةراعات طبيعةةةةةةةة فةةةةةةةي التطةةةةةةةور
 إدارة، وأسةةاليب آليةةات دراسةةة كةةذلك. والحةةروب
 الصةةةراعات، حةةةلو  واحتةةةواء، وتهدئةةةة، وتجنةةةب،
 أو وبعضةةةةها الةةةةدول بةةةةين تحةةةةدث كانةةةةت سةةةةواء
 أبعةةةةةادا تكتسةةةةةب حيةةةةةث الواحةةةةةدة الدولةةةةةة داخةةةةةل
 المختلفةةةةة السةةةبل علةةةى التركيةةةةز كةةةذلك. دوليةةةة
 الوقائيةةةة، الدبلوماسةةةية مثةةةل الصةةراعات، إلدارة
 بعةةد السةةالم بنةةاء السةةالم، حفةةظ السةةالم، صةةنع

 .القوة واستخدام الصراعات،
 

 يالدول الصراع وحل إدارة
 

P734  

 األساسية النظرية المدارس المقرر هذا يتناول
 فةةي أساسةةي كفةةرع الةةدولي األمةةن دراسةةات فةةي

 القضةةةةةةايا وكةةةةةةذلك الدوليةةةةةةة، العالقةةةةةةات نظريةةةةةةة
 مةةةع الةةةدولي األمةةةن دراسةةةات حقةةةل فةةةي الجدليةةةة
 وفةةي النظريةةة االسةةهامات أحةةدث علةةي التركيةةز
 العملةةي والواقةةع النظةةري الجةةدل بين الربط إطار
  .االمن تسياسا في

 الدولي األمن دراسات    
 

P735 

 للتكامةةل المفسةةرة النظريةةات المقرر هذا يتناول
 اإلقليمةةةةي التكامةةةةل تجةةةةارب وانتشةةةةار اإلقليمةةةةي

 P736 اإلقليمي التكامل نظريات
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 توافرهةةا الواجةةب النظريةةة والشةةروط العةةالم حول
 علةةي المقةةرر يركز كذلك. ناجح إقليمي لتكامل

 والتعةةةةةةةاون التكامةةةةةةةل بةةةةةةةين النظريةةةةةةةة الفةةةةةةةروق
 بةةةين التفرقةةةة مةةةن ذلةةةك يشةةةكله بمةةةا اإلقليمةةةي،
-عبةةر والتعةةاون قومي-الفوق التكامل مفاهيم

 إطةةةةةار فةةةةي أيضةةةةا المقةةةةرر يتنةةةةاول. الحكةةةةومي
 لتجةةارب المختلفةةة المؤسسةةية األشةةكال مقةةارن
 .العالم حول اإلقليمي التكامل

 
 الخارجيةةةةةة السياسةةةةةات المقةةةةةرر هةةةةةذا يتنةةةةةاول
 بصةةةةورة الةةةةدولي امالنظةةةة فةةةةي الكبةةةةري للةةةةدول
 القةةرار، صةةنع بيئةةة حيةةث مةةن سةةواء مقارنةةة
 صةةنع عمليةةة علةةي المؤثرة الداخلية والعوامل
 بالجغرافيا المتعلقة والعوامل الخارجي، القرار

 العةةةالمي النفةةةوذ توسةةةيع ومنةةةاطق السياسةةةية
 يتنةةةةاول. الكبةةةةري القةةةةوي هةةةةذه سياسةةةةات فةةةةي

 المتعلقةةةةة الخارجيةةةةة العوامةةةةل ايضةةةةا المقةةةةرر
 علةةةةةي تةةةةةؤثر وكيةةةةةف ككةةةةةل لةةةةةدوليا بالنظةةةةةام

 بمةةةةةا  الكبةةةةةري للةةةةةدول الخارجيةةةةةة السياسةةةةةات
 التةةي المرونةةة لدرجةةة تحليةةل مةةن ذلك يشمله
 فةةةةةي المختلفةةةةةة الكبةةةةةري الةةةةةدول بهةةةةةا تتمتةةةةةع
 فةةةةي الةةةةدولي النظةةةةام خصةةةةائص مةةةةع التكيةةةةف
 المقةةرر ينةةاقش ذلةةك جانةةب الي. متغير عالم

 الكبريعلي للدول الخارجية السياسات اهداف
 هةةةةةةذه تتناسةةةةةةق وكيةةةةةةف لميالعةةةةةةا المسةةةةةةتوي
 توظفهةةا التةةي واالدوات القةةدرات مةةع االهةةداف

 يتنةةةةاول. سياسةةةةاتها تنفيةةةةذ فةةةةي الةةةةدول هةةةةذه
 تنةةةةةةةاول التطبيقيةةةةةةةة الناحيةةةةةةةة مةةةةةةةن المقةةةةةةةرر
 بالتحليةةل الكبةةري للةةدول الخارجيةةة السياسات

 .والعشرين الحادي القرن في
 

 للدول الخارجية السياسات
 الكبرى
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 السياسةةةية األبعةةةاد دراسةةةة المقةةةرر هةةةذا يشةةةمل
 العربيةةة، للةةدول الدوليةةة للعالقةةات واالقتصةةادية

 بةةين مةةا والعالقةةات االقتصةةادية القضةةايا خاصة
 مةةع وعالقاتهةةا الةةبعض، بعضةةها العربيةةة الةةدول
 هةةةذا فةةةي الطالةةةب يةةةدرس كمةةةا. األخةةةرى الةةةدول

 طورهةةةةةةةةا التةةةةةةةةي البديلةةةةةةةةة النظريةةةةةةةةات المقةةةةةةةةرر
 لدراسةةةةةةةةةة واألجانةةةةةةةةةب العةةةةةةةةةرب المتخصصةةةةةةةةةون

 يأخةةذ بمةةا العربةةي العةةالم فةةي لدوليةةةا العالقةةات
 علةةةى العربةةةي العةةةالم خصوصةةةية االعتبةةةار فةةةي

 والدولةةةةةة الفةةةةةرد: للتحليةةةةةل الثالثةةةةةة المسةةةةةتويات
 .اإلقليمي والنظام

 

 السياسات في العربي الوطن
 الدولية

P738 

 دول خصوصةةية المقرر هذا في الطالب يدرس
 واالقترابةةةةةةات الدوليةةةةةةة العالقةةةةةةات فةةةةةةي الجنةةةةةةوب

 هةةةةةةذه ألخةةةةةةذ تطويرهةةةةةةا تةةةةةةم لتةةةةةةيا والنظريةةةةةةات
 قضةةايا دراسةةة فةةي االعتبةةار عةةين الخصوصةةية
 كمةةةا. الةةةدول بهةةةذه الخاصةةةة الدوليةةةة العالقةةةات
 السياسةةةةةةةية األبعةةةةةةةاد دراسةةةةةةةة المقةةةةةةةرر يشةةةةةةةمل

 الجنةةوب، لةةدول الدوليةةة للعالقةةات واالقتصةةادية
 مةةةا العالقةةةات فةةةي االقتصةةةادية القضةةةايا خاصةةةة
 مةةع وعالقاتها البعض، بعضها الدول هذه بين

 هةةةذا يتضةةةمن كةةةذلك. الكبةةةرى الصةةةناعية الةةةدول
 دول دراسةةةةةة نظريةةةةةات تطةةةةةور دراسةةةةةة المقةةةةةرر
 . الدولية العالقات في الجنوب

 

 الدولية العالقات في الجنوب دول
 

P739 

 للعالقةةات واالقتصةةادية السياسية األبعاد دراسة
 بالتنميةةة المرتبطةةة وخاصةةة األفريقيةةة، الدوليةةة

. صةةةةةةةةةراعاتال وتسةةةةةةةةةوية اإلقليمةةةةةةةةةي والتكامةةةةةةةةةل
 القاريةةةةة المنظمةةةةة دور دراسةةةةة ذلةةةةك ويتضةةةةمن

 سياسةةةةةةةةةةاتها وتطةةةةةةةةةةور( األفريقةةةةةةةةةةي االتحةةةةةةةةةةاد)
 وتسةةوية بمنةةع المرتبطةةة خاصةةة ومؤسسةةاتها،

 األفريقية الدولية العالقات
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 الةةدور وكةةذلك التنموية، ومبادراتها الصراعات،
. اإلقليميةةةةة للمنظمةةةةات والسياسةةةةي االقتصةةةةادي

 أفريقيا في اإلقليمية القوى دور دراسة تتم كما
 اإلقلةةيم، فةةي لةةدورها منهةةا لكةة رؤيةةة حيةةث مةةن

 الرؤيةةة هةةذه لتفعيةةل تنتهجهةةا التةةي والسياسات
 ومةةدى وخارجها، اإلقليمية المنظمات إطار في

 الرؤيةةة هةةذه توافةةق ومةةدى الةةدور، هةةذا فاعليةةة
 القةةةارة فةةةي المصةةةرية والسياسةةةة المصةةةالح مةةةع

 .األفريقية
 

 االقتةةراب خصوصةةية بدراسةةة المقةةرر هةةذا يعنةةي
 ماهيةةةة وبتعريةةةف الدوليةةةة للعالقةةةات اإلسةةةالمي

 دراسةةةةةةة ذلةةةةةةك ويتضةةةةةةمنو. اإلسةةةةةةالمي العةةةةةةالمو
 العالقةةةةةات فةةةةةي اإلسةةةةةالمية الةةةةةدول خصوصةةةةةية
 دراسةةةةةة علةةةةةى المقةةةةةرر يحتةةةةةوي كمةةةةةا. الدوليةةةةةة
 بين ما سواء اإلسالمي للعالم الدولية العالقات
 عالقاتهةةا أو الةةبعض وبعضها اإلسالمية الدول
 في تثار التي القضايا وأهم األخرى، لالدو مع

 ودور اإلسةةةةةةةةةةالمية، الةةةةةةةةةةدول مةةةةةةةةةةع العالقةةةةةةةةةةات
 إطةةةةةةار فةةةةةةي تعمةةةةةةل التةةةةةةي الدوليةةةةةةة المنظمةةةةةةات
 المقةةرر يهةةتم وكةةذا. اإلسةةالمية الةةدول منظومةةة
 النظةةةةةام إطةةةةةار فةةةةةي اإلسةةةةةالمية الةةةةةدول بوضةةةةةع
 تحةةديات مةةن لةةه يتعةةرض مةةا حيةةث مةةن الةةدولي
 إشةةةةكاليات تنةةةةامى ظةةةةل فةةةةي وخاصةةةةة متنوعةةةةة

 . والغرب واإلسالم والحداثة اإلسالم بين قةالعال
 

 السياسة في االسالمي العالم
 الدولية
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 بةةالتنظيم المقصةةود تحديةةد المقةةرر هةةذا يتنةةاول
 مبادئةةةه أهةةةم وبيةةةان لنشةةةأته والتأصةةةيل الةةةدولي
بةةةراز الحاكمةةةة، وقواعةةةده  وخصائصةةةه سةةةماته وا 

 المنظمةةةةات بةةةةأهم التعريةةةف وأيضةةةةًا، الرئيسةةةية،
 وأهةةةةدافها أنواعهةةةةا وبيةةةةان معاصةةةةرة،ال الدوليةةةةة

 الدولي التنظيم
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 تزويةةةةد وكةةةذلك،. بهةةةا القةةةرارات اتخةةةاذ وطريقةةةة
 الشخصةةية حدود عن الالزمة بالمعرفة الطالب

 التركيةةز مةةع، الكيانةةات لهةةذه الدوليةةة القانونيةةة
 األمةةةةةم منظمةةةةةة دراسةةةةةة علةةةةةى خاصةةةةةة، بصةةةةةفة
 القواعةةد أهةةم وبيةةان، عالميةةة كمنظمةةة المتحدة
 مةةن بكةةل قاتهةةاوعال لعملهةةا الحاكمةةة والمبةةادئ
 الدوليةةة والوكةةاالت اإلقليميةةة الدولية المنظمات

 غيةةةةةةةةةةر الدوليةةةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةةةات المتخصصةةةةةةةةةةة
 المنظمةةات هةةذه دور دراسةةة وأيضًا، الحكومية 

 الحاصلة الدولية والقضايا المشكالت تقييم في
 المسةةلحة القةةوة كاستخدام الدولية العالقات فى
 من بذلك يرتبط وما وأشكالها صورها شتى فى

 والجمةةةةةاعى الفةةةةةردى الشةةةةةرعى الةةةةةدفاع مفةةةةةاهيم
 ونظةةام اإلرهةةاب ضةةد والحةةرب الوقائيةةة والحةةرب
 إيجةةاد ومحاولة خاصة، بصفة الجماعى األمن
 بعةةةةض اسةةةةتعراض وأخيةةةةرًا،. لهةةةةا فعالةةةةة حلةةةةول

 حةةول والفرديةةة، الدولية والمبادرات، المقترحات
 إصةةةةةةالحها وكيفيةةةةةةة المتحةةةةةةدة األمةةةةةةم مسةةةةةةتقبل
 .ةالرئيسي أجهزتها وتفعيل

 
 واألحكةةام المبةةادئ بالتحليةةل المقرر هذا يتناول
 ماهيتةةه، وبيةةان للميةةاه الةةدولي للقةةانون العامةةة
. التقنةةةةين هةةةةذا وأهميةةةةة تقنينةةةةه أسةةةةباب وكةةةةذلك
 إلةةةةى المقةةةةرر لهةةةةذا العلمةةةةي المحتةةةةوى وينقسةةةةم
 والةةةةةذي أولهمةةةةةا، يتنةةةةةاول، :رئيسةةةةةيين قسةةةةةمين
 مةةةةن للبحةةةةار، الةةةدولى القةةةةانون بدراسةةةةة يتعلةةةق
 اسةةةتغالل لتنظةةةيم العامةةةة المبةةةادئ بيةةةان حيةةةث
 عليهةةةةةةةا المحافظةةةةةةة وكيفيةةةةةةةة البحريةةةةةةة البيئةةةةةةة

 الطالةةةةةب تعريةةةةةف عةةةةةن فضةةةةةالً  هةةةةةذا وتنميتهةةةةةا،
 البحريةةةةة واالمتةةةةدادات بالمسةةةةاحات بالمقصةةةةود

 والمنطقةةة اإلقليمةةى، والبحةةر الداخليةةة، الميةةاه)

 للمياه الدولي القانون
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 الخالصةةةةة، االقتصةةةةادية والمنطقةةةةة المالصةةةةقة،
 وكيفيةةةةة ،(البحةةةةار وأعةةةةالي لقةةةةاري،ا واالمتةةةةداد
 وذلك عليها، السيادية الدولة وحقوق تحديدها

 لقةةانون المتحدة األمم اتفاقية دراسة خالل من
 القانوني اإلطار باعتبارها ،0106 لعام البحار
 قانونيةةة دراسةةة البحةةار، ميةةاه السةةتغالل الحاكم

 قواعةةةةةةةد بيةةةةةةةان وأيضةةةةةةةًا، تفصةةةةةةةيلية، تحليليةةةةةةةة
 االتفاقيةةةةةةة ألحكةةةةةةام وفقةةةةةةاً  الدوليةةةةةةة المسةةةةةةئولية
 والمبةةادئ القواعةةد أهةةم بيةةان وكذلك،. المذكورة
 البحةةار لقيعةةان االقتصةةادى لالستغالل الحاكمة

 حةةدود خةةارج الواقعةةة المنطقةةة فةةى والمحيطةةات
 .للدول الوطنية الوالية
 القةةةانون بدراسةةةة فيخةةةتص اآلخةةةر، القسةةةم أمةةةا

 دراسةةةة علةةةى تحديةةةداً  ويركةةةز لألنهةةةار، الةةةدولي
 اسةةةةتخدام بشةةةأن المختلفةةةةة الفقهيةةةة النظريةةةات
 اسةةتخدامات وتطور الدولية، األنهار واستغالل
 العامةةة األحكةةام كذلك، وبيان، الدولية، األنهار
 والتي األنهار، مياه استغالل تنظيم تحكم التي
 حةةةةوض دول أنصةةةةبة تحديةةةةد عليهةةةةا بنةةةةاءً  يةةةةتم
 الحديثةةة واالتجاهات  مياهه، من الواحد النهر
 اتفاقيةةة وبخاصةةةً  الدوليةةة، راألنهةةا قةةانون فةةى
 المائيةةة المجارى استخدام بشأن المتحدة األمم

 لعةةةةةةام المالحةةةةةةة أغةةةةةةراض غيةةةةةةر فةةةةةةى الدوليةةةةةةة
 مةةةن مزيةةةداً  إلقةةةاء إلةةةى باإلضةةةافة هةةةذا. 0112
 التطبيقية والحاالت القضايا بعض على الضوء
 وبخاصةةةً  الدوليةةة، األنهةةار أهم استغالل بشأن

 والعالقةةةات لالنيةةة نهةةةر ميةةةاه اسةةةتغالل اتفاقيةةةات
 .حوضه ودول مصر بين
 

يهدددددف المقدددددرر  لددددى  لقددددداء مزيددددد مدددددن 
الضددددوء علددددى أجندددددة القضددددايا والموضددددوعات 
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  فدددددر العالقدددددات الميةةةةةاهالتدددددر يثيرهدددددا مت يدددددر  
يسدددعى المقدددرر  لدددى بحددد  وتحليدددل و  .الدوليدددة

 الهيدددددددددددددددروبوليتكل ا أة تفسددددددددددددددير الظدددددددددددددداهرة 
عالقتهددددددا بالمعطيددددددات السياسددددددية فددددددر ضددددددوء 

والحقددددددددائق والمت يددددددددرات المائيددددددددة. ومددددددددن ثددددددددما 
تفسدددددددددير العالقدددددددددات الهيدروبوليتيكيدددددددددة دوليددددددددددًا 
بوصفها التفاعالت السياسددية الدوليددة المتددأثرة 

 بالمت ير المائر.
وتأسيسددددًا علددددى ذلددددكا يسددددعى المقددددرر 
 لددددى التعددددرف علددددى خريطددددة التفدددداعالت التددددر 

دوليددةا   فر العالقددات الالمياهيحدثها مت ير  
وبيددددان عناصدددددر ومشددددتمالت تلدددددك الخريطدددددةا 
بددددددددءًا مدددددددن المراحدددددددل األولدددددددى لطدددددددرح قضدددددددية 

  علددى األجندددة الدوليددة  تدددويل قضددية الميةةاه 
ا بتحليدددددل وتفسدددددير التفددددداعالت الميددددداروا مدددددرورً 

المائيددددددددددة الدوليددددددددددة  الصددددددددددراعية والتعاونيددددددددددةوا 
استشدددددددرافية  – ةرؤيددددددة تنبؤيددددددد موانتهدددددداًء بتقددددددددي

ائيددددة فددددر السياسددددة حددددول مددددهرت الظدددداهرة الم
علددددددددى أن يددددددددتم ذلددددددددك مددددددددن خددددددددالل  الدوليددددددددة.

اسددددددددددددتعراض األطددددددددددددر والمددددددددددددداخل التحليليددددددددددددة 
النظريدددة لفهدددم قضدددايا الميدددارا وكدددذا التعدددرض 
بالنقدددددات والتحليدددددل ألثدددددر الت يدددددرات المناخيدددددة 
علدددى الميدددارا وكدددذلك التنددداظر حدددول القضدددايا 

تسددددعير  -المائيددددة الخالفيددددة مثددددل: بيددددع الميددددار
الميدددددددددددددددددار  -ارتحصدددددددددددددددددي  الميددددددددددددددددد -الميدددددددددددددددددار

 ارفتراضية.
 كسدداا الدارسددين ويهدف المقرر  لى 

المعدددددددارف األساسدددددددية المتعلقدددددددة باإلشدددددددكاليات 
النظريدددددددددة والتطبيقيدددددددددة التدددددددددر يثيرهدددددددددا مت يدددددددددر 
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  فدددر العالقدددات الدوليدددةا وكدددذا تعميدددق الميةةةاه 
وعدددديهم بالقضددددايا والموضددددوعات ذات الصددددلة 
بالظدددددداهرة المائيددددددة فددددددر تفاعالتهددددددا السياسددددددية 

سياسددية  –ا لخلددق ثقافددة مائيددة مهيدً الدولية. ت
فددر  كثيددر مددن المفدداهيم الم لوطددةتنأى عددن ال

 ذلك التخص  البينر.
 

 التةةي البينيةةة المقررات من المقرر هذا يعتبر
 المقارنةةةةة الةةةةنظم نظريةةةةة حقلةةةةي بةةةةين تجمةةةةع
 االقترابات ويتناول. الدولية العالقات ونظرية
 االثنيةةة) الهويةةة سياسات دراسة في النظرية
 ودورهةةا( والعمرية والنوعية والعرقية والدينية

  األهلية والنزاعات الصراعات علي التأثير في
 الثالثةةةةةة األطةةةةةراف وأدوار والدوليةةةةةة الداخليةةةةةة

 .فيها
 

 الهوية سياسات
 

1P74   

 الممارسةةةةةةةةات تطةةةةةةةةور المقةةةةةةةةرر هةةةةةةةةذا يتنةةةةةةةةاول
 عبةةةر الدوليةةةة والمنظمةةةات للةةةدول الدبلوماسةةةية

 علةةى التركيةةز مةةع المختلفةةة، التاريخية الفترات
 الحديثة واالتجاهات الدبلوماسي السلوك تطور
 القةةةرن مةةةن الثةةةاني النصةةةف خةةةالل تحليلةةةه فةةةي

 وتقيةةةيم والعشةةةرين، الحةةةادي والقةةةرن العشةةةرين
 والفةةاعلين الجديةةدة التكنولوجية التقنيات تأثير
 .العالمية التفاعالت تشكيل في الدول غير من
 

 الدولية العالقات فى بلوماسيةالد
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 المقارنةةةةةةةة الةةةةةةنظم بةةةةةةةين المقةةةةةةرر هةةةةةةةذا يجمةةةةةةع
 الطةةالب تعريةةف إلةةى ويهدف الدولية والعالقات

 السياسةةةةةةةةي لالقتصةةةةةةةةاد النظريةةةةةةةةة باالقترابةةةةةةةةات
يضةةةةاح الةةةةدولي السياسةةةةي واالقتصةةةةاد  كيفيةةةةة وا 
. المعاصةةرة السياسية المعضالت على تطبيقها

 الدولي السياسي االقتصاد  
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 القتصةةةةادا بةةةةأدوات الطةةةةالب تعريةةةةف يةةةةتم حيةةةةث
 األدوات هةةذه تطبيق يتم ثم المعاصر السياسي

 العالقةةات مجةةاالت فةةي سياسةةية إشكاليات على
 تةةدريس ذلةةك ويشةةمل. المقارنةةة والةةنظم الدولية
 تحليةةل فةةي االقتصادية النماذج استخدام كيفية

 القضةةايا وسياسات وتفسيرها، الدولية الظواهر
 والتجةةةةةارة اإلنتةةةةةاج مثةةةةةل العالميةةةةةة االقتصةةةةةادية

 التكنولوجيةةةةةةا، وانتقةةةةةةال والمديونيةةةةةةة لتمويةةةةةةلوا
 علةةةةةةةى السياسةةةةةةةي االقتصةةةةةةةاد بةةةةةةةين والعالقةةةةةةةات
 السياسةةةةةةةي واالقتصةةةةةةةاد المحليةةةةةةةة المسةةةةةةةتويات

 . الدولي
 

 االقترابةةةةةةةةات تطبيةةةةةةةةق المقةةةةةةةةرر هةةةةةةةةذا يتضةةةةةةةةمن
 السياسةةةةةة دراسةةةةةة علةةةةةى المختلفةةةةةة والنظريةةةةةات
 تحليةةةةل باقتةةةةرا فيهةةةةا بمةةةةا المصةةةةرية الخارجيةةةةة
 هذا في الطالب يدرس كما. الخارجية السياسة
 للسياسةةةة المختلفةةةة المحةةةددات تطةةةور المقةةةرر

 أهةةم دراسةةة إلةةى باإلضةةافة المصةةرية الخارجيةةة
 المصةةةةةرية الخارجيةةةةةة السياسةةةةةة فةةةةةي القضةةةةةايا
 . المعاصرة

 

 المصرية الخارجية السياسة
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 لتحليةةةةةل واإلمبريقيةةةةةة النظريةةةةةة األبعةةةةةاد دراسةةةةةة
 المفةةةةةاهيم علةةةةةي ويركةةةةةز الخارجيةةةةةة، السياسةةةةةة
 السياسةةةةةة تحليةةةةةل فةةةةةي األساسةةةةةية والنظريةةةةةات
 عمليةةة تحليةةل مةةن ذلةةك يشةةمله بمةةا الخارجيةةة
 الداخليةةةةة والمحةةةةددات الخةةةةارجي، القةةةةرار صةةةةنع

 وتحليل دراسة في النفسية والعوامل والخارجية
 فةةةي النظريةةةة واالقترابةةةات الخارجيةةةة، السياسةةةة
 السياسةةة ليةةلتح فةةي والعقالنيةةة الرشادة تحليل

 يقةةدم. الخةةارجي القرار تنفيذ وأدوات الخارجية،
 السياسةةةةةة ودور لتةةةةةأثير فهمةةةةةاً  أيضةةةةةاً  المقةةةةةرر

 الخارجية السياسة تحليل    
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 يتنةةاول كةةذلك. العالميةةة السياسة في الخارجية
 السياسةةةةةةات بةةةةةةين النظريةةةةةةة الفةةةةةةروق المقةةةةةةرر
 الخارجيةةة والسياسةةات الكبةةرى للةةدول الخارجيةةة

 .والمتوسطة الصغرى للدول
 

 المنظمةةةات لنشةةةأة تحليةةةل المقةةةرر هةةةذا يتنةةةاول
 المنظمةةةةةةات أنةةةةةةواع الحكوميةةةةةةة، غيةةةةةةر الدوليةةةةةةة
 بةةةةالقوانين وعالقاتهةةةةا الحكوميةةةةة غيةةةةر الدوليةةةةة
 الشخصةةية الدولية، والمنظمات للدول الداخلية
 الحكوميةةةة، غيةةةر الدوليةةةة للمنظمةةةات القانونيةةةة
 الحكوميةةة غيةةر الدوليةةة المنظمات لدور تحليل
 ودعةةةةةم الةةةةةدولي التنظةةةةةيم أهةةةةةداف تحقيةةةةةق فةةةةةي

 تعقيةةةةةةةد فةةةةةةةي أو العالميةةةةةةةة الحوكمةةةةةةةة مفهةةةةةةةوم
 كانةةةةةةت سةةةةةةواء المختلفةةةةةةة الدوليةةةةةةة التفةةةةةةاعالت
 .اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية

 

 الحكومية غير الدولية المنظمات
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 أسةةةةباب وتتبةةةةع دراسةةةةة المقةةةةرر هةةةةذا ستضةةةةمن
 ودراسةةةةة اإلسةةةةرائيلي-العربةةةةي الصةةةةراع وتطةةةةور
 األبعةةاد تشةةمل والتةةي للصةةراع المختلفةةة اداألبعةة

 و والدينيةةةةةةةةةةةةةةةةة واأليديولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةة، الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةة،
 على الطالب يتعرف كما. وغيرها.. االقتصادية

 الدوليةةةة المنظمةةةات وكةةةذلك العربيةةةة الةةةدول دور
 وحةةةةةةةل إدارة محةةةةةةةاوالت فةةةةةةةي الكبةةةةةةةرى والةةةةةةةدول
 علةةةةى المقةةةةرر موضةةةةوعات وتحتةةةةوي. الصةةةةراع
 مةةةع ائيليةاإلسةةةر  بالسياسةةةات المتصةةةلة األبعةةةاد
 األمن ونظرية الصهيونية العقيدة على التركيز

 اإلسةةةةةرائيلية الخارجيةةةةةة والسياسةةةةةة اإلسةةةةةرائيلي
 فةةةةةي ومسةةةةةتقبلها اإلسةةةةةرائيلية الدولةةةةةة وطبيعةةةةةة
 . الدولي النظام

 

 االسرائيلي العربي الصراع   
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 القةةانون قواعةةد دراسةةة إلةةى المقةةرر هةةذا يهةةدف
 في اإلنسان قحقو بحماية الصلة ذات الدولي
 ذات وغيةةةر الدوليةةةة المسةةةلحة النزاعةةةات أوقةةةات
 الموضةةوعات دراسةةة عبر وذلك الدولى، الطابع
 وتطةةور اإلنسةةانى الدولى القانون نشأة: اآلتية
 واآلمةرة العرفيةة الطبيعة بيان وأحكامه  قواعده
 واسةةتعراض اإلنسةةانى  الةةدولى القةةانون لقواعةةد
 مبادئةةه امنهةة تسةةتمد التي القانون هذا مصادر
. اإللزاميةةةة وقوتهةةةا القةةةانوني أساسةةةها وقواعةةةده
 علةةى الضةةوء إلقةةاء المقةةرر هةةذا يتنةةاول كةةذلك،
 التركيةةز، مةةع القواعةةد، وتلةةك المبةةادئ هةةذه أهم

 المةةدنيين حمايةةة مبةةادئ علةةى خاصةةة، وبصفة
 المسلحة النزاعات إبان الثقافي والتراث والبيئة
 دراسةةة مةةع سةةواء، حةةد علةةى والداخليةةة الدوليةةة
 .التطبيقية والحاالت القضايا بعض

 

 اإلنساني الدولي القانون
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 القةةةةةانون قواعةةةةةد دراسةةةةةة المقةةةةةرر هةةةةةذا يتنةةةةةاول
 فى اإلنسان حقوق بحماية الصلة ذات الدولي
 دراسةةةةةةةةة خةةةةةةةةالل مةةةةةةةةن وذلةةةةةةةةك السلةةةةةةةةةم، وقةةةةةةةةت

 اإلنسةةان بحقوق التعريف: اآلتية الموضوعات
 االهتمةةام تطةةةور استعراض الحاكمة  وبمبادئها

 المختلفة واإلشكاليات اإلنسان  بحقوق لدولىا
 فةةةةةةي اإلنسةةةةةةان حقةةةةةةوق قضةةةةةةايا تثيرهةةةةةةا التةةةةةةي

  أهةةةةةةةةم بيةةةةةةةةان المعاصةةةةةةةةرة  الدوليةةةةةةةةة العالقةةةةةةةةات
 اإلنسان  لحقوق والقانونية الفلسفية المصادر
 حقةةةةةةةوق تصنيفةةةةةةةةات علةةةةةةةى التركيةةةةةةةز وأيضةةةةةةةًا،
 لحمايةةةة والدوليةةةة الوطنيةةةة واآلليةةةات اإلنسةةةةان 
 علةةةى الضةةةوء لقةةةاءإ وأخيةةةرا، اإلنسةةةان  حقةةةوق
 القةةةةةانون اهةةةةةتم الةةةةةذين الفئةةةةةات بعةةةةةض حقةةةةةوق
 المةةرأة كحقةةوق خاصةةة، عناية بايالئهم الدولي
 دراسةةةةة وكةةةةذلك والالجئةةةةين، واألطفةةةةال والعمةةةةال

 نساناإل  لحقوق الدولي القانون
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 والمؤسسةةةةةةةات األجهةةةةةةزة أهةةةةةةم لةةةةةةبعض نمةةةةةةاذج
 فةةى العاملةةة الحكوميةةة وغيةةر الحكومية الدولية
  .اإلنسان حقوق حماية مجال

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 

ت لها و اإلهتمام الدولى المختلفة التى تطرق
بها. يناقش هذا المقرر أيضا المبادئ 

و  ،الفلسفية التى تقوم عليها حقوق اإلنسان
ويتطرق  ،بصفة خاصة الحرية و المساواة

عالمية حقوق اإلنسان  إلى قضايا تثيرها مثل
دور الدولة فى  و  و الخصوصية الثقافية

الوفاء بها. كما يتناول هذا المقرر عالقة 
وق اإلنسان بمفاهيم أخرى مثل المواطنة و حق

المجتمع المدنى و دولة القانون و العدالة 
 اإلنتقالية و التنمية و األمن  و الديمقراطية.      

 

 P754 فلسفة حقوق االنسان

 فةةي والثقافةةة الدين عاملي المقرر هذا يتضمن
 الةةةةدين دراسةةةةة ثةةةةم الدوليةةةةة العالقةةةةات نظريةةةةات
 العالقةةةةةةةات دراسةةةةةةةة اتاقترابةةةةةةة كأحةةةةةةةد والثقافةةةةةةةة
 الةةةةةةدين دور دراسةةةةةةة ذلةةةةةةك يشةةةةةةمل إذ. الدوليةةةةةة
 فةةةةةةي الصةةةةةةراع أو للتعةةةةةةاون كمصةةةةةةدر والثقافةةةةةةة
 علةةى التطبيةةق يةةتم ثةةم ومن.  الدولية العالقات
 الدينيةةةةةةةةةةة الطبيعةةةةةةةةةةة ذات الدوليةةةةةةةةةةة القضةةةةةةةةةةايا

 الدوليةةةةةة العالقةةةةةات فةةةةةي والثقافيةةةةةة والحضةةةةارية
 الةةةديني الطةةةابع ذوي الةةةدوليين الفةةةاعلين ودور
 االهتمةةةام مةةةع الدوليةةةة، العالقةةةات فةةةي فيوالثقةةةا

 والثقافةةةةةةةات األديةةةةةةةان بةةةةةةةين المقارنةةةةةةةة باألبعةةةةةةةاد

 العالقات في والدين الثقافة   
 الدولية
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 .والحضارات
 

 ومبةةادئ تةةاريخ المقةةرر هةةذا فةةي الطالب يدرس
 الةةدوليين الفاعلين وممارسات ومؤسسات وقيم
 مةةدار علةةى الدولية الحوكمة تطور شكلت التي
 الحوكمةةةةة دراسةةةةة المقةةةرر ويتضةةةةمن. نواتالسةةة

 النظةةةام فةةةي التفةةةاعالت لتنظةةةيم كاطةةةار الدوليةةةة
 المحةةةةاوالت فشةةةةلت أو نجحةةةةت ولمةةةةاذا الةةةةدولي
 المقةةرر يشةةمل كمةةا. اإلطةةار هةةذا فةةي المتعةةددة
 إلةةةةى باإلضةةةةافة المحةةةةاوالت لهةةةةذه نقةةةةدي تقيةةةةيم
 الةةةةدولي النظةةةةام فةةةةي العالميةةةةة الحوكمةةةةة تقيةةةةيم
 . الراهن

 الدولي والنظام العالمية الحوكمة
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 متمايزة مجموعة العربية السياسية النظم تمثل
 وتطورهةةةةا الثقافيةةةةة، تركيبتهةةةةا لهةةةةا الةةةةنظم مةةةةن

 النظةةةةةةام مسةةةةةةتوى وعلةةةةةةى. الخةةةةةةاص التةةةةةاريخي
 بصةةورة نفسةةها عن العربية الدول تعبر العربي
 ومنظماتهةةا العربيةةة الةةدول جامعةةة فةةي أساسية

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

 للنظم واإلقليمية الدولية البيئة ودراسة األوسط
 .العربية
 العربيةةة السياسةةية الةةنظم بةةه تتميةةز لمةةا ونظةةراً 
 والمؤسسةةةةةات النخةةةةةب فةةةةةي وتعةةةةةدد تنةةةةةوع مةةةةةن

 التةةةةةى الجذريةةةةةة والتغييةةةةةرات ، واأليةةةةةديولوجيات
 يحتةةوى سنوات، خمس مدار على لها تعرضت

 حقةةةةةةةل فةةةةةةةي التطةةةةةةةور تةةةةةةةدريس علةةةةةةةى قةةةةةةةررالم
 واألطةةر المفةةاهيم حيةةث مةةن المقارنة السياسية
 والتةةةةةي البحثيةةةةةة واألدوات والتحليليةةةةةة النظريةةةةةة
 ديناميةةةةات وتحليةةةةل فهةةةةم فةةةةي توظيفهةةةةا يمكةةةةن
. العربيةةة السياسةةية النظم في السياسية الحياة
 فةةةةي الداخليةةةةة السياسةةةةات فةةةةي التطةةةةور وكةةةةذلك

 العربية السياسية النظم
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 عرضةةةةةتت التةةةةةى تلةةةةةك خاصةةةةةة العربيةةةةةة الةةةةةدول
 والتحةةةةةةوالت 6100 بعةةةةةةد أنظمتهةةةةةةا النكشةةةةةةاف
 واقتصةةاديا سياسةةيا عليهةةا طةةرأت التةةى الجذرية

 المقةةرر يركز ثم، ومن.  وديمجرافيا واجتماعيا
 العربيةةة السياسية النظم لمفهوم التأصيل على
عةةةةةةادة ،  اإلقليمةةةةةةى النظةةةةةةام مفهةةةةةةوم تعريةةةةةةف وا 

 ،ثةةم الجديةةد األوسةةط الشةةرق ومفهةةوم ، العربى
 فةةةى القةةةوة مةةةوازين تغييةةةر دودلحةةة التطةةةرق يةةةتم

 إطةةةار فةةةى العربيةةةة الدولةةةة وأوضةةةاع المنطقةةةة،
 الدولةةةةةة ومسةةةةةتقبل األوسةةةةةط، الشةةةةةرق تحةةةةوالت
 وديناميةةةةةةات ،والربيةةةةةةعو بعةةةةةد العربيةةةةةةة الوطنيةةةةةة
 الحةةةةةةةةةةةروب واحتمةةةةةةةةةةةاالت والوحةةةةةةةةةةةدة، التفكةةةةةةةةةةةك
 أنماط وتحول العربية، المنطقة فى المستقبلية
 العربةةةةةةةى، العةةةةةةةالم فةةةةةةةى اإلقليميةةةةةةةة الصةةةةةةةراعات

 الشةةةةرق فةةةةى إقليميةةةةة قيةةةةادة بةةةةروز حتمةةةةاالتوا
 الحةةةاالت بعةةةد اختيةةةار سةةةيتم وأخيةةةرا... األوسةةةط
 .نظريا دراسته تم ما على للتطبيق

 
 تحليةةل فةةي الجديةةدة والقضةةايا االقترابةةات دراسة
 ذلةةةةةك ويتضةةةةةمن األفريقيةةةةةة، السياسةةةةةية الةةةةةنظم
 يةةة،الديمقراط ترسةةيخ وتحةةديات والحكةةم قضةةايا
 االجتماعيةةة، والحركةةات المدني المجتمع ودور

 أعقةةاب فةةي االحتجاجةةات مةةن الجديةةدة والموجه
 إعةةادة حةةول والجةةدل األفريقةةي، الشةةمال ثةةورات
 فةةي خاصة العسكرية-المدنية العالقات تشكيل
 األيديولوجيةةةةةةة الحركةةةةةةات صةةةةةةعود تحةةةةةةدي ظةةةةةةل

 المقةةةةةرر يتعةةةةةرض كمةةةةةا. القةةةةةارة فةةةةةي المتطرفةةةةةة
 القارة في للمرأة لسياسيا والدور النوع لقضايا

 الةةةدور، هةةةذا تواجةةةه التةةةي والتحةةةديات األفريقيةةةة
 المتعلقةةةةةةة الجديةةةةةةدة القضةةةةةةايا بعةةةةةةض ويغطةةةةةةي

 تحةةةةديات ومنهةةةةا للقةةةةارة، السياسةةةةي باالقتصةةةةاد

 أفريقيا في السياسية النظم
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  .المناخية والتغيرات الغذائي واألمن البيئة
 هةةةةذه دراسةةةةة فةةةةى الرئيسةةةةية االقترابةةةةات دراسةةةةة

 فةةي السياسةةية للنظم المختلفة واألنماط لنظم،ا
 هةةذه شةةهدتها التي التاريخية والتحوالت القارة،
 ونمةةط السياسةةية، الثقافةةة دور وتفسةةير النظم،
 دور طبيعةةة حيةةث مةةن القةةارة دول فةةي التنميةةة
دارة الدولةةةةةةةةة،  الخةةةةةةةةاص بالقطةةةةةةةةاع عالقتهةةةةةةةةا وا 
 االجتماعيةةةةة، والسياسةةةةات المةةةةدني، والمجتمةةةةع
 القةةةارة، دول تواجةةةه التةةةي مويةةةةالتن والتحةةةديات

 ومطالةةةةةةةةةةةةةةب االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةة، الحركةةةةةةةةةةةةةات ودور
 والجماعةةات احتوائها، وسبل اإلثنية الجماعات

 المدنيةةةةةةةةةةةةةة العالقةةةةةةةةةةةةةات وتطةةةةةةةةةةةةةور المسةةةةةةةةةةةةةلحة
 ودور والةةةةةةةةدينى، القةةةةةةةةومى العسةةةةةةةةكرية،والعامل

 .الخارجى العامل
 

 آسيا في السياسية النظم
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 وسةةةةةةقوط لصةةةةةةعود التاريخيةةةةةةة دراسةةةةةةةالجذور
 هةةةةذه فةةةي االشةةةتراكية واأليةةةديولوجيات مالةةةنظ

رث الةةةةةدول،  وقضةةةةةايا السةةةةةوفيتية، الحقبةةةةةة وا 
 الةةةديمقراطى، والتحةةةول االقتصةةةادى اإلصةةةالح
 واالقتصةةةةةادية السياسةةةةية المؤسسةةةةةات وبنةةةةاء

 يةةةةةةتم كمةةةةةةا. التحةةةةةةوالت هةةةةةةذه بعةةةةةةد الجديةةةةةةدة
 والهويةةةةةةة القومىوالثقافةةةةةةة العامةةةةةةل تناولةةةةةةدور
 عاتوالصرا القومى التكامل وتحديات والدولة
 مةةن الفاعلين ودور الدول، هذه في الداخلية
 وحركةةةةةات مةةةةةدني مجتمةةةةع مةةةةةن الدولةةةةةة غيةةةةر

 .الخارجى العامل ودور اجتماعية،
 

 أوروبا فى السياسية النظم
  والكومنولث وروسيا الشرقية
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 العمليةةة علةةى الضةةوء إلقةةاء إلةةى المقرر يهدف
 الالتينية بأمريكا الديمقراطي للتحول التاريخية

 اجتيةةاح منذ الديمقراطي الحكم تعزيز وقاتومع

 أمريكا فى السياسية النظم
 الالتينية
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 أواخةةةةةةةةر فةةةةةةةةي للديمقراطيةةةةةةةةة الثالثةةةةةةةةة الموجةةةةةةةةة
 الةةنظم اسةةتمرارية من الرغم وعلى. الثمانينيات
 ذلةةةك منةةةذ القةةةارة بلةةدان أغلةةةب فةةةي الديمقراطيةةة

 القليلةةة، االسةةتثناءات بعةةض وجةةود مةةع الحةةين
 تعةةةةاني الةةةةديمقراطيات هةةةةذه تةةةةزال ال أنةةةةه غيةةةةر

 مسةةةةةةاواة وعةةةةةةدم دة،حةةةةةةا اقتصةةةةةةادية منأزمةةةةةةات
 األجهةةزة فةةي مستشةةري وفسةةاد فجةةة، اجتماعية

 المؤسسةةةةات وتسةةةةييس للدولةةةةة، البيروقراطييةةةةة
 اختبةةةةةةةةار إلةةةةةةةةى المقةةةةةةةةرر فيسةةةةةةةةعى. القضةةةةةةةةائية
 الةةةةةةةةةديمقراطي التحةةةةةةةةةول نظريةةةةةةةةةات مصةةةةةةةةةداقية
 الالتينيةةةةةة،و أمريكةةةةةا حةةةةةاالت علةةةةةى بةةةةةالتطبيق

. بالقارة السياسي التمثيل أزمة ومالمح أسباب
 الةةنظم تواجةةه التةةي معضةةالتال أهةةم يتنةةاول ثةةم

 السةةوق، وسياسات الديمقراطية نحو المتحولة
 وتصةةاعد الجماهيريةةة، الحزبيةةة الةةنظم وانهيةةار
 السةةةةةةكان لجماعةةةةةةات الهويةةةةةةة سياسةةةةةةات حةةةةةةدة

 لعمليةةةةةةةات المختلفةةةةةةةة والمسةةةةةةةارات األصةةةةةةةليين،
 سياسةةةةية وظهورحركةةةةات الجماهيريةةةةة، التعبئةةةةة

 .جديدة واجتماعية
 

 واالقترابةةات المفاهيم عرض المقرر هذا يتناول
 حقةةةةةةةةل يتبناهةةةةةةةةا التةةةةةةةةى األساسةةةةةةةةية والنمةةةةةةةةاذج
 منهةةا، البةةد نظريةةة كقاعةةدة المقارنة السياسات

 الحكةةةةةةم لةةةةةةنظم األساسةةةةةةية األنةةةةةةواع يقةةةةةةدم كمةةةةةا
 أقسةةام أربعةةة إلةةى المقرر ينقسم ثم.  وفروعها
 األساسةةةةية األنةةةةواع دراسةةةةة أجةةةةل مةةةةن أساسةةةةية

 الراسخة، الغربية الديمقراطيات فى الحكم لنظم
 التةةى بالتفاصةةيل الطالب تزويد خالل من وذلك
 الةةةةنظم هةةةةذه تطةةةةورت كيةةةةف بيةةةةان شةةةةأنها مةةةةن

 والسةةمات الخصةةائص أهةةم هةةى وما السياسية،
 النظةةةةةةةام علةةةةةةةى التركيةةةةةةةز يةةةةةةةتم. لهةةةةةةةا المميةةةةةةةزة

 الغربية السياسية النظم
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 ،والنظةةةةةةةةةام األمريكةةةةةةةةةى النظةةةةةةةةةام البريطةةةةةةةةةانى،و
 بةةةةالتركيز وذلةةةةك. األلمةةةةانى ،والنظةةةةام الفرنسةةةةى

 :الراسخة الغربية الديمقراطيات على
 للمملكةةةةةةةة حالةةةةةةةة دراسةةةةةةةة: البرلمانيةةةةةةةة الةةةةةةةنظم

 .المتحدة البريطانية
 المتحةةدة الواليةةات حالةةة دراسة: الرئاسية النظم

 .األمريكية
 .فرنسا حالة دراسة: المختلطة النظم

 دراسةةةةةةةةةحالة: المختلطةةةةةةةةة االنتخابيةةةةةةةةة الةةةةةةةةنظم
 .ألمانيا

 
 الدارسةةةةةين تعريةةةةةف إلةةةةةى المقةةةةةرر هةةةةةذا يهةةةةةدف
 game المباريةةةات نظريةةةة اسةةةتخدام بكيفيةةةة

theory، االجتمةةاعي االختيةةار نظرية وكذلك 
social choice theory تفسةةةةير فةةةةي 

 تتضةةةةةةةةمن. عةةةةةةةام بوجةةةةةةةةه السياسةةةةةةةي السةةةةةةةلوك
 نظريةةة فةةي رياضةةية مقدمة المقرر موضوعات
 النظريةةة لهةةذه تطبيةةق دراسةةة يليهةةا المباريات،

 فةةةي للنةةةاخبين التصةةةويتي السةةةلوك تفسةةةير فةةةي
 وتشةةةةةكيل المختلفةةةةةة، االنتخابيةةةةةة الةةةةةنظم إطةةةةةار

 المؤسسةةةةةةات واختيةةةةةار الحكوميةةةةةةة، االئتالفةةةةةات
 والتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةميم السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية

 ،institutional designالمؤسسةةةةةةةةةي
 فةةةةةةةةةةةي والتصةةةةةةةةةةةويت االنتخابيةةةةةةةةةةةة، والدعايةةةةةةةةةةةة
 .والدفاع الردع وسياسات البرلمانات،
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 إشةةكاليات أهةةم إلى التعرض إلى المقرر يهدف
 فيسعى. مقارن منظور من السياسي االقتصاد
 تتعلةةةةةق تسةةةةاؤالت علةةةةةى اإلجابةةةةة إلةةةةةى المقةةةةرر

 التنميةةةة وأهةةةداف للمةةةوارد الكةةةفء بالتخصةةةيص
 ودور والتوزيةةع، النمةةو وأولويةةات ، االقتصادية

 المقارن السياسي االقتصاد  
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 االقتصةةةةةةةادية السياسةةةةةةةات صةةةةةةةنع فةةةةةةةي الدولةةةةةةةة
 تنظةةةةةةيم آليةةةةةةات بةةةةةةين والعالقةةةةةةة عيةةةةةةة،واالجتما
 والةةدور ناحيةةة، مةةن التنافسةةية وأجةةواء السةةوق
 يتطةةةرق. أخةةةرى ناحيةةة مةةةن للحكومةةةة التةةدخلي
 منظةةور مةةن الجدلية القضايا هذه لمثل المقرر
 الكالسةةيكية، النظريةةة: متباينةةة نظرية اقترابات
 النيوكالسةةيكية والنظريةةة الماركسةةية، والنظريةةة
 والثقافية السوسيولوجية تواالقترابا والكينزية،
 لتنةةاول المقةةرر ينتقةةل ثةةم. السياسةةي لالقتصةةاد
 لنظريةةةةةةةةات التطبيقيةةةةةةةةة الموضةةةةةةةةوعات بعةةةةةةةةض
 دور: مقةةةارن منظةةةور مةةةن السياسةةةي االقتصةةةاد

 المعةةةةةامالت تكلفةةةةةة تخفةةةةةيض فةةةةةي المؤسسةةةةةات
-االقتصةةةادية واألسةةةس النمةةةو، معةةةدالت ورفةةةع

 التحةةةول وتةةةأثير السياسةةةية، للقةةةوة االجتماعيةةةة
 للدولة االقتصادي والدور التنموية جالنماذ في
 الدولةةةةة بةةةةين القةةةةوة توازنةةةةات فةةةةي الحةةةةوالت فةةةي

 الرأسةةةةةةةةةةةةمالية بةةةةةةةةةةةةين والعالقةةةةةةةةةةةةة والمجتمةةةةةةةةةةةةع،
 فةةي للفسةةاد السياسةةي واالقتصةةاد والديمقراطية،
 وأخيةةةةةةرا المتحولةةةةةةة، الرأسةةةةةةمالية االقتصةةةةةةاديات

 في العمل سوق في المرأة ضد النوعي التمييز
  .األطراف دول
 وطبيعة الدساتير، ودور وطبيعة مفهوم دراسة

 وأهميةةةةةةةةةةةة الدسةةةةةةةةةةةتوري، النظةةةةةةةةةةةام وتأسةةةةةةةةةةةيس
 المختلفةةة واالسةةهامات الدستورية، الديمقراطية
 وحكةةةةةم الدسةةةةةتورية مفةةةةةاهيم حةةةةةول للمنظةةةةةرين
 الدسةةةتورية، الحقةةةوق تنةةةاول وكةةةذلك القةةةانون،
 بةةين للعالقة الدستور وتنظيم حمايتها، وكيفية

 تناولعوامةةل يتم كما. للدولة المختلفة لسلطاتا
 ودور التغييةةةةر، وأسةةةةاليب الدسةةةةتورى، التغييةةةةر
 القةةوانين، دسةةتورية علةةى الرقابةةة فةةي القضةةاء
 وعيةةوب ومزايةةا الرقابة لهذه المختلفة واألشكال

 ةالدستوري النظرية  
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 العدالةةةة بمعةةةايير ذلةةةك كةةةل وعالقةةةة منهةةةا، كةةةل
 .الشعبية والسيادة والديمقراطية

 
 النظةةام تطةةور دراسةةة المقرر هذا يستهدف    

 ينةةةةةاير، 61 ثةةةةةورة منةةةةةذ مصةةةةةر فةةةةةى السياسةةةةةى
 وذلةةةك جديةةةدة، أسةةةس علةةةى تأسيسةةةه وخطةةةوات

 التاريخيةةة الناحيةةة من النظام تطور سياق في
بةةةةراز  ويةةةةدرس. والتغييةةةةر االسةةةةتمرار عناصةةةةر وا 
 حالةةة كدراسةةة السياسةةي النظةةام تطةةور المقةةرر
 المقارنةةةةة السياسةةةةية الةةةةنظم تحليةةةةل إطةةةةار فةةةةي

بةةراز  ، النظةةام بهةةا مةةر التةةي السةةيولة حالةةة ،وا 
 التوازن ضوء في له المحتملة المسارات وتعدد
 ثةةم. األحةةداث وتفةةاعالت السياسةةية القةةوى بةةين
 األساسةةةةية والبيانةةةةات المعلومةةةةات تةةةةدريس يةةةةتم

 بالحقوق والتعريف الحكم نظام بشكل الخاصة
 فةةةي المواطنةةةة صةةةفة تضةةةمنها التةةةي والواجبةةةات

 المشةةةةاركة وأهميةةةةة ،6104 دسةةةةتور ضةةةةوء
 الةةةةةةديمقراطي، التطةةةةةور تحقيةةةةةق فةةةةةي الشةةةةةعبية
 موضةةوعات المقرر يحتوى كما .أركانه وتعزيز
 العصةةر فةةي مصةةر فةةي السياسةةي النظةةام تطور

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

 السياسةةية، بواألحةةزا الدسةةتور،  مثةةل عناصةةر
 البيئةةةة شةةةرح وكةةةذلك الةةةثالث، الحكةةةم وسةةةلطات

 النظةةةام يحيةةةا التةةةي االقتصةةةادية االجتماعيةةةة
براز إطارها، في السياسي  النظام بين العالقة وا 
 .واالجتماعية االقتصادية والسياسات السياسي

 السياسةةي النظةةام تطةةور بةةين الةةربط يةةتم كمةةا
 السياسةةةةةة علةةةةةم واقترابةةةةةات ومفةةةةةاهيم المصةةةةةري

 .واالنتقال التحول بعمليات لقةالمتع
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 الدارسةةةةةين تعريةةةةةف إلةةةةةى المقةةةةةرر هةةةةةذا يهةةةةةدف
 نظةةةةةةام وتفصةةةةةةيالت المحليةةةةةةة اإلدارة بنظريةةةةةةات

 المقةةةةةرر يتنةةةةةاول. مصةةةةةر فةةةةةي المحليةةةةةة اإلدارة
 الفيدرالية مفاهيم مثل أولية نظرية موضوعات

 ثةةةةم. السةةةةلطات ونقةةةةل وتفةةةةويض والالمركزيةةةةة،
 لنظةةةةام التةةةةاريخي التطةةةةور دراسةةةةة إلةةةةى ينتقةةةةل
 الحةةةةةالي الهيكةةةةةل مصةةةةةر، فةةةةةي المحليةةةةةة اإلدارة
 سةةةةةلطات مصةةةةةر، فةةةةةي المحليةةةةةة اإلدارة لنظةةةةةام
 التشةةابكية العالقةةة المختلفةةة، المحليةةة األجهةةزة
 المحليةةةةةةة واألجهةةةةةةزة المركزيةةةةةةة الحكومةةةةةةة بةةةةةين

 نمةةةةةةةةوذج مصةةةةةةةةر، فةةةةةةةةي والشةةةةةةةةعبية التنفيذيةةةةةةةةة
  االنتخابية النظم الجديدة، العمرانية المجتمعات
 .المحلية االنتخابات في التصويتي والسلوك

 

 فى المحلية واإلدارة السياسة 
 مصر
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 تعريةةةةةةةف إلةةةةةةةى البينةةةةةةةي المقةةةةةةةرر هةةةةةةةذا يهةةةةةةةدف
 علةةم مجاالت في النفس علم الباحثينبتطبيقات

 النفسةةةةةةية الةةةةةةدوافع تةةةةةةأثير وكيفيةةةةةةة السياسةةةةةةية
 الظةةةواهر مةةةن العديةةةد علةةةى اإلدراكيةةةة والجوانةةةب

 وتشةةةةكيل السياسةةةةية والسةةةةلوكيات االجتماعيةةةةة
 فيسةةةةةةةعى. االجتماعيةةةةةةةة للجماعةةةةةةةات الهويةةةةةةةات
 الةةرأي تشةةكيل كيفيةةة علةةى التعةةرف إلةةى المقةةرر
 ودوافع بعينه، اتجاه في تعبئته ومسارات العام

 القةةةةةادة صةةةةةناعة االنتخابي،وكيفيةةةةةة التصةةةةةويت
 لألسةةةةةةةةس وتشةةةةةةةةكيلهم لقةةةةةةةةراراتهم السياسةةةةةةةةيين
 ودوافع السياسي، للنظام المساندة األيدولوجية

 للعنةةةةةةف والدينيةةةةةةة اإلثنيةةةةةةة الجماعةةةةةةات لجةةةةةةوء
 واألحةةزاب للجماعةةات االنتمةةاء ودوافع المسلح،

 اإلدراك علةةى اإلعةةالم وسائل وتأثير السياسية،
 االسةةةةةةةةةةتمرار ودوافةةةةةةةةةةع السياسةةةةةةةةةةي، والسةةةةةةةةةةلوك
 للجماعةةةةةات العنيةةةةةف السةةةةةلوك فةةةةةي واالنقطةةةةةاع

 .للسالم اللجوء ودوافع

 السياسى النفس علم
 

P768 



195 

 

 
 االقترابةةات علةةى التعرف إلى المقرر هذا يهدف

 كمةةةةا. للتنميةةةةة والمعاصةةةةرة التاريخيةةةةة النظريةةةةة
 التطبيقيةةةةة الحةةةةاالت فةةةةي التعمةةةةق إلةةةةى يهةةةةدف
 خةةةةةالل مةةةةةن المتةةةةةأخرة التنميةةةةةة عوامةةةةةل لبحةةةةةث

 الدولةةةةةةة بةةةةةةدور تتعلةةةةةةق لموضةةةةةةوعات التطةةةةةةرق
 ودور الفقةةر، حةةدة مةةن التخفيةةف فةةي السياسي
 الصةةةةةةناعية السياسةةةةةةة صةةةةةةياغة فةةةةةةي األفكةةةةةةار

 والتغيةةةةةةةر النمةةةةةةةو بةةةةةةةين والعالقةةةةةةةة لتخطةةةةةةةيط،وا
 الةةةةةدول بعةةةةةض نجةةةةةاح ومحةةةةةددات المؤسسةةةةةي،

 عجلةةة ودفةةع رأسةةمالي تةةراكم إحةةداث في الفقيرة
 والديمقراطيةةةةةةة، الرأسةةةةةةمالية وعالقةةةةةةة التنميةةةةةةة،
 سةةةةوق فةةةي النوعيةةةة والفجةةةةوة المةةةرأة ودراسةةةات
 الحةةةةةةةرة والتجةةةةةةةارة البيئةةةةةةةة وسياسةةةةةةةات العمةةةةةةةل،

 فةةةةةي براليالنيةةةةةولي النظةةةةةام وأثةةةةةر واالسةةةةةتتثمار،
 المهمشةةة للجماعةةات الهويةةة سياسةةات تعميةةق

 والبحةةةث االجتماعيةةةة، الحركةةةات حةةةدة وتصةةةاعد
 واألسةةةس التنميةةةة لعمليةةةة الثالثةةةة فيالثنائيةةةات
 السوق والتوزيع  النمو:  منها لكل األيدلوجية
 .والقيود الفرص والدولة 
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 للظةةواهر االجتمةةاعي بالتفسير المقرر ها يهتم
 تةةاثير شةةرح يحةةاول فمةةثال، المختلفة السياسية
 االنتمةةةةةاء و الجنةةةةةدر و الطبقةةةةةة مثةةةةةل مفةةةةةاهيم
 المفةةةةاهيم مةةةةن اخةةةةر عةةةةدد و الةةةةدين و االثنةةةةي

 و السةةةةلطة و القةةةةوة ظةةةةاهره علةةةةي االجتماعيةةةةة
 بعةةدد يهتم كما.  السياسية الظواهر من غيرها
 السياسةةةةةي فيهةةةةةا يخةةةةةتلط التةةةةةي الظةةةةةواهر مةةةةةن

 الفقةةةةةةر و الهجةةةةةةرة اهرةظةةةةةة مثةةةةةةل باالجتمةةةةةةاعي
 كيفيةةةة و االجتماعيةةةة الحركةةةات و والمهمشةةةين

 و مفةةةةةةاهيم باسةةةةةةتخدام الظةةةةةةواهر هةةةةةةذه تحليةةةةةةل

 السياسي االجتماع  
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 ال كما الصرف السياسة لعلم تنتمي ال نظريات
 مةةن تقتةةرب انمةةا الصةةرف االجتماع لعلم تنتمي
 علةةم مةةن االقتةةراب مسةةافة بنفس السياسة علم

 وتطبيقاتهةةا النظريةةة اسسةةها تجةةد و االجتمةةاع
 المقةةةةةةةةةةرر يهةةةةةةةةةةتم ال و. معةةةةةةةةةةا العلمةةةةةةةةةةين فةةةةةةةةةي

 تتبع يحاول انما و فقط المعاصرة بالمجتمعات
 االجتماعيةةةةة الظةةةةواهر بةةةةين التفاعليةةةةة العالقةةةةة
 اسباب تفسير يحاول و التاريخ عبر السياسية
 فةةي معينةةة مجتمعةةات فةةي الظةةواهر هةةذه ظهور
 . اخرى فترات في واختفائها ما تاريخية فترة
 

 الدارسةةةةةين تعريةةةةةف إلةةةةةى المقةةةةةرر هةةةةةذا يهةةةةةدف
 المالحظةةات ذات الكمية البيانات تحليل بكيفية
 اإلجابةةة بهةةدف ،(المسةةوح بيانةةات مثل) الكبيرة
 يتناول.السياسية العلوم في بحثية أسئلة على

 الكمةةي التحليةةل في متقدمة موضوعات المقرر
 ،Discrete regression model الةةة مثةةل
 ،Basic time series modelsو
 ،Models for selection biasو
 Missing و ،Models for durationو

data (item and unit 
nonresponse) problems، و Text 

Analysis، و Time series cross-
sectional data، و Ecological 

inference (avoiding aggregation 
bias)، وModels for reciprocal 

causation and endogeneity . 
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  الفلسفة في اإلدارة العامةدكتوراه اا:  توصيف المقررات الدراسية لبرنامج رابع

  أوال: توصيف مقررات دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامةأوال: توصيف مقررات دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة

  توصيف المقررتوصيف المقرر  اسم المقرراسم المقرر  الكودالكود
  المقررات اإلجباريةالمقررات اإلجبارية

AA  770011   يركز القرر علي القضايا النظرية والمنهاجية لإلدارة العامة يركز القرر علي القضايا النظرية والمنهاجية لإلدارة العامة     نة نة اإلدارة العامة المقار اإلدارة العامة المقار
المقارنة وعلي نشأتها وتطورها ووحدة التحليل فيها. كما المقارنة وعلي نشأتها وتطورها ووحدة التحليل فيها. كما 
يركز المقرر علي التقييم المقارن للنظم والخبرات اإلدارية في يركز المقرر علي التقييم المقارن للنظم والخبرات اإلدارية في 
أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، والشرق أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، والشرق 

  ، وجنوب شرق آسيا.، وجنوب شرق آسيا.األوسط، وأوروبا الشرقيةاألوسط، وأوروبا الشرقية

كما يركز المقرر علي دراسة القضايا المهمة في اإلدارة كما يركز المقرر علي دراسة القضايا المهمة في اإلدارة 
العامة، وعلي ظهور وتطور دولة اإلدارة في مجموعة من العامة، وعلي ظهور وتطور دولة اإلدارة في مجموعة من 

  السياسات اإلقليمية والثقافية والسياسية.السياسات اإلقليمية والثقافية والسياسية.
AA  770022  بماهيه السياسات العامه بماهيه السياسات العامه   التعريف التعريف   إليإلي  يهدف هذا المقرريهدف هذا المقرر  صنع وتحليل السياسة العامةصنع وتحليل السياسة العامة

وتحليل السياسات العامه مع التركيز علي وتحليل السياسات العامه مع التركيز علي وكيفيه صنع وكيفيه صنع 
الجوانب االداريه والسياسيه والتشريعية المؤثرة فيها.كما يقدم الجوانب االداريه والسياسيه والتشريعية المؤثرة فيها.كما يقدم 
روءية تحليليه لدور الجهاز االداري في صنع السياسات روءية تحليليه لدور الجهاز االداري في صنع السياسات 

علي عمليه تنفيذ علي عمليه تنفيذ   فقط.فقط.  العامه. هل يقتصر دروهالعامه. هل يقتصر دروه
السياسات؟ام يتعدي تاثيره مراحل اخري لصنع السياسات؟ام يتعدي تاثيره مراحل اخري لصنع 

االدبيات يتم تحديد الفرص االدبيات يتم تحديد الفرص   السياسات؟ومن خالل مناقشهالسياسات؟ومن خالل مناقشه
والتحديات التي تواجه اإلداريون في عمليه صنع السياسات والتحديات التي تواجه اإلداريون في عمليه صنع السياسات 

  ..العامهالعامه
AA  770033  دراسة اإلدارة العامة في المنظمات دراسة اإلدارة العامة في المنظمات   إلي إلي يهدف هذا المقرر يهدف هذا المقرر   دارة العامة الدوليةدارة العامة الدوليةإلإلاا

الدولية مثل األمم المتحدة وجامعة الدول العربية، من خالل الدولية مثل األمم المتحدة وجامعة الدول العربية، من خالل 
، وهي األمانة العامة في ، وهي األمانة العامة في فيهافيهاالتركيز علي األجهزة اإلدارية التركيز علي األجهزة اإلدارية 

كل منها. ويتعرض المقرر بالتفصيل لهياكلها التنظيمية، كل منها. ويتعرض المقرر بالتفصيل لهياكلها التنظيمية، 
وعالقاتها وأدوراها، وأوجه اختالف وتشابه اإلدارة العامة وعالقاتها وأدوراها، وأوجه اختالف وتشابه اإلدارة العامة 
الدولية مع اإلدارة العامة علي المستويات الوطنية والمحلية. الدولية مع اإلدارة العامة علي المستويات الوطنية والمحلية. 
ويركز المقرر أيضا علي العوامل البيئية المؤثرة علي ويركز المقرر أيضا علي العوامل البيئية المؤثرة علي 

مة الدولية، خاصة العوامل الثقافية مة الدولية، خاصة العوامل الثقافية المنظمات العاالمنظمات العا
  واالقتصادية والسياسية.         واالقتصادية والسياسية.         
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AA  770044  يتناول المقرر مفاهيم الالمركزية والحوكمة واإلدارة المحلية يتناول المقرر مفاهيم الالمركزية والحوكمة واإلدارة المحلية   الحوكمة المحليةالحوكمة المحلية
والحكم المحلي والعالقات بين هذه المفاهيم، كما يتناول والحكم المحلي والعالقات بين هذه المفاهيم، كما يتناول 
عناصر ومقومات الحوكمة المحلية والعوامل البيئية المؤثرة عناصر ومقومات الحوكمة المحلية والعوامل البيئية المؤثرة 

لي جانب ذلك، يركز المقرر علي دور الحوكمة . و . و يهايهافف لي جانب ذلك، يركز المقرر علي دور الحوكمة ا  ا 
المحلية والالمركزية في التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان المحلية والالمركزية في التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان 

  ومكافحة الفساد. ومكافحة الفساد. 
كما يتعرض لبعض نماذج الحوكمة المحلية في دول أوروبا كما يتعرض لبعض نماذج الحوكمة المحلية في دول أوروبا 
والواليات المتحدة االمريكية، وأفريقيا، وآسيا، فضال عن والواليات المتحدة االمريكية، وأفريقيا، وآسيا، فضال عن 

  في مصر.في مصر.التركيز علي الحوكمة المحلية التركيز علي الحوكمة المحلية 

  مقررات اختيارية خاصة بمسار اإلدارة العامةمقررات اختيارية خاصة بمسار اإلدارة العامة
AA  770055   يهدف المقرر إلى توضيح االرتباط بين النظام السياسى والنظام يهدف المقرر إلى توضيح االرتباط بين النظام السياسى والنظام   اإلدارة العامة في مصر اإلدارة العامة في مصر

اإلدارى والتأثير المتبادل بينهما فى الخبرة المصرية، وذلك من اإلدارى والتأثير المتبادل بينهما فى الخبرة المصرية، وذلك من 
خالل دراسة التطور التاريخى للمؤسسات السياسية واإلدارية خالل دراسة التطور التاريخى للمؤسسات السياسية واإلدارية 

مصر، والعناصر المؤثرة على هذا  التطور، وأنماط التفاعل مصر، والعناصر المؤثرة على هذا  التطور، وأنماط التفاعل   فىفى
بين السياسة واإلدارة، خاصة  مع التغيير فى دور الدولة، بين السياسة واإلدارة، خاصة  مع التغيير فى دور الدولة، 
والبحث فى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تفعيل الشراكة والبحث فى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تفعيل الشراكة 

  بين القطاعات العام والخاص واألهلى.بين القطاعات العام والخاص واألهلى.

AA  770066  لدراسات العليا مهارات لدراسات العليا مهارات يسعى هذا المقرر إلى إكساب طالب ايسعى هذا المقرر إلى إكساب طالب ا  االجتماع اإلدارياالجتماع اإلداري
تحليل االستراتيجيات التنظيمية وأنماط العالقات التى تنشأ فى تحليل االستراتيجيات التنظيمية وأنماط العالقات التى تنشأ فى 
إطارها، وعالقات المنظمات بالمجتمع وذلك من خالل التركيز إطارها، وعالقات المنظمات بالمجتمع وذلك من خالل التركيز 
على الروافد المختلفة إلسهامات علماء االجتماع  وعلماء على الروافد المختلفة إلسهامات علماء االجتماع  وعلماء 

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

والرشادة والتغيير التنظيمى والتكيف واستعراض األطر والرشادة والتغيير التنظيمى والتكيف واستعراض األطر 
النظرية الحديثة فى هذا المضمار، ويسعى هذا المقرر النظرية الحديثة فى هذا المضمار، ويسعى هذا المقرر 

بالتوازي إلى إكساب طالب الدراسات العليا مهارات التطبيق بالتوازي إلى إكساب طالب الدراسات العليا مهارات التطبيق 
اإلجرائي للمفاهيم المدروسة وذلك من خالل عدد من اإلجرائي للمفاهيم المدروسة وذلك من خالل عدد من 

ت يقوم فيها الطالب بتطبيق ما تم  تدريسه على ت يقوم فيها الطالب بتطبيق ما تم  تدريسه على التكليفاالتكليفا
  الواقع المصري والعربي.الواقع المصري والعربي.
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AA  770077   نظريات التنظيم والسلوك نظريات التنظيم والسلوك
  التنظيميالتنظيمي

تتمثل الظاهرة التنظيمية فى الكم الهائل من المنظمات التى تتمثل الظاهرة التنظيمية فى الكم الهائل من المنظمات التى 
يتعامل معها اإلنسان فى كافة جوانب الحياة. ولتحقيق يتعامل معها اإلنسان فى كافة جوانب الحياة. ولتحقيق 

نه من نه من فعالية المنظمة وكفاءتها فى تحقيق أهدافها، فافعالية المنظمة وكفاءتها فى تحقيق أهدافها، فا
الضروري تطوير المعرفة الخاصة بكيفية تصميمها الضروري تطوير المعرفة الخاصة بكيفية تصميمها 
والمحافظة على بقائها واستمراريتها. مثل هذه المعرفة هى والمحافظة على بقائها واستمراريتها. مثل هذه المعرفة هى 
ما نطلق عليه ونظرية التنظيمو، التى يتعين عليها أن تفسر ما نطلق عليه ونظرية التنظيمو، التى يتعين عليها أن تفسر 
لنا مكونات الظاهرة التنظيمية وعالقتها ببعضها البعض، لنا مكونات الظاهرة التنظيمية وعالقتها ببعضها البعض، 
والتنبؤ بسلوك تلك الظاهرة فى ظل معطيات وظروف والتنبؤ بسلوك تلك الظاهرة فى ظل معطيات وظروف 
محددة، بما يسمح بامكانية ضبطها والسيطرة عليها والتحكم محددة، بما يسمح بامكانية ضبطها والسيطرة عليها والتحكم 
فيها. وينصرف المقرر إلى التعريف بالتنظيم كحقل دراسى، فيها. وينصرف المقرر إلى التعريف بالتنظيم كحقل دراسى، 
ودراسة النظريات والنماذج التى تسعى لتفسير الظاهرة ودراسة النظريات والنماذج التى تسعى لتفسير الظاهرة 

  التنظيمية. التنظيمية. 
ويهدف المقرر إلى دراسة سلوك العنصر اإلنسانى الذى يؤثر ويهدف المقرر إلى دراسة سلوك العنصر اإلنسانى الذى يؤثر 

نى يلعب دورًا حيويًا فى نى يلعب دورًا حيويًا فى على أداء المنظمات. فالعنصر اإلنساعلى أداء المنظمات. فالعنصر اإلنسا
كافة مستويات األداء التنظيمى بدءا من األعمال التنفيذية كافة مستويات األداء التنظيمى بدءا من األعمال التنفيذية 
والتشغيلية البسيطة، إلى أعمال اإلدارة العليا  ويتضمن المقرر والتشغيلية البسيطة، إلى أعمال اإلدارة العليا  ويتضمن المقرر 
دراسة الهيكل التنظيمى للمنظمة وفقًا للنظريات المختلفة فى دراسة الهيكل التنظيمى للمنظمة وفقًا للنظريات المختلفة فى 
هذا الشأن، ثم يدرس  ديناميكيات السلوك التنظيمي فى هذا هذا الشأن، ثم يدرس  ديناميكيات السلوك التنظيمي فى هذا 

بما يشمله من التنظيم غير الرسمى وديناميكيات بما يشمله من التنظيم غير الرسمى وديناميكيات   اإلطاراإلطار
الجماعة والرضاء الوظيفى ومدى قدرة المنظمة على التكيف الجماعة والرضاء الوظيفى ومدى قدرة المنظمة على التكيف 

  مع بيئتها الداخلية والخارجية.مع بيئتها الداخلية والخارجية.

AA  770088  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم أسس ومفاهيم يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم أسس ومفاهيم   التطوير واإلصالح اإلداريالتطوير واإلصالح اإلداري
عاصرة فى عاصرة فى اإلصالح والتطوير اإلدارى من منظور التطورات الماإلصالح والتطوير اإلدارى من منظور التطورات الم

الفكر اإلدارى وأهم التحوالت التى طرأت على عمل اإلدارة فى الفكر اإلدارى وأهم التحوالت التى طرأت على عمل اإلدارة فى 
العقود الثالثة الماضية. وعلى ذلك، فان هذا البرنامج يتناول العقود الثالثة الماضية. وعلى ذلك، فان هذا البرنامج يتناول 
خبرات اإلصالح والتطوير اإلدارى فى المجتمعات المتقدمة خبرات اإلصالح والتطوير اإلدارى فى المجتمعات المتقدمة 
الصناعية، كما يتناول أيضًا خصائص وبرامج اإلصالح الصناعية، كما يتناول أيضًا خصائص وبرامج اإلصالح 

  ول العربية.ول العربية.اإلدارى فى البلدان النامية والداإلدارى فى البلدان النامية والد
ويركز هذا البرنامج بوجه خاص على أهم التحوالت التى ويركز هذا البرنامج بوجه خاص على أهم التحوالت التى 
طرأت على دور الدولة وأسلوب تقديم الخدمات للمواطن طرأت على دور الدولة وأسلوب تقديم الخدمات للمواطن 
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ونظم وأساليب إصالحات الخدمة المدنية، كما يتناول أيضاً ونظم وأساليب إصالحات الخدمة المدنية، كما يتناول أيضاً 
اإلصالحات الهيكلية فى نظم وأساليب اإلدارة ومداخل اإلصالحات الهيكلية فى نظم وأساليب اإلدارة ومداخل 

  ومتغيرات اإلصالح اإلدارى والتنظيمى.ومتغيرات اإلصالح اإلدارى والتنظيمى.

AA  770099   يهدف هذا المقرر إلى استعراض المفاهيم والنظريات العملية يهدف هذا المقرر إلى استعراض المفاهيم والنظريات العملية   إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية
إلدارة وتنمية الموارد البشرية، وفحص خبرات ونظم تطبيقية إلدارة وتنمية الموارد البشرية، وفحص خبرات ونظم تطبيقية 
لرفع كفاءة العنصر البشرى فى العملية اإلدارية، إلى جانب لرفع كفاءة العنصر البشرى فى العملية اإلدارية، إلى جانب 
تمكين الطالب من اإللمام بأكبر قدر من األساليب والمناهج تمكين الطالب من اإللمام بأكبر قدر من األساليب والمناهج 

رة الموارد البشرية فى المنظمات الحديثة، سواء رة الموارد البشرية فى المنظمات الحديثة، سواء المتصلة باداالمتصلة بادا
  كانت منظمات عامة أم خاصة.كانت منظمات عامة أم خاصة.

AA  771100  يهدف هذا المقرر إلى دراسة عدد من النظم المحلية من يهدف هذا المقرر إلى دراسة عدد من النظم المحلية من   النظم المحلية المقارنةالنظم المحلية المقارنة
منظور مقارن مع إبراز العناصر البيئية: السياسية منظور مقارن مع إبراز العناصر البيئية: السياسية 
والطبيعية واالجتماعية والثقافية، التى تؤثر على تنظيم والطبيعية واالجتماعية والثقافية، التى تؤثر على تنظيم 

  رة المحلية وكفاءة القيام بوظائفها فى الدول المختلفة.رة المحلية وكفاءة القيام بوظائفها فى الدول المختلفة.اإلدااإلدا
ومن ثم، يتم االعتماد على المنهاجية المقارنة والمنهج ومن ثم، يتم االعتماد على المنهاجية المقارنة والمنهج 
البيئى أو االيكولوجى للتوصل إلى ثمة قواسم مشتركة فيما البيئى أو االيكولوجى للتوصل إلى ثمة قواسم مشتركة فيما 

  يتعلق بالنظم المحلية محل المقارنة.يتعلق بالنظم المحلية محل المقارنة.

AA  771111   المختلفة لتنظيم المختلفة لتنظيم   يتناول هذا المقرر تعريف الجوانبيتناول هذا المقرر تعريف الجوانب  إدارة المنظمات الدولية إدارة المنظمات الدولية
دارتها، وتحديد األسس التى يتم االعتماد  دارتها، وتحديد األسس التى يتم االعتماد المنظمات الدولية وا  المنظمات الدولية وا 
عليها لتوزيع األدوار بين اإلدارة العليا والمستويات عليها لتوزيع األدوار بين اإلدارة العليا والمستويات 
التنظيمية، وعالقات السلطة، وأسس التمويل والتحديد التنظيمية، وعالقات السلطة، وأسس التمويل والتحديد 

  الوظيفى لعمل اإلدارات.الوظيفى لعمل اإلدارات.
فضاًل عن إدارة الموارد البشرية بها، وتأثيرات االختالفات فضاًل عن إدارة الموارد البشرية بها، وتأثيرات االختالفات 

ثقافية أو التعدد الثقافى للعاملين بهذه المنظمات مثل األمم ثقافية أو التعدد الثقافى للعاملين بهذه المنظمات مثل األمم الال
المتحدة ووكاالتها المتخصصة على كفاءة وفعالية األداء، المتحدة ووكاالتها المتخصصة على كفاءة وفعالية األداء، 
وأيضًا  مقترحات تطوير عمل هذه المنظمات  إطالقا من وأيضًا  مقترحات تطوير عمل هذه المنظمات  إطالقا من 

  المنهج الوظيفى.المنهج الوظيفى.

AA  771122   دولية دولية الالإدارة المشروعات إدارة المشروعات
  النشاطالنشاط

ولية النشاط ولية النشاط يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة الشركات ديهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة الشركات د
وأسلوب إدارتها، فمن خالل دراسة طبيعة هذه الشركات يتم وأسلوب إدارتها، فمن خالل دراسة طبيعة هذه الشركات يتم 
التعرض إلى خصوصيتها فى السياق االقتصادي واالجتماعى التعرض إلى خصوصيتها فى السياق االقتصادي واالجتماعى 
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والسياسى، ومن خالل تناول أساليب اإلدارة يتم التعرض والسياسى، ومن خالل تناول أساليب اإلدارة يتم التعرض 
لمكونات العملية اإلدارية من تنظيم وتخطيط وتسويق لمكونات العملية اإلدارية من تنظيم وتخطيط وتسويق 

دولية دولية   وتوظيف ورقابة، مع التركيز على وضع الشركاتوتوظيف ورقابة، مع التركيز على وضع الشركات
  النشاط فى الدول النامية.النشاط فى الدول النامية.

AA  771133   يهدف هذا المقرر إلى التعريف بقضايا البيئة وطبيعتها على يهدف هذا المقرر إلى التعريف بقضايا البيئة وطبيعتها على   إدارة شئون البيئة إدارة شئون البيئة
المستوى المحلى والدولى ونظم إدارتها. وتشجيع الطالب على المستوى المحلى والدولى ونظم إدارتها. وتشجيع الطالب على 
التفكير التحليلى وتنمية المهارات النقدية. وتشتمل الدراسة التفكير التحليلى وتنمية المهارات النقدية. وتشتمل الدراسة 

  على الموضوعات التالية:على الموضوعات التالية:
  --أسباب االهتمام بها محليًا وعالمياً أسباب االهتمام بها محليًا وعالمياً --بادارة البيئةبادارة البيئةالتعريف التعريف 

األطراف المشاركة فى عملية إدارة البيئة )الدولية والمحلية( األطراف المشاركة فى عملية إدارة البيئة )الدولية والمحلية( 
ركائز ومحاور إدارة البيئة فى مصر )جهاز شئون البيئة، ركائز ومحاور إدارة البيئة فى مصر )جهاز شئون البيئة، 

لسنة لسنة   44الخطة القومية للعمل البيئى، قانون البيئة رقم الخطة القومية للعمل البيئى، قانون البيئة رقم 
بيئى بيئى عملية التقييم العملية التقييم ال  --( نظم اإلدارة وأهميتها( نظم اإلدارة وأهميتها01140114

  والمراجعة البيئية، فضاًل عن تطبيقات مقارنة ودراسة حاالت.والمراجعة البيئية، فضاًل عن تطبيقات مقارنة ودراسة حاالت.

AA  771144   يتعرض هذا المقرر إلى اإلدارة فى بعض المنشرت العامة يتعرض هذا المقرر إلى اإلدارة فى بعض المنشرت العامة   إدارة الوحدات المتخصصة إدارة الوحدات المتخصصة
المتخصصة، ومنها المتاحف والمستشفيات والبنوك. فعلى المتخصصة، ومنها المتاحف والمستشفيات والبنوك. فعلى 
الرغم من التشابه فى المهام اإلدارية، إال أن لكل من هذه الرغم من التشابه فى المهام اإلدارية، إال أن لكل من هذه 

المتخصصة طبيعتها المستقلة وبيئتها وقضاياها المتخصصة طبيعتها المستقلة وبيئتها وقضاياها   المنشرتالمنشرت
ومشاكلها وتحدياتها مما يستدعى التعرض لها بالدراسة ومشاكلها وتحدياتها مما يستدعى التعرض لها بالدراسة 

  المتخصصة.المتخصصة.
ومن أهم أهداف مقرر إدارة المنشرت المتخصصة تعريف ومن أهم أهداف مقرر إدارة المنشرت المتخصصة تعريف 
الطالب بأهم التطورات الحديثة المرتبطة بمجال التخصص الطالب بأهم التطورات الحديثة المرتبطة بمجال التخصص 
  وتنمية قدراته البحثية  مع التطبيق على حاالت واقعية فىوتنمية قدراته البحثية  مع التطبيق على حاالت واقعية فى

  المجتمع المصرى.المجتمع المصرى.

AA  771155  نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية  
  

يهةةةدف هةةةذا المقةةةرر إلةةةى تنميةةةة معةةةارف الدارسةةةين بالمفةةةاهيم 
واألسةةس العلميةةة لةةنظم المعلومةةات اإلداريةةة وأنواعهةةا، وأثرهةةا 
على األداء المؤسسي للمنظمات اإلدارية، ومناقشة التحديات 

الةةةدول  التةةي تحةةةد مةةةن قةةةدرة المنظمةةةات واألجهةةةزة اإلداريةةةة فةةةي
العربيةةةةةةة علةةةةةةى االسةةةةةةتفادة مةةةةةةن التطبيقةةةةةةات الحديثةةةةةةة لةةةةةةنظم 
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 المعلومات اإلدارية.
AA  771166   دارة العامة في دارة العامة في اإلاإلأساليب أساليب

  التعاقدالتعاقد
يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة وعناصر العقود اإلدارية يهدف هذا المقرر إلى دراسة طبيعة وعناصر العقود اإلدارية 

ومضمونها ومضمونها   إلى جانب أطرها القانونية وطرق إبرامها وأركانهاإلى جانب أطرها القانونية وطرق إبرامها وأركانها
  يحدث من منازعات بشأنيحدث من منازعات بشأنوتوجيه عناية الطالب إلى ما قد وتوجيه عناية الطالب إلى ما قد 

تنفيذ هذه العقود. كما تتضمن المادة العلمية لمنهج الدراسة تنفيذ هذه العقود. كما تتضمن المادة العلمية لمنهج الدراسة 
للعقد الحديث الذى للعقد الحديث الذى   نماذج لبعض العقود التقليدية، ونموذجنماذج لبعض العقود التقليدية، ونموذج

تلجأ إليه اإلدارة العامة فى تحقيق أهدافها التنموية خاصة تلجأ إليه اإلدارة العامة فى تحقيق أهدافها التنموية خاصة 
  والمشروعات الضخمة المسمى بعقديوالمشروعات الضخمة المسمى بعقدي  تلك األهداف الكبيرةتلك األهداف الكبيرة

PPPPPP  وو  ..BB..OO..TT..  

AA  771177   الرقابة على أعمال اإلدارة الرقابة على أعمال اإلدارة
  العامةالعامة

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساليب الرقابة علي يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأساليب الرقابة علي 
أعمال اإلدارة العامة ذلك أن وظائف اإلدارة وجميع أنشطتها أعمال اإلدارة العامة ذلك أن وظائف اإلدارة وجميع أنشطتها 
إنما يجب أن تؤدي وتمارس في إطار الشرعية والمشروعية إنما يجب أن تؤدي وتمارس في إطار الشرعية والمشروعية 
، وهو بالتعريف الدقيق الجوانب الدستورية والقانونية التي ، وهو بالتعريف الدقيق الجوانب الدستورية والقانونية التي 

م أعمال اإلدارة العامة بجميع نظمها ومؤسساتها : بناء م أعمال اإلدارة العامة بجميع نظمها ومؤسساتها : بناء تحكتحك
وتخطيطيا وأداء وتنفيذا وتقويما ومراقبة ومساءلة ومسئولية وتخطيطيا وأداء وتنفيذا وتقويما ومراقبة ومساءلة ومسئولية 

لكل ما تقدم. بمعني سيادة القانون علي جميع مقومات لكل ما تقدم. بمعني سيادة القانون علي جميع مقومات 
ووظائف اإلدارة العامة وقراراتها وتنفيذها ألعمالها. وهذا هو ووظائف اإلدارة العامة وقراراتها وتنفيذها ألعمالها. وهذا هو 

ي قرره الدستور ي قرره الدستور الترجمة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون الذالترجمة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون الذ
  بنصه علي أن :و سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و.بنصه علي أن :و سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و.

AA  771188  يهدف المقرر إلى التعريف بطبيعة وخصائص الخدمات يهدف المقرر إلى التعريف بطبيعة وخصائص الخدمات   إدارة الخدمات الحكوميةإدارة الخدمات الحكومية
العامة الحكومية، دراسة أهم النظريات والنماذج التنظيمية العامة الحكومية، دراسة أهم النظريات والنماذج التنظيمية 

المرتبطة بتقديم الخدمات العامة ومناقشة أهم القضايا المرتبطة بتقديم الخدمات العامة ومناقشة أهم القضايا 
ة والتطبيقية المرتبطة بجودة تقديم الخدمات العامة ة والتطبيقية المرتبطة بجودة تقديم الخدمات العامة النظريالنظري

  الحكومية.الحكومية.

AA  771199  يهدف مقرر اإلدارة اإلستراتيجية بشكل عام إلى تنمية يهدف مقرر اإلدارة اإلستراتيجية بشكل عام إلى تنمية   اإلدارة االستراتيجيةاإلدارة االستراتيجية
معارف الطالب بأهم المفاهيم واألدوات وأساليب التحليل معارف الطالب بأهم المفاهيم واألدوات وأساليب التحليل 

  المستخدمة في مجال اإلدارة اإلستراتيجية وكيفية تطبيقها.المستخدمة في مجال اإلدارة اإلستراتيجية وكيفية تطبيقها.

ر االقتراب التشغيلي في اإلدارة االستراتيجية، ر االقتراب التشغيلي في اإلدارة االستراتيجية، ويتبنى المقر ويتبنى المقر 
برصد وتحليل مراحل اإلدارة االستراتيجية مع تركيزه على برصد وتحليل مراحل اإلدارة االستراتيجية مع تركيزه على 
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جانب المهارات التي يجب إكسابها للطالب، دون إغفال جانب المهارات التي يجب إكسابها للطالب، دون إغفال 
  للجوانب المعرفية، أو السلوكية التي يتغيا المقرر تحقيقها. للجوانب المعرفية، أو السلوكية التي يتغيا المقرر تحقيقها. 
  وانطالًقا من ذلك، يتضمن المقرر عدة موضوعات رئيسة منوانطالًقا من ذلك، يتضمن المقرر عدة موضوعات رئيسة من

  أهمها: أهمها: 
  ،تعريف وأهمية اإلدارة اإلستراتيجية 
  صياغة الخطط االستراتيجية )التحليل اإلستراتيجي

للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، وضع الرؤية 
والرسالة والقيم والشعار، صياغة األهداف االستراتيجية، 

 تصميم االستراتيجيات...(، 
 لية، وضع تنفيذ اإلستراتيجية )صياغة األهداف التشغي

السياسات، والقواعد، واإلجراءات، والموازنات، والخطط 
 التنفيذية(، 

  ،متابعة وتقييم الخطة )العناصر، المعايير
 المؤشرات(.

AA  772200  يتناول هذا المقرر دراسة المؤسسات العامة وأشكالها يتناول هذا المقرر دراسة المؤسسات العامة وأشكالها   إدارة المؤسسات العامةإدارة المؤسسات العامة
التنظيمية المختلفة، وذلك من خالل التعرف علي وضعها التنظيمية المختلفة، وذلك من خالل التعرف علي وضعها 

لي، وطبيعة أدوراها واختصاصاتها، ودور الجهات لي، وطبيعة أدوراها واختصاصاتها، ودور الجهات الحاالحا
الرقابية عليها. كما يتناول المقرر وضع المؤسسات العامة الرقابية عليها. كما يتناول المقرر وضع المؤسسات العامة 
في مصر، من خالل دراسة وتحليل المشاكل اإلدارية والمالي في مصر، من خالل دراسة وتحليل المشاكل اإلدارية والمالي 
يجاد  يجاد والمؤسسات العامة مثل إيجاد قيادات إدارية كفؤة، وا  والمؤسسات العامة مثل إيجاد قيادات إدارية كفؤة، وا 

علي علي   نظام فعال لتقييم أداء المؤسسات العامة، ومدي قدرتهانظام فعال لتقييم أداء المؤسسات العامة، ومدي قدرتها
  تحقيق مهامها وأهدافها.تحقيق مهامها وأهدافها.

  مقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامةمقررات اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامة
AA  772244   يتضمن هذا المقرر إحاطة الدارسين بفكرة عامة شاملة عن يتضمن هذا المقرر إحاطة الدارسين بفكرة عامة شاملة عن   إدارة المنظمات غير الحكومية إدارة المنظمات غير الحكومية

المنظمات غير الحكومية من حيث التعريف، المفهوم، المنظمات غير الحكومية من حيث التعريف، المفهوم، 
بات الدراسة والتعرف على بات الدراسة والتعرف على األهمية، تطور االهتمام بها، واقترااألهمية، تطور االهتمام بها، واقترا

مفهوم الرؤية، مفهوم الرسالة فى هذه المنظمات. وكذلك  مفهوم الرؤية، مفهوم الرسالة فى هذه المنظمات. وكذلك  
الوقوف على تاريخ نشأة وتطور هذه المنظمات بما يعكس الوقوف على تاريخ نشأة وتطور هذه المنظمات بما يعكس 

  تزايد أهميتها فى مختلف المجتمعات.تزايد أهميتها فى مختلف المجتمعات.
ثم دراسة دور المنظمات غير الحكومية فى التنمية بصفة ثم دراسة دور المنظمات غير الحكومية فى التنمية بصفة 
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  أساسية وأهم المالحظات بهذا الخصوص، التعرف علىأساسية وأهم المالحظات بهذا الخصوص، التعرف على
  اإلطار القانونى المحدد لوضع ونشاط هذه المنظمات.اإلطار القانونى المحدد لوضع ونشاط هذه المنظمات.

فضاًل عن  مناقشة أهم القضايا التى تثيرها إدارة المنظمات فضاًل عن  مناقشة أهم القضايا التى تثيرها إدارة المنظمات 
غير الحكومية من حيث التخطيط، دور مجلس اإلدارة  غير الحكومية من حيث التخطيط، دور مجلس اإلدارة  
وظيفة المدير التنفيذي، تدبير الموارد، العمالة، العالقة بينها وظيفة المدير التنفيذي، تدبير الموارد، العمالة، العالقة بينها 

ع الخاص  أى ع الخاص  أى وبين األجهزة اإلدارية للدولة وبينهما والقطاوبين األجهزة اإلدارية للدولة وبينهما والقطا
منظومة الشراكة، البناء المؤسسى لهذه المنظمات، فكرة منظومة الشراكة، البناء المؤسسى لهذه المنظمات، فكرة 

. وتطبيقها فى المنظمات . وتطبيقها فى المنظمات GGoovveerrnnaannccee))الحكم الموسع )الحكم الموسع )
غير الحكومية، وقضية التطوع. مع اإلحاطة بتطبيقات غير الحكومية، وقضية التطوع. مع اإلحاطة بتطبيقات 

  محددة فى مجال عمل هذه المنظمات.محددة فى مجال عمل هذه المنظمات.

AA  772255   تنمية باهتمام كبير سواء تنمية باهتمام كبير سواء يحظى التعاون الدولى فى مجال اليحظى التعاون الدولى فى مجال ال  إدارة برامج التعاون الدولي إدارة برامج التعاون الدولي
من قبل السياسيين، أو من قبل األكاديميين فى حقل اإلدارة من قبل السياسيين، أو من قبل األكاديميين فى حقل اإلدارة 

العامة، ويثور حوله الكثير من الجدل. ولكن تبقى عدة العامة، ويثور حوله الكثير من الجدل. ولكن تبقى عدة 
حقائق مؤكدة، من أهمها أن التعاون الدولى يمثل محورًا حقائق مؤكدة، من أهمها أن التعاون الدولى يمثل محورًا 
هامًا من محاور التنمية، وأن هناك حاجة دائمة لتحسين هامًا من محاور التنمية، وأن هناك حاجة دائمة لتحسين 

ولى سواء من قبل الدول المانحة أو ولى سواء من قبل الدول المانحة أو وتطوير إدارة التعاون الدوتطوير إدارة التعاون الد
  المتلقية.المتلقية.

ويهدف مقرر إدارة برامج التعاون الدولى إلى تعريف الطالب ويهدف مقرر إدارة برامج التعاون الدولى إلى تعريف الطالب 
بأهم محاور إدارة التعاون الدولى وأهم األطراف الفاعلة، بأهم محاور إدارة التعاون الدولى وأهم األطراف الفاعلة، 
والصعوبات التى تواجه هذا المجال المتخصص، والصعوبات التى تواجه هذا المجال المتخصص، 
والمستحدثات فى الحقل والجهود المبذولة من أجل نظام والمستحدثات فى الحقل والجهود المبذولة من أجل نظام 

فاءة وفعالية، كما يهدف أيضًا إلى تنمية قدرة فاءة وفعالية، كما يهدف أيضًا إلى تنمية قدرة إدارى أكثر  كإدارى أكثر  ك
الطالب على تحليل األبعاد المختلفة للتعاون الدولى التنموى الطالب على تحليل األبعاد المختلفة للتعاون الدولى التنموى 

  مع التطبيق على مشروعات تعاون جارية بالفعل.مع التطبيق على مشروعات تعاون جارية بالفعل.

AA  772266         اإلدارة المالية فى القطاع       اإلدارة المالية فى القطاع
  الحكومىالحكومى

يهدف المقرر إلى بيان أهمية الموارد العامة للدولة وتأثير ندرة يهدف المقرر إلى بيان أهمية الموارد العامة للدولة وتأثير ندرة 
ارد االقتصادية على الموارد المالية، ودراسة األهداف التى ارد االقتصادية على الموارد المالية، ودراسة األهداف التى المو المو 

يمكن تحقيقها من خالل السياسة المالية مثل التوزيع والتثبيت يمكن تحقيقها من خالل السياسة المالية مثل التوزيع والتثبيت 
والتنمية، ويتضمن المقرر دراسة اإلطار القانونى  والتنظيمي والتنمية، ويتضمن المقرر دراسة اإلطار القانونى  والتنظيمي 
إلدارة الموارد المالية العامة، والعوامل المؤثرة على رسم إلدارة الموارد المالية العامة، والعوامل المؤثرة على رسم 

فيذها، مع اإلحاطة بحاالت فيذها، مع اإلحاطة بحاالت السياسات المتعلقة بها وعلى تنالسياسات المتعلقة بها وعلى تن
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  تطبيقية من الدول النامية واآلخذة فى النمو.تطبيقية من الدول النامية واآلخذة فى النمو.

AA  772277  يسعي هذا المقرر إلى دراسة أهم النظريات والمداخل التي يسعي هذا المقرر إلى دراسة أهم النظريات والمداخل التي   أخالقيات اإلدارة العامةأخالقيات اإلدارة العامة
تتناول أخالقيات اإلدارة العامة مع توضيح أبرز التحديات تتناول أخالقيات اإلدارة العامة مع توضيح أبرز التحديات 
التى تفرضها مداخل اإلصالح والتطوير اإلداري على التى تفرضها مداخل اإلصالح والتطوير اإلداري على 

قيات اإلدارة العامة وتحديد أهم األدوات المستخدمة في قيات اإلدارة العامة وتحديد أهم األدوات المستخدمة في أخالأخال
فرض أخالقيات اإلدارة العامة في المنظمات العامة. هذا إلى فرض أخالقيات اإلدارة العامة في المنظمات العامة. هذا إلى 
جانب تناول وتحليل القضايا األخالقية التي تواجهها جانب تناول وتحليل القضايا األخالقية التي تواجهها 

  ..المنظمات العامةالمنظمات العامة

AA  772288  اصرة اصرة يسعى هذا المقرر إلى تقديم وتحليل نماذج القيادة المعيسعى هذا المقرر إلى تقديم وتحليل نماذج القيادة المع  مهارات القيادة العصريةمهارات القيادة العصرية
سواء في المنظمات العامة أو غير الحكومية وذلك من خالل سواء في المنظمات العامة أو غير الحكومية وذلك من خالل 
دراسة تطور نظريات القيادة واستعراض أهم مهارات واألدوار دراسة تطور نظريات القيادة واستعراض أهم مهارات واألدوار 

  التى يتبغي توافرها في القيادة الفعالة.التى يتبغي توافرها في القيادة الفعالة.

AA  772299  يسعى هذا المقرر إلى دراسة المسئولية االجتماعية للشركات يسعى هذا المقرر إلى دراسة المسئولية االجتماعية للشركات   المسئولية االجتماعية للشركاتالمسئولية االجتماعية للشركات
مية المستدامة،  وذلك من خالل استعراض مية المستدامة،  وذلك من خالل استعراض في تحقيق التنفي تحقيق التن

التطور من مجرد تقديم أعمال خيرية إلى التحول إلى وكالء التطور من مجرد تقديم أعمال خيرية إلى التحول إلى وكالء 
للتغيير قادرين على اإلبداع في حل المشكالت االجتماعية للتغيير قادرين على اإلبداع في حل المشكالت االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية التى تواجه المجتمعات مع عرض أهم واالقتصادية والبيئية التى تواجه المجتمعات مع عرض أهم 
مكونات المسئولية االجتماعية للشركات واالستراتيجيات مكونات المسئولية االجتماعية للشركات واالستراتيجيات 

ت المتبعة فى ريادة األعمال وكذلك استعراض ت المتبعة فى ريادة األعمال وكذلك استعراض والمهاراوالمهارا
العالقات المشتركة التى من الممكن أن تنشا بين الشركات، العالقات المشتركة التى من الممكن أن تنشا بين الشركات، 

  الحكومات، المستثمرين، والمنظمات غير الحكومية.الحكومات، المستثمرين، والمنظمات غير الحكومية.

  

  .ال يجوز للطالب دراسة أى مقرر سبق دراسته فى مرحلة الماجستير كمقرر اختيارى فى مرحلة الدكتوراه.ال يجوز للطالب دراسة أى مقرر سبق دراسته فى مرحلة الماجستير كمقرر اختيارى فى مرحلة الدكتوراه  

  ارية أخرى، بناًء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.ارية أخرى، بناًء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.يجوز طرح مقررات اختييجوز طرح مقررات اختي  

   يحدد الطالب بمساعدة المرشد األكاديمي حزمة المقررات االختيارية التي سيدرسها في إطار التخصص الرئيس يحدد الطالب بمساعدة المرشد األكاديمي حزمة المقررات االختيارية التي سيدرسها في إطار التخصص الرئيس

  الذي سيختاره .الذي سيختاره .

  تار الطالب من تار الطالب من يحدد القسم في بداية كل عام دراسي المقررات االختيارية التي سوف يطرحها خالل العام، ليخيحدد القسم في بداية كل عام دراسي المقررات االختيارية التي سوف يطرحها خالل العام، ليخ

  بينها المقررات التي يريد أن يدرسها.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 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 قسم آخر بالكلية أو أن يدرس مقررين اختياريين بحد أقصى  في إطار تخصص رئيس آخر، ضمن برنامج 

  العامة أو السياسات العامة.العامة أو السياسات العامة.الدكتوراه في اإلدارة الدكتوراه في اإلدارة 
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  مقررات دكتوراه الفلسفة في السياسات العامةمقررات دكتوراه الفلسفة في السياسات العامة  ثانيا:ثانيا:
  

  توصيف المقررتوصيف المقرر  اسم المقرراسم المقرر  الكودالكود

  المقررات اإلجباريةالمقررات اإلجبارية

AA  773300  ( (11تحليل السياسات العامة )تحليل السياسات العامة)  هذا المقرر هو مستوي متقدمهذا المقرر هو مستوي متقدم  aaddvvaanncceedd  lleevveell   في تحليل في تحليل

نقدية لحدود المعرفه نقدية لحدود المعرفه   السياسات العامه ومن هذا المنطلق يقدم روءيهالسياسات العامه ومن هذا المنطلق يقدم روءيه

وحدود الجهل في السياسات العامه.ما الذي نعرفه عن وحده التحليل وحدود الجهل في السياسات العامه.ما الذي نعرفه عن وحده التحليل 

والمدارس الفكرية ومنهاجيه صنع /وتحليل السياسات العامه.كما والمدارس الفكرية ومنهاجيه صنع /وتحليل السياسات العامه.كما 

أ أ يحدد إلشكاليات التي مازالت موضع جهل وتحتاج الي تراكم معرفييحدد إلشكاليات التي مازالت موضع جهل وتحتاج الي تراكم معرفي

  2121الال  القرنالقرن  فيفي  نظريه لتفسيرها. والمقرر يناقش حاله العلمنظريه لتفسيرها. والمقرر يناقش حاله العلم  أطرأطر  ووأأ

ما هي اهم التغيرات الي طرأت علي السياسات العامه سواء من ما هي اهم التغيرات الي طرأت علي السياسات العامه سواء من وو

القضايا القضايا   الناحية النظرية او التطبيقية.ويناقش من خالل امثله تطبيقية الناحية النظرية او التطبيقية.ويناقش من خالل امثله تطبيقية 

المرتبطه بتحديد االولويات وصياغة السياسات واتخاذ القرارخاصه المرتبطه بتحديد االولويات وصياغة السياسات واتخاذ القرارخاصه 

  ..  في القضايا التي تتسم بعدم اليقينفي القضايا التي تتسم بعدم اليقين

AA  773311  يهدف هذا المقرر إلى تقديم مبادئ االقتصاد األكثر شيوعا في عملية يهدف هذا المقرر إلى تقديم مبادئ االقتصاد األكثر شيوعا في عملية   اقتصاديات السياسة العامةاقتصاديات السياسة العامة

صنع وتحليل السياسات العامة لغير االقتصاديين. ومن ثم فهو يسعى صنع وتحليل السياسات العامة لغير االقتصاديين. ومن ثم فهو يسعى 

إلى تقديم أهم المبادئ االقتصادية بصورة مبسطة ليكون سندا للطالب إلى تقديم أهم المبادئ االقتصادية بصورة مبسطة ليكون سندا للطالب 

في السياسات العامة لفهم الجوانب االقتصادية المحيطة بعملية صنع في السياسات العامة لفهم الجوانب االقتصادية المحيطة بعملية صنع 

واتخاذ القرار في السياسات العامة.  كما يقوم المقرر بإكساب واتخاذ القرار في السياسات العامة.  كما يقوم المقرر بإكساب   وتنفيذوتنفيذ

الطالب مهارات تحليل المنفعة والعائد                                    الطالب مهارات تحليل المنفعة والعائد                                    

((ccoosstt  aanndd  bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss          وأيضا تقدير المخاطر )          وأيضا تقدير المخاطر )

((rriisskk  aasssseessssmmeenntt.).)  

AA  773322  ( (22تحليل السياسات العامة )تحليل السياسات العامة)    ( اال انه يركز ( اال انه يركز 11لمقرر تحليل السياسات العامه)لمقرر تحليل السياسات العامه)  اامتدادمتدادبعد هذا المقرر ابعد هذا المقرر ا

من مراحل صنع السياسات العامه أهمها: مرحله من مراحل صنع السياسات العامه أهمها: مرحله   أخريأخري  علي مراحلعلي مراحل

تنفيذ السياسات ومرحله المتابعة والتقويم.كذلك كيفيه اعداد نظام تنفيذ السياسات ومرحله المتابعة والتقويم.كذلك كيفيه اعداد نظام 

النظرية النظرية   للمتابعة والتقويم.ومن هذا المنطلق يتم مناقشه اإلشكاليات للمتابعة والتقويم.ومن هذا المنطلق يتم مناقشه اإلشكاليات 

فيذ السياسات ولماذا تتحطم السياسات فيذ السياسات ولماذا تتحطم السياسات المرتبطه بتنالمرتبطه بتن  والعمليةوالعملية

بطريقه جيده علي صخره التنفيذ؟كما يتناول بالتحليل بطريقه جيده علي صخره التنفيذ؟كما يتناول بالتحليل   المصاغهالمصاغه

النماذج المختلفه لتقويم السياسات وكيفيه تطبيقها.وباالضافه الي النماذج المختلفه لتقويم السياسات وكيفيه تطبيقها.وباالضافه الي 

إكساب الطالب المعارف السابقه يهدف المقرر الي إكساب الطالب إكساب الطالب المعارف السابقه يهدف المقرر الي إكساب الطالب 

عتمد علي صياغه عتمد علي صياغه تقويم السياسات من خالل منهاجية علميه تتقويم السياسات من خالل منهاجية علميه ت  مهارهمهاره

  ..  ..الموءشرات القابليه للقياسالموءشرات القابليه للقياس

AA  773333  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بدور الجهاز اإلداري في صنع يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بدور الجهاز اإلداري في صنع   البيئة اإلدارية والسياسات العامةالبيئة اإلدارية والسياسات العامة

السياسات العامة وذلك من خالل تحليل بيئة الجهاز اإلداري من السياسات العامة وذلك من خالل تحليل بيئة الجهاز اإلداري من 

اري اري مؤسسات وتشريعات٬ وذلك انطالقا من تزايد دور الجهاز اإلدمؤسسات وتشريعات٬ وذلك انطالقا من تزايد دور الجهاز اإلد

ليس فقط في عملية تنفيذ السياسات العامة وإنما أيضا في عملية ليس فقط في عملية تنفيذ السياسات العامة وإنما أيضا في عملية 

  صياغتها.صياغتها.

  مقررات اختيارية خاصة بمسار السياسات العامةمقررات اختيارية خاصة بمسار السياسات العامة

AA  772211        :السياسة العامة )القطاعية:      السياسة العامة )القطاعية

الصحية٬ التعليمية٬ البيئية٬     الصحية٬ التعليمية٬ البيئية٬     
هذا المقرر لعدد من السياسات العامة القطاعية٬ مثل هذا المقرر لعدد من السياسات العامة القطاعية٬ مثل   يتعرضيتعرض

السياسات التعليمية٬ الصحية٬ البيئية٬ المالية٬... وغيرها من السياسات التعليمية٬ الصحية٬ البيئية٬ المالية٬... وغيرها من 
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االجتماعية٬ المالية والنقدية٬   االجتماعية٬ المالية والنقدية٬   

  ((...وغيرها...وغيرهاالمحلية٬ مكافحة الفسادالمحلية٬ مكافحة الفساد
السياسات مع التركيز على سياسة بعينها. كما يهدف هذا المقرر إلى السياسات مع التركيز على سياسة بعينها. كما يهدف هذا المقرر إلى 

تعريف الطالب بطبيعة قضايا السياسات القطاعية وكيفية استخدام تعريف الطالب بطبيعة قضايا السياسات القطاعية وكيفية استخدام 

صول إلى تعظيم البدائل المتاحة أمام صول إلى تعظيم البدائل المتاحة أمام منهج حل المشكالت كأداة للومنهج حل المشكالت كأداة للو

صانع السياسات. ومن هذا المنطلق يتعرض المقرر لشبكة السياسات صانع السياسات. ومن هذا المنطلق يتعرض المقرر لشبكة السياسات 

( المتعلقة بالقضية موضوع البحث٬ حيث ( المتعلقة بالقضية موضوع البحث٬ حيث ppoolliiccyy  nneettwwoorrkkالعامة )العامة )

تتم دراسة الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في هذه الشبكة تتم دراسة الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في هذه الشبكة 

      وأدواهم في مراحل صنع السياسات العامة المختلفة.  وأدواهم في مراحل صنع السياسات العامة المختلفة.  

AA  772222  صمم هذا المقرر ليعطي الطالب الوقت والمساحة للتركيز والدراسة صمم هذا المقرر ليعطي الطالب الوقت والمساحة للتركيز والدراسة   قراءات في السياسات العامةقراءات في السياسات العامة

المتعمقة إلحدي اإلشكاليات المتعلقة بالسياسات العامة٬ مثل لماذا المتعمقة إلحدي اإلشكاليات المتعلقة بالسياسات العامة٬ مثل لماذا 

تفشل السياسات العامة٬ دور الفاعلين الجدد في عملية صنع تفشل السياسات العامة٬ دور الفاعلين الجدد في عملية صنع 

الحوكمة والسياسات الحوكمة والسياسات السياسات العامة٬ القيادة والسياسات العامة٬ السياسات العامة٬ القيادة والسياسات العامة٬ 

  العامة٬ وغيرها من اإلشكاليات تمشيا مع الجديد في العلم واألحداث. العامة٬ وغيرها من اإلشكاليات تمشيا مع الجديد في العلم واألحداث. 

AA  772233  صنع  –تحليل السياسات العامة  –نظريات دراسة السياسات العامة   السياسات العامة المقارنةالسياسات العامة المقارنة

تقييم السياسات  –تنفيذ السياسات العامة  –القرار في السياسة العامة 

 العامة.

  اختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامةاختيارية مشتركة بين مساري اإلدارة والسياسات العامةمقررات مقررات 

AA  772244   يتضمن هذا المقرر إحاطة الدارسين بفكرة عامة شاملة عن المنظمات   إدارة المنظمات غير الحكومية إدارة المنظمات غير الحكومية

غير الحكومية من حيث التعريف٬ المفهوم٬ األهمية٬ تطور االهتمام 

٬ مفهوم الرسالة بها٬ واقترابات الدراسة والتعرف على مفهوم الرؤية

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 

 ذه المنظمات.المحدد لوضع ونشاط ه

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 

. Governance)لمؤسسى لهذه المنظمات٬ فكرة الحكم الموسع )ا

مع اإلحاطة  وتطبيقها فى المنظمات غير الحكومية٬ وقضية التطوع.

 بتطبيقات محددة فى مجال عمل هذه المنظمات.

AA  772255   يحظى التعاون الدولى فى مجال التنمية باهتمام كبير سواء من قبل   إدارة برامج التعاون الدولي إدارة برامج التعاون الدولي

سيين٬ أو من قبل األكاديميين فى حقل اإلدارة العامة٬ ويثور السيا

حوله الكثير من الجدل. ولكن تبقى عدة حقائق مؤكدة٬ من أهمها أن 

التعاون الدولى يمثل محوراً هاماً من محاور التنمية٬ وأن هناك حاجة 

دائمة لتحسين وتطوير إدارة التعاون الدولى سواء من قبل الدول 

 تلقية.المانحة أو الم

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 

ية قدرة الطالب على تحليل األبعاد المختلفة للتعاون الدولى إلى تنم
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 التنموى مع التطبيق على مشروعات تعاون جارية بالفعل.

AA  772266         اإلدارة المالية فى القطاع       اإلدارة المالية فى القطاع

  الحكومىالحكومى

يهدف المقرر إلى بيان أهمية الموارد العامة للدولة وتأثير ندرة 

ودراسة األهداف التى يمكن الموارد االقتصادية على الموارد المالية٬ 

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 

الدول النامية واآلخذة وعلى تنفيذها٬ مع اإلحاطة بحاالت تطبيقية من 

 فى النمو.

AA  772277  يسعي هذا المقرر إلى دراسة أهم النظريات والمداخل التي تتناول   أخالقيات اإلدارة العامةأخالقيات اإلدارة العامة

أخالقيات اإلدارة العامة مع توضيح أبرز التحديات التى تفرضها 

مداخل اإلصالح والتطوير اإلداري على أخالقيات اإلدارة العامة 

وات المستخدمة في فرض أخالقيات اإلدارة العامة في وتحديد أهم األد

المنظمات العامة. هذا إلى جانب تناول وتحليل القضايا األخالقية التي 

 .تواجهها المنظمات العامة

AA  772288  يسعى هذا المقرر إلى تقديم وتحليل نماذج القيادة المعاصرة سواء في   مهارات القيادة العصريةمهارات القيادة العصرية

الحكومية وذلك من خالل دراسة تطور المنظمات العامة أو غير 

نظريات القيادة واستعراض أهم مهارات واألدوار التى يتبغي توافرها 

 في القيادة الفعالة.

AA  772299  يسعى هذا المقرر إلى دراسة المسئولية االجتماعية للشركات في   المسئولية االجتماعية للشركاتالمسئولية االجتماعية للشركات

التطور من  تحقيق التنمية المستدامة٬  وذلك من خالل استعراض

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 

عراض العالقات المشتركة التى من الممكن أن تنشا بين الشركات٬ است

 الحكومات٬ المستثمرين٬ والمنظمات غير الحكومية.

  

   يجوز للطالب دراسة أى مقرر سبق دراسته فى مرحلة الماجستير كمقرر اختيارى فى مرحلة الدكتوراه.يجوز للطالب دراسة أى مقرر سبق دراسته فى مرحلة الماجستير كمقرر اختيارى فى مرحلة الدكتوراه.ال ال  

  سم وموافقة مجلس الكلية.سم وموافقة مجلس الكلية.يجوز طرح مقررات اختيارية أخرى، بناًء على اقتراح مجلس القيجوز طرح مقررات اختيارية أخرى، بناًء على اقتراح مجلس الق  

   يحدد الطالب بمساعدة المرشد األكاديمي حزمة المقررات االختيارية التي سيدرسها في إطار التخصص الرئيس يحدد الطالب بمساعدة المرشد األكاديمي حزمة المقررات االختيارية التي سيدرسها في إطار التخصص الرئيس

  الذي سيختاره .الذي سيختاره .

   يحدد القسم في بداية كل عام دراسي المقررات االختيارية التي سوف يطرحها خالل العام، ليختار الطالب من يحدد القسم في بداية كل عام دراسي المقررات االختيارية التي سوف يطرحها خالل العام، ليختار الطالب من

  يد أن يدرسها.يد أن يدرسها.بينها المقررات التي يربينها المقررات التي ير

   يمكن للطالب، بعد موافقة مجلس القسم، وفي ضوء اإلرشاد األكاديمي أن يدرس أحد المقررات االختيارية في 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 قسم آخر بالكلية أو أن يدرس مقررين اختياريين بحد أقصى  في إطار تخصص رئيس آخر، ضمن برنامج 

  الدكتوراه في اإلدارة العامة أو السياسات العامة.الدكتوراه في اإلدارة العامة أو السياسات العامة.
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 توصيف  قسم تطبيقات الحاسب اآللي في العلوم االجتماعية  خامساا:

 المقررات االجبارية للدكتوراه 

SSaammppllee  ttooppiiccss::  MMooddeerrnn  ssoocciiaall  rreevvoolluuttiioonnss  aanndd  mmaassss  ccoommppuuttiinngg;;  

ccoonnddoorrcceett  aanndd  vvoottiinngg  ppaarraaddooxxeess;;  ffrroomm  ssoocciiaall  mmaatthheemmaattiiccss  ttoo  

ssoocciiaall  pphhyyssiiccss;;  ssoocciiaall  pphhyyssiiccss  aanndd  ssoocciiaall  DDaarrwwiinniissmm;;  ffrroomm  

rraannddoommnneessss  ttoo  cchhaaooss;;  ccoonntteemmppoorraarryy  ssoocciiaall  sscciieennccee  ccoommppuuttiinngg  

tthhoouugghhtt;;  ccoonntteemmppoorraarryy  ssoocciiaall  eevvoolluuttiioonn  aanndd  ssoocciiaall  ccoommppuutteerr--

bbaasseedd  ssiimmuullaattiioonn  tthhoouugghhtt;;  ccoommpplleexxiittyy  aass  aa  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  aa  ppoosstt--

mmooddeerrnn  ssoocciiaall  sscciieennccee;;  sseeccoonndd--oorrddeerr  eemmeerrggeennccee;;  ffoorreeccaassttiinngg  

vveerrssuuss  ffuuttuurree  eexxpplloorraattiioonn;;  ffoorreeccaassttss  vveerrssuuss  ssppaacceess  ooff  ppoossssiibbiilliittyy;;  

pprreeddiiccttiinngg  tthhee  uunnpprreeddiiccttaabbllee  ffuuttuurree..  

SSoocciiaall  sscciieennccee  

ccoommppuuttiinngg  

hhiissttoorryy  aanndd  

tthhoouugghhtt  

eevvoolluuttiioonn  ((22  

CC770011  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  tthheeoorreettiiccaall  ffoouunnddaattiioonnss  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoocciiaall  

nneettwwoorrkkss;;  mmooddeellss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss;;  mmooddeellss  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss  ccoonncceepptt;;  iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoocciiaall  

aaddaappttaattiioonn  tthheeoorryy;;  iinnffoorrmmaattiioonn--bbaasseedd  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn;;  

IIBBSSCC  ssttyylleess;;  hhuummaann  ssoocciiaall  iinntteerraaccttiioonn  ddyyaaddss;;  ssoocciiaall  ccooggnniittiivvee  

bbeelliieeff  ssyysstteemmss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoocciiaall  nnoorrmmss;;  iinntteerr--ggrroouupp  IIBBSSCC;;  

aapppprrooaacchheess  ttoo  ssyysstteemmiicc  ssoocciiaall  aaddaappttaattiioonn;;  gglloobbaall  iinnffoorrmmaattiioonn--

bbaasseedd  ssoolluuttiioonnss  vveerrssuuss  mmiiccrroo--lleevveell  ccoonnttrroollllaabbllee  iimmpprroovveemmeennttss;;  

iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoocciiaall  aaddaappttaattiioonn  aanndd  ssoocciiaall  ffeeeeddbbaacckk  mmeecchhaanniissmm;;  

iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoocciiaall  ccoonnvveerrggeennccee  tthheeoorryy;;  bbaassiicc  ccoonncceeppttss  iinn  

iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoocciiaall  ccoonnvveerrggeennccee  tthheeoorryy;;  iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoocciiaall  

ccoonnvveerrggeennccee  tthheeoorryy  aanndd  ssoocciiaall  iinntteerraaccttiioonn  ddyynnaammiiccss;;  

iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoocciiaall  ccoonnvveerrggeennccee  aanndd  tthhee  uunniiffoorrmmiittyy--ddiivveerrssiittyy  

ddiicchhoottoommyy;;  iinnffoorrmmaattiioonnaall  ssoocciiaall  ccoonnvveerrggeennccee  aanndd  bbeettwweeeenn--ssoocciiaall--

ggrroouupp  mmiiggrraattiioonn..  
  

SSoocciiaall  sscciieennccee  

ccoommppuuttiinngg  

tthheeoorryy  ((22  

CC770022  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  CCoommpplleexxiittyy  tthheeoorryy  iinn  tthhee  ssoocciiaall  sscciieenncceess;;  ssoocciieettyy  aass  

aa  ccoommpplleexx  aaddaappttiivvee  ssyysstteemm;;  hhuummaann  ccoommpplleexx  ssoocciieettiieess;;  hhuummaann  

vveerrssuuss  nnoonn--hhuummaann  ssoocciieettiieess;;  eemmeerrggeennccee  aanndd  mmuullttii--lleevveell  ssoocciiaall  

ssttrruuccttuurree;;  ssyysstteemmss  tthhiinnkkiinngg  aanndd  ssyysstteemmss  tthheeoorryy;;  ssoocciiaall  ssyysstteemmss;;  

ccoommpplleexx  ddyynnaammiiccss;;  ffeeeeddbbaacckk  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  iitteerraatteedd  ssoocciiaall  

sscciieennccee  ccoommpplleexxiittyy;;  ssoocciieettyy  aass  aa  ddiissssiippaattiivvee  ssyysstteemm;;  ssoocciiaall  

aattttrraaccttoorrss  aanndd  bbiiffuurrccaattiioonn;;  ffuuttuurree  aass  aann  aattttrraaccttoorr  ffoorr  hhuummaann  

ccoommpplleexx  ssoocciieettiieess;;  ssoocciiaall  ppeerrttuurrbbaattiioonn  ppoowweerr  llaaww;;  cchhaaooss  aanndd  sseellff--

oorrggaanniizzaattiioonn;;  tthhee  eeddggee  ooff  cchhaaooss;;  sseellff--oorrggaanniizzeedd  ccrriittiiccaalliittyy;;  

aannaallyyzziinngg  ffuunnccttiioonnss;;  ppaattcchheess  aanndd  ssoocciiaall  ddiivveerrssiittyy;;  ffrreeee  wwiillll  

ccoommppuuttaattiioonnaall  ddyynnaammiiccss  aanndd  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy;;  hhuummaann  

ccrreeaattiivviittyy  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn  iinn  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ppeerrssppeeccttiivvee;;  ffrraaccttaall  

ggeeoommeettrryy  ooff  hhuummaann  nnaattuurree  aanndd  ggeeoommeettrriizzaattiioonn  ooff    hhuummaann  

tthhoouugghhtt;;  ppaatthh  ddeeppeennddeennccee;;  bbeelliieeffss  aanndd  ttrraaddiittiioonnss  aass  ssoocciiaall  

aattttrraaccttoorrss;;  ccoonnttrrooll  ppaarraammeetteerrss  ooff  ssoocciiaall  aattttrraaccttoorrss;;  ssoocciiaall  

ccoommpplleexxiittyy  aanndd  ssoocciiaall  ddyynnaammiiccss;;  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss;;  iinnffoorrmmaattiioonn--

SSoocciiaall  

ccoommpplleexxiittyy  
CC770033  
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bbaasseedd  ssoocciiaall  ddyynnaammiiccss;;  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  ccoommppuuttaattiioonnaall  iinntteerraaccttiinngg  

mmooddeellss;;  aaddaappttiivvee  eevvoolluuttiioonnaarryy  mmooddeellss  aanndd  aaddaappttiivvee  ssoocciiaall  mmooddeellss;;  

ccoolllleeccttiivvee  bbeehhaavviioorr  aanndd  ssoocciiaall  ddyynnaammiiccss;;  ssccaallee  iinnddeeppeennddeennccee  aanndd  

aauuttoonnoommoouuss  aaggeennttss;;  ccoonnfflliiccttss  aanndd  ssoocciiaall  ccoo--eevvoolluuttiioonn  

pphheennoommeennoonn;;  ssoocciioo--ccuullttuurraall  eevvoolluuttiioonn;;  ssoocciiaall  ttrraannssaaccttiioonn  ssuummss;;  

ccoonnfflliiccttss  aanndd  ppeerrttuurrbbaattiioonn  pprroocceesssseess;;  iiddeennttiittyy  tthhrreeaatt;;  nnooiissee  

mmaakkiinngg;;  ccoonnfflliicctt  iinn  ssoocciiaall  ccoommpplleexxiittyy;;  ooppppoossiittiioonn  aanndd  ooppppoorrttuunniittyy  

bbrriiddggee;;  ssuumm  ccoonnvveerrssiioonn;;  ggrraadduuaalliissmm  aanndd  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonnss;;  

ccoonnttrrooll  iiddeennttiiffiiccaattiioonn;;  ssuussttaaiinnaabbllee  cchhaannggee  aanndd  ccoonnttrroolllleedd  

ddiissttuurrbbaannccee;;  cchhaannggee  ttrraacckkiinngg..  
  

SSaammppllee  ttooppiiccss::  FFoouunnddaattiioonnss  ooff  ssoocciiaall  sscciieennccee  ssiimmuullaattiioonn;;  llooggiiccaall  

aapppprrooaacchh  ttoo  ssiimmuullaattiinngg  hhuummaann  ssoocciieettiieess;;  mmuullttii--aaggeenntt  aapppprrooaacchh  ttoo  

ssiimmuullaattiinngg  hhuummaann  ssoocciiaall  ssttrruuccttuurreess;;  mmooddeelliinngg  hhuummaann  ssoocciiaall  

ffuunnccttiioonnss  tthhrroouugghh  ccoommppuutteerriizzeedd  ssyysstteemm  ssiimmuullaattiioonn;;  ccoommppuutteerr--

bbaasseedd  ssoocciiaall  ssiimmuullaattiioonn  aanndd  ssoocciiaall  tthheeoorryy  bbuuiillddiinngg;;  ssoocciiaall  ffiittnneessss  

llaannddssccaappee;;  tthhee  ffiittnneessss  llaannddssccaappee  mmeettaapphhoorr;;  ssoocciiaall  aattttrraaccttoorrss  aanndd  

ffoorrcceedd  ppoossiittiioonnss;;  ppeerrttuurrbbaattiioonn  aanndd  lloossss  ooff  ffiittnneessss;;  bbuutttteerrffllyy  eeffffeecctt  

aanndd  aaddaappttiivvee  wwaallkk;;  mmuullttii--lleevveell  ssoocciiaall  eevvoolluuttiioonn  ffrraammeewwoorrkk;;  

ccoonnnneeccttiivviittyy  aanndd  aauuttoonnoommyy;;  ssoocciiaall  nnoonn--lliinneeaarriittyy..  
  

SSoocciiaall  sscciieennccee  

ssiimmuullaattiioonn  
CC770044  
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 األورومتوسطية الدراسات فى هدكتوراال برنامجتوصيف مقررات سادساا: 

 المقرر كود المقرر التوصيف

 األمةةةن دراسةةةات فةةةي األساسةةةية النظريةةةة المةةةدارس المقةةةرر هةةةذا يتنةةةاول
الدوليةةةة. وتشةةةمل هةةةذه المةةةدارس  العالقةةةات فةةةي أساسةةةي كفةةةرع الةةةدولي
 النقديةةةة كوبنهةةةاجن، والمةةةدارس ومدرسةةةة الواقعيةةةة، التقليديةةةة المدرسةةةة

 حقةةةل فةةةي الجدليةةةة يتنةةةاول المقةةةرر عةةةدد مةةةن القضةةةايا المختلفةةةة. كةةةذلك
 اإلسهامات بين هذه الربط ثم يسعى المقرر إلى الدولي، مناأل دراسات
 أمنيةةة تهديةةدات من يواجهها وما المتوسط أمن منطقة ودراسة النظرية
 والصراعات الدولة وفشل والهجرة الطاقة وأمن كاإلرهاب وناعمة، صلبة

 السةةةةةورية، األهليةةةةةة والحةةةةةرب اإلسةةةةةرائيلي العربةةةةةي كالصةةةةةراع اإلقليميةةةةةة
 مةةةن العديةةةد وأدوار المتوسةةةط فةةةي األمنيةةةة البيئةةةة ولتنةةةا إلةةةى باإلضةةةافة
الةةةدوليين )مةةةن الةةةدول والمنظمةةةات الدوليةةةة والمنظمةةةات غيةةةر  الفةةةاعلين

الحكوميةةةةةة( علةةةةةي السةةةةةاحة المتوسةةةةةطية فةةةةةي إدارة التفةةةةةاعالت األمنيةةةةةة 
 والسياسية. 

Conflict and Security in 
the Euro-Med Area 
الصراع واألمن في المنطقة 

 متوسطيةاألوروبية ال

770909  UU 

 السياسةةات الخةةتالف المفسرة النظرية المداخل دراسة علي المقرر يركز
 إزاء توجهاتهةةةا فةةةي أو أخةةةرى دول مةةةع تفاعالتهةةةا فةةةي للةةةدول الخارجيةةةة
 الخارجيةةة السياسةةات بةةين النظريةةة الفةةروق كذلك مختلفة، دولية قضايا
 والمتوسةةةةةطة، الصةةةةةغرى للةةةةةدول الخارجيةةةةةة والسياسةةةةةات الكبةةةةةرى للةةةةةدول

 جنةةوب و األوروبةةي االتحةةاد لةةدول الخارجيةةة السياسةةات علةةى بةةالتطبيق
 لتحليةةل النظةةري التنةةاول وفةةي. والدولية اإلقليمية القضايا إزاء المتوسط
 أطةةر مةةن العديةةد المقةةرر يغطةةي مقةةارن، بشةةكل الخةةارجي الةةدول سةةلوك

 الحصةةر ال المثةةال سةةبيل علةةى ذلةةك فةةي بمةةا الشةةاملة الدوليةةة العالقةةات
 النظريةةةةةات إلةةةةةى باإلضةةةةةافة والبنائيةةةةةة، والليبراليةةةةةة واقعيةةةةةةال النظريةةةةةات
 المقرر يتناول كذلك. الخارجية السياسة تحليل في المختلفة واالقترابات
 بالسياسةةةات وعالقاتهةةةا األوروبةةي لالتحةةةاد واألمنيةةة الخارجيةةةة السياسةةة
 .األعضاء للدول الخارجية

Comparative Foreign 
Policies: Theories and 

Practices 
السياسات الخارجية المقارنة: 

 نظريات وتطبيقات

770022  UU 

 فةةي المختلفةةة النظريةةات و بالمفةةاهيم الطالب تعريف إلى المقرر يهدف
 بةةين المتبادلةةة التةةأثيرات يةةدرس بينةةي كحقةةل الةةدولي السياسةةي االقتصاد
 فةةةي األساسةةةية القضةةةايا المقةةةرر يتنةةةاول كةةةذلك. واالقتصةةةادي السياسةةةي
 كقضةةايا األورومتوسةةطية المنطقةةة إطةةار فةةي لةةدوليا السياسي االقتصاد

International Political 
Economy 

 االقتصاد السياسي الدولي

770033  UU 
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 والمسةةاعدات األمةةوال، رؤوس وتةةدفقات األجنبية، واالستثمارات التجارة،
 كالمنظمةةةات الفةةةاعلين أدوار كةةةذلك و والهجةةةرة، القةةةروض، و الخارجيةةةة،
 والمنظمةةات الجنسةةيات متعةةددة والشةةركات العالميةةة والماليةةة االقتصةةادية

 الحكومية. غير الدولية
يهدف هذا المقرر إلي تعزيز القدرات البحثية والمنهاجية لباحثي 
الدكتوراة في إعداد مشروعاتهم البحثية، وذلك من خالل دراسة متقدمة 
لمناهج البحث في االقتصاد والعلوم السياسية، وطرق التحليل الكمي 

 وأدوات جمع البيانات وتحليلها. والكيفي،

Advanced Research 
Methodologies 
 مناهج بحث متقدمة

770044  UU 

يتناول هذا المقرر أهم القضايا السياسية واالقتصادية المعاصرة في 
العالقات األوروبية العربية بصورة عامة، والعالقات األوروبية 

ز قدرات المتوسطية بصورة خاصة. ويهدف هذا المقرر إلي تعزي
الطالب علي فهم وتحليل ونقاش األحداث الجارية في الشؤون العربية 

 األوروبية بصورة أكاديمية. 

Contemporary Political 
and Economic Issues 

in Euro-Arab Relations 
قضايا سياسية واقتصادية 

معاصرة في العالقات األوربية 
 العربية

770055  UU 

تكامل والتعاون الدولي )الليبرالية يتناول هذا المقرر نظريات ال
المؤسسية والوظيفية والوظيفية الجديدة( وكذلك المفاهيم النظرية في 

قومية -تحليل ظواهر التكامل والتعاون الدولي، خاصًة مفهومي الفوق
Supranationalism حكومي -والتعاون العبرInter-
governmentalism . 

لتطبيقات عمليات التعاون يلي هذا الجزء النظري دراسة متعمقة 
والتكامل اإلقليمي والدولي سواء في إطار االتحاد األوروبي أو في 
عالقة أوروبا بجنوب المتوسط. ويناقش المقرر أيضًا أوجه التعاون 
والتكامل السياسي واالقتصادي المختلفة، والفروق المؤسسية في 

 أشكال التكامل الدولي واإلقليمي. 

International 
Integration and 

Cooperation: Theories 
and Practices 

التكامل والتعاون الدولي: 
 نظريات وتطبيقات

770066  UU 

القضايا النظرية والمنهاجية لإلدارة العامة المقارنة، يتناول هذا المقرر 
ونماذج المقارنة في اإلدارة العامة كما يركز على أجهزة ونظم اإلدارة 

متوسطية، مع توضيح أوجه التشابه العامة في المنطقة األورو 
 واالختالف بينها.

Comparative Public 
Administration in the 

Euro-Med Area 
اإلدارة العامة المقارنة في 
 المنطقة األوروبية المتوسطية

770077  UU 

والنظريةةةةةةات  األساسةةةةةةية  المفةةةةةةاهيم دراسةةةةةةة إلةةةةةةى المقةةةةةةرر هةةةةةةذ يهةةةةةةدف Issues in Sustainable 770088  UU 
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 النمةةو بنظريةةات وعالقاتهةةاو مةالمسةةتدا بالتنميةةةو المرتبطةةة والممارسات
 واالجتماعيةةةةة والبيئيةةةةة االقتصةةةةادية األبعةةةةاد المقةةةةرر يتنةةةةاول. والتنميةةةةة
 والتنميةةة  والبيئةةة الطاقةةة بةةين العالقةةة على بالتركيز المستدامة للتنمية

 لتةةأثيرات المقةةرر يتعةةرض كذلك األورومتوسطى. السياق في المستدامة
. الحكوميةةةة غيةةةر الدوليةةةة توالمنظمةةةا الخةةةاص القطةةةاع ولةةةدور العولمةةةة
 مجةةال فةةي الهامةةة العالميةةة واالتجاهةةات التيةةارات أيضةةاً  المقةةرر يتضةةمن
 التنميةةةةةةةة وأهةةةةةةةداف اإلنمائيةةةةةةةة األلفيةةةةةةةة كأهةةةةةةةداف المسةةةةةةةتدامة التنميةةةةةةةة
 التنميةةة لتحقيةةق العامةةة السياسات المقرر لخيارات يتعرض. المستدامة
 فةةي المسةةتدامة نميةالت الستراتيجيات وأمثلة تقييمها وكيفية المستدامة

 .األورومتوسطى اإلطار

Development, Energy 
and Environment 

التنمية المستدامة والطاقة 
 والبيئة

  

  

  


