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 تقديم

جامعة اإلسئئئكندرية بقرار من  االقتصئئئادية والعلوم السئئئياسئئئيةأنشئئئكل كلية الدراسئئئات 

تاريخ (  502رئيس مجلس الوزراء رقم )  ية 2014مارس  25ب تالي تكون أحدث كل ، وبال

. وقد تمثل هدف الكلية في توفير المتخصئئئصئئئين المتمي ين حتى تاريخه بجامعة اإلسئئئكندرية

في مجالي االقتصئئاد والعلوم السئئياسئئية على مسئئتوى القطر المصئئر  والمنطقة العربية، كي 

العلمي في مجالي ليل حوالت البحثفي تطوير في سئئئئئئول العمل ويسئئئئئئهموا بصئئئئئئورة إيجابية 

 .المستحدثةة ة بما يواكب التطورات العلمييالسياسالعلوم االقتصاد و

قسمين بالكلية وهما: قسم االقتصاد، وقسم  وقد نصل الالئحة األولى للكلية علي وجود

غة اإلنجلي ية، لخر بالآلحدهما باللغة العربية واأللدراسئئة  مسئئارينالعلوم السئئياسئئية، ووجود 

البكالوريوس ح الكلية درجة ن، وتموكانل الدراسة بنظام الفصلين الدراسين وفقاً لهذه الالئحة

العام الجامعي في وقد بدأت الدراسئئئة بالكلية  .في تخصئئئصئئئي االقتصئئئاد والعلوم السئئئياسئئئية

حالي 2014/2015 جامعي ال عام ال ية في ال بالكل عة األولى  لدف . 2017/2018، وتم تخريج ا

ن ونظراً للتطور السئئئريع في العمليات التعليمية فان الكلية تقوم بتطوير الالئحة الداخلية بها م

بعض المقررات وإضئئافة بعض  رتطوي الذ  يتضئئمنخالل تطبيق نظام السئئاعات المعتمدة، 

ما يو ية ةالمسئئئئئئتمر اتكب التطوراالمقررات األخرى ب ية التعليم على المسئئئئئئتوى  في العمل

وجودة العمليئئة  ةورفع كفئئاء أكبر هئئذا النظئئام من مرونئئة ينطو  عليئئه، نظراً لمئئا العئئالمي

صة في ظل حرص الكلية شهادة  التعليمية، وبخا الجودة وعتماد االعلى التقدم للحصول على 

من الهيكة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، فضالً عن إمكانية الدخول في شراكات مع 

 درجات علمية مشتركة معها. إنشاءبعض الجامعات األجنبية وإمكانية 

ئ العامة لحقول اإلنسان بعامة وحقول الطالب بخاصة، قامل الكلية إيمانا بالمباد

 بتطوير الئحتها الداخلية مطبقةً نظام الساعات المعتمدة الذ  يكفل للطالب حق اختيار

المقررات التي يرغب في دراستها على نحو ما هو معمول به في الخطط الدراسية الحديثة، 

ترة الدراسة بما يتالءم مع قدراته الشخصية. وفي إطار تقسيم عبكها الدراسي خالل فعن  فضالً 

ذلك، سعل الكلية للربط بين مخرجات العملية التعليمية والمتطلبات المستجدة لسول العمل عن 
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طريق إحداث تطوير في المحتوى العلمي لبعض مقرراتها القائمة وتضمين مقررات أخرى 

االقتصاد والعلوم السياسية، فبالنسبة للمجال مستحدثة تسهم في سد االحتياج السوقي في مجالي 

 االقتصاد  يسعى هذا التطوير إلى:

  ت ويد الطالب باألدوات التحليلية لفهم أعمق للعالقات المتشابكة بين متغيرات االقتصاد

، بما يؤهل الطالب للعمل في مراك  البحوث والدراسات االقتصادية التي تسهم في لكليا

مقررات  فيصياغة السياسات االقتصادية الكلية والخطط التنموية المستقبلية، ويظهر ذلك 

 مثل: نظريات النمو والتنمية، وتخطيط وسياسات اقتصادية كلية.  

 ما يتضمنه من جهاز مصرفي يسهم في إعداد خريج قادر على االشتغال بسول المال ب

تدفق الموارد المالية من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العج ، وبما يوفر 

االحتياجات المالية الالزمة لتحقيق أهداف التنمية، وكذلك من سول األورال المالية الذ  

قتصاديات مقررات مثل: ا فييعد مرآة لمستوى أداء النشاط االقتصاد . ويظهر ذلك 

 النقود، واقتصاديات البنوك، واالستثمار وأسوال المال، واقتصاديات التمويل.   

  إمداد سول العمل بخريجين قادرين على اقتراح وتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتوسطة

عن تقييم المشروعات االستثمارية  الحجم التي تقوم عليها أ  نهضة اقتصادية، فضالً 

ا االقتصادية واالجتماعية، بما يتالءم مع األهداف التنموية المعلنة الجديدة ودراسة جدواه

مقررات مثل: دراسات الجدوى االقتصادية،  فيوالخطط المقترحة. ويظهر ذلك 

 واقتصاديات المشروعات الصغيرة.

 وبالنسبة لمجال العلوم السياسية، يسعى هذا التطوير إلى: 

 سية على المنافسة في سول العمل ب يادة قدراته تدعيم إمكانات خريج برنامج العلوم السيا

على ارتياد قطاعات وظيفية أخرى من خالل دراسته لالقتصاد كتخصص فرعي، حيث 

يحصل الخريج على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية كتخصص رئيسي مع اعتبار 

العمل تخصص االقتصاد تخصصاً فرعياً له، على نحو يتيح له العمل في بعض قطاعات 

 المصرفي والمالي.
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  دعم التكوين األكاديمي والمهني لخريج برنامج العلوم السياسية من خالل استحداث جملة

مقررات جديدة تواكب التطور الهائل الذ  طرأ على حقول علم السياسة خالل السنوات 

ات األخيرة، ومن أبرز تلك المقررات: تحليل السياسات العامة، االقتصاد السياسي، منظم

الواقع السياسي لمناطق  ياستحداث مقررات جديدة لتغطدولية غير حكومية، باإلضافة إلى 

النظم السياسية لدول  مثل:العالم التي لم تكن تعالج أكاديمياً في ظل الخطة الدراسية القديمة 

سياسات أمريكا الالتينية. وذلك كله بهدف  –سياسات آسيوية  -سياسات أفريقية  -الجوار 

الطالب م يداً من القدرة التنافسية على العمل في مجاالت العمل الدبلوماسي،  منح

واإلعالمي، والبحثي سواء بالعمل داخل الجامعات الحكومية وغير الحكومية، أو حتى 

 .واالستراتيجيةمراك  الدراسات والبحوث السياسية 

عن إضئئافة مقررين جديدين لكال التخصئئصئئين، أحدهما يعمل على تحويل  هذا فضئئالً 

الطالب من مسئئئئتهلك للمعرفة إلى منتج لها، من خالله يسئئئئهم الطالب في تقديم حلول مقترحة 

للمشئئئئكالت االقتصئئئئادية والسئئئئياسئئئئية التي تواجه المجتمع المحلي والدولي، وهو  مشئئئئروع 

الذ  من خالله يتعلم الطالب خطوات التفكير المنطقي التخرج . والثاني هو  التفكير الناقد ، 

 السليم الذ  يمكن الطالب من إحداث نقالت استداللية خالية من المغالطات المنطقية.

 London school ofتتخئئئذ الكليئئئة في تطوير الئحتهئئئا كال من كليئئئة هئئئذا، و

economics and political science (LSE) القتصئئئاد على المسئئئتوى الدولي، وكلية ا

يسئئئئتخدم  Benchmark اهرة على المسئئئئتوى المحلي، معياراً والعلوم السئئئئياسئئئئية جامعة الق

كمؤشئئئئئئر لقياس مسئئئئئئتوى أداء الكلية، على أن تراعى فيها قواعد ضئئئئئئمان الجودة واالعتماد 

الموضئئئئئئوعة من قبل لجنة القطاع المتخصئئئئئئصئئئئئئة، والمعايير األكاديمية القياسئئئئئئية القومية 

(NARS).   

 

 



 

6 

 

 العامة األول: المقدمةالقسم 

 رؤية الكلية:

 ،فئئئي مجئئئالي االقتصئئئاد والعلئئئوم السياسئئئيةوالتحليليئئئة بنئئئاء القئئئدرات العلميئئئة 

والتميئئئئئ  فئئئئئي البحئئئئئث العلمئئئئئي إسئئئئئهاماً فئئئئئي النهضئئئئئة المعرفيئئئئئة والتنميئئئئئة 

 الشاملة.

 رسالة الكلية: 

إعئئئداد خئئئريجين متميئئئ ين ذو  كفئئئاءة عاليئئئة فئئئي مجئئئالي المعئئئارف والعلئئئوم 

االقتصئئئادية والسياسئئئية وذلئئئك لتلبيئئئة احتياجئئئات سئئئول العمئئئل، هئئئذا فضئئئالً 

يخئئئدم البيكئئئة المحليئئئة واإلقليميئئئة عئئئن تنميئئئة قئئئدراتهم التحليليئئئة والبحثيئئئة بمئئئا 

لم ولئئئئذا تحئئئئرص الكليئئئئة علئئئئى تحقيئئئئق التميئئئئ  فئئئئي التعلئئئئيم والئئئئتع .والدوليئئئئة

وبنئئئئئاء عالقئئئئئات شئئئئئراكة وتعئئئئئاون مئئئئئع القطاعئئئئئات المحليئئئئئة واإلقليميئئئئئة 

 والدولية ذات الصلة بتخصصي الكلية.

 : برنامج البكالوريوس بالكليةأهداف 

   تنميئئئئئة قئئئئئدرات الطئئئئئالب علئئئئئى فهئئئئئم وتحليئئئئئل الظئئئئئواهر والسئئئئئلوك االقتصئئئئئاد

أو الكلئئئي، وكئئئذلك تدريبئئئه علئئئى تقئئئدير  والسياسئئئي سئئئواء علئئئى المسئئئتوى الفئئئرد 

 المتغيرات االقتصادية والسياسية.

 تخصصئئئئئي فئئئئئي  مئئئئئن الخئئئئئريجين تخئئئئئريج نوعيئئئئئة متميئئئئئ ة ورفيعئئئئئة المسئئئئئتوى

مئئئئئئن خئئئئئئالل إكسئئئئئئابهم المعئئئئئئارف االقتصئئئئئئادية  االقتصئئئئئئاد والعلئئئئئئوم السياسئئئئئئية

وفقئئئئئاً لمعئئئئئايير الجئئئئئودة  وذلئئئئئك والسياسئئئئئية مئئئئئن مصئئئئئادرها العلميئئئئئة المتنوعئئئئئة،

 والتمي  الدولية. 
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 الطبيعئئئئئئة النظريئئئئئئة الطئئئئئئالب علئئئئئئى إجئئئئئئراء البحئئئئئئوث العلميئئئئئئة ذات  تئئئئئئدريب

فئئئئي شئئئئتى فئئئئروع المعرفئئئئة االقتصئئئئادية باسئئئئتخدام المئئئئنهج العلمئئئئي  لتطبيقيئئئئةوا

 .لخريجي الكلية تنمية القدرات البحثيةبما يعمل على والسياسية، 

  المشئئئكالت المجتمعيئئئة  لعئئئالجفئئئي خدمئئئة المجتمئئئع والتصئئئد   الكليئئئةتفعيئئئل دور

 السياسية.وذات الطبيعة االقتصادية 

  تقئئئديم الخبئئئرات العلميئئئة والئئئدعم الفنئئئي ت ويئئئد المجتمئئئع بخئئئريجين قئئئادرين علئئئى

السياسئئئئئي علئئئئئى النحئئئئئو الئئئئئذ  يكفئئئئئل تفعيئئئئئل ولمتخئئئئئذ  القئئئئئرار االقتصئئئئئاد  

فئئئئي دفئئئئع عجلئئئئة التنميئئئئة االقتصئئئئادية  همويسئئئئ ،المجتمئئئئعالسياسئئئئات العامئئئئة فئئئئي 

 . به والسياسية واالجتماعية

  االرتقئئئئاء تنميئئئئة الئئئئوعي االقتصئئئئاد  والسياسئئئئي للطالئئئئب بمئئئئا يسئئئئهم بئئئئدوره فئئئئي

مئئئن اسئئئتيعاب طبيعئئئة العالقئئئات الدوليئئئة االقتصئئئادية  هويمكنئئئ ،المجتمعئئئي بئئئالوعي

 لعام.  اأوالسيما في القضايا التي تشغل اهتمام الر والسياسية المعاصرة،

  تنميئئئة قئئئدرة الطالئئئب علئئئى الئئئربط بئئئين المعئئئارف العلميئئئة واألحئئئداث والمشئئئكالت

تشئئئجيع التعئئئاون بئئئين الكليئئئة االقتصئئئادية والسياسئئئية للمجتمئئئع، وذلئئئك مئئئن خئئئالل 

فئئئي تقئئئدم الخبئئئرة والمشئئئورة العلميئئئة للجهئئئات المعنيئئئة  ةأكاديميئئئ ةعلميئئئ كمؤسسئئئة

فئئئئي مجئئئئاالت االسئئئئتثمار والمصئئئئارف واالعئئئئالم  ،المهنيئئئئةوالمجئئئئاالت التطبيقيئئئئة 

وذلئئئئك مئئئئن خئئئئالل إعئئئئداد دراسئئئئات  ،والمحليئئئئات والدبلوماسئئئئية واإلدارة العامئئئئة

 .الجدوى للمشروعات الخاصة والعامة

  بئئئالمتغيرات االقتصئئئادية والسياسئئئية والعالقئئئات  الطالئئئب مهئئئارات التنبئئئؤإكسئئئاب

 فيما بينها على أسس علمية.
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 عامةالقسم الثاني: أحكام 

 :بالكلية قواعد قبول الطالب ( 1 المادة )

يقرها المجلس  التيمعات المصرية اطبقاً لقواعد القبول بالج ةيتم قبول الطالب بالكلي - 1

عن طريق مكتب التنسيق بعد حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة  ،األعلى للجامعات

وكذلك الطالب الوافدين بعد موافقة اإلدارة العامة للوافدين  - علمي وأدبي أو ما يعادلها -

 بالجامعة والجهات المختصة في دولة اإليفاد.

يجوز قبول تحويل الطالب من الكليات المناظرة، وفي حالة التحويل من كليات أخر   - 2

غير مناظرة يشترط حصول الطالب على نسبة النجاح المحددة بالكلية في سنة حصوله 

الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجوز احتساب مقررات سبق دراستها واجتيازها في  على

الكلية المراد التحويل منها، على أن تكون من متطلبات البرنامج الجديد، وعلى أال يكون قد 

 سبق حصوله على أية درجة علمية بناًء على دراسته لهذه المقررات.

عة الدراسة باللغة اإلنجلي ية وفقاً لرغبة الطالب، يكون أساس قبول الطالب في مجمو - 3

 مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص في ضوء المعايير والشروط التي يضعها مجلس الكلية.

 ( نظام الدراسة بالكلية: 2المادة ) 

 Credit Hoursكون الدراسة بالكلية وفقاً لنظام الساعات المعتمدة )ت وفقا لهذه الالئحة سوف

System) نظام يشترط لتخريج الطالب اجتيازه عدداً من المقررات الدراسية بنجاح ، وهو

الساعات المعتمدة التي تحددها الكلية، كما يتيح للطالب حرية طبقاً للحد األدنى من الدرجات و

الدراسة والمشاركة في وضع خطته الدراسية وفقاً لقدراته وحسب النظام المعمول به وبتوجيه 

لعدد الساعات المعتمدة التي يسمح  القصوىي، وفي ضوء الحدود الدنيا واألكاديم رشدمن الم

له بالتسجيل فيها لكل فصل دراسي، ولغة الدراسة بالكلية هي اللغة العربية لمجموعة الدراسة 

 باللغة العربية واللغة اإلنجلي ية لمجموعة الدراسة باللغة اإلنجلي ية.
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  األقسام العلمية ودرجات البكالوريوس التي تمنحها الكلية: ( 3 المادة )

 وتمنح ،: قسم االقتصاد، وقسم العلوم السياسيةمان وهيتتكون الكلية من قسمين علمي - 1

 جامعة اإلسكندرية بناًء على طلب مجلس كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية

 تي:درج

 تخصص فرعي علوم سياسية –ريوس في االقتصاد والبكال. 

 تخصص فرعي اقتصاد –في العلوم السياسية  البكالوريوس.  

، حيث تكون السابقين بعد الدراسة في المستوى األول البرنامجينيختار الطالب أحد  - 2

وفقاً  البرنامجاختيار ويكون  ،ا المستوىهذ فيلكل الطالب  ةإجباري ةيالمقررات الدراس

، فضالً عن الشروط التي يتطلبها تكافؤ الفرص وحرية االختيار ألمبد لرغبة الطالب مراعاة

 .برنامجكل 

يجوز لمجلس الكلية بناًء على اقتراحات مجالس األقسام العلمية استحداث تخصصات  - 3

 أخرى وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.

 :درجة البكالوريوس ( متطلبات الحصول على 4 المادة )

على  ( ساعة معتمدة134) اجتيازلطالب على درجة البكالوريوس يتطلب حصول ا - 1

 مقسمة على أربعة مستويات دراسية. األقل

عن  (، على أال يقل تقدير أ  مقرر C)  2 تراكمي ال يقل عن معدلالحصول على  - 2

(D.على األقل ) 

 .الجامعةريب أو متطلبات إتمام المتطلبات األخرى التي تقتضيها الدراسة سواء تد - 3

  :الفصول الدراسية(  5المادة ) 

سة بهما مدة الدرا ،الخريف والربيعوهما:  فصلين دراسيين أساسيين فيالدراسة  تتيح الكلية

  أسابيع. 8الدراسة به مكثفة لمدة  ، وفصل اختيار  وهو الصيف،اً أسبوع 15

 

 



 

10 

 

 معيار الساعة المعتمدة:(  6المادة ) 

وحدة القياس  هيالساعة المعتمدة لنظام الساعات المعتمدة، ويتم وضع البرامج الدراسية وفقاً 

تعادل  وهيلكل مقرر دراسي في إطار خطة الدراسة  النسبياألساسية التي تحدد الوزن 

 ، لمدة فصل دراسي رئيسي.أسبوعياً محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة 

  متطلبات التخرج:(  7المادة ) 

تنظم البرامج الدراسية في األقسام العلمية بحيث يتم توزيع الساعات المعتمدة لدرجة 

معتمدة لتحقيق المتطلبات الالزمة للحصول على درجة  ة( ساع134) يوه البكالوريوس

 موزعة فيما بين مقررات اجبارية ومقررات اختيارية، وتوضح بياناتالبكالوريوس 

 االقتصاد برنامجيالمتطلبات حسب  لهذهتوزيع الساعات المعتمدة وفقاً  ( 1رقم ) الجدول 

هذا، باإلضافة إلى متطلبات التخرج، وهي: حقول اإلنسان ومكافحة  والعلوم السياسية.

 الفساد، والتربية العسكرية، وخدمة المجتمع وتنمية البيكة.

 ( 1جدول رقم ) 

 والعلوم السياسيةتوزيع الساعات المعتمدة لبرنامجي االقتصاد 

 

 التخصص

 مقررات اختيارية مقررات إجبارية

 

متطلبات  المجموع

 الجامعة

متطلبات 

 الكلية

متطلبات 

التخصص 

 الرئيسي

متطلبات 

 الجامعة

متطلبات 

التخصص 

 الرئيسي

متطلبات 

التخصص 

 الفرعي

 134 12 10 6 72 30 4 االقتصاد

العلوم 

 السياسية
4 30 72 6 10 12 134 

  :المقررات تكويدمستويات الدراسة و(  8المادة ) 

 تحدد مستويات الدراسة بالكلية كما يلي: - 1

 ساعة معتمدة يعتبر في المستوى األول. 35أقل من  جتازالمستوى األول: الطالب الذ  ا 

 ساعة معتمدة يعتبر في  66ساعة إلى  35من  جتازلمستوى الثاني: الطالب الذ  اا

 المستوى الثاني.

 ساعة معتمدة يعتبر في  100ساعة إلى  67من  جتازلمستوى الثالث: الطالب الذ  اا

 المستوى الثالث.
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 يعتبر في المستوى معتمدة فأكثر ساعة 101من  جتازلمستوى الرابع: الطالب الذ  اا 

 .الرابع

وضع يتم يتم ترقيم المقررات المبينة بجداول برنامجي االقتصاد والعلوم السياسية، حيث  – 2

ود القسم وهو ك( ثم 23الكود  للكلية ) (، ثم الرقم 2رم  كود  للمقررات كما بالجدول رقم ) 

( ثم رقم 4إلى  1( للعلوم السياسية، ثم رقم المستوى الدراسي ) من 02( لالقتصاد، )01)

 المقرر وذلك على النحو التالي: 

  199إلى  100مقررات المستوى األول من . 

 299إلى  200لثاني من مقررات المستوى ا . 

  399إلى  300مقررات المستوى الثالث من . 

  499إلى  400مقررات المستوى الرابع من . 

أما المقررات ذات  -الخريف  -وتطرح المقررات الفردية عادة في الفصل الدراسي األول 

شكون التعليم ويجوز للجنة   -الربيع  -األرقام ال وجية فتطرح عادة في الفصل الدراسي الثاني 

والطالب وبناًء على اقتراح األقسام العلمية طرح مقرر في أكثر من فصل دراسي أو في غير 

 موعده إذا دعل الضرورة ذلك.

 أكواد المقررات (2رقم )جدول 

 الرقم الكود  تخصصات العلميةال م

 01 االقتصاد 1

 02 العلوم السياسية 2

 03 الرياضة، اإلحصاء 3

 04 التسويقاإلدارة،  4

 05 المحاسبة 5

 06 القانون 6

 07 اللغة األجنبية 7

 08 علوم سلوكية 8
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 :متطلبات التخرج(  9المادة ) 

 البرنامج الدراسي لبكالوريوس االقتصاد -أوال

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في االقتصاد كتخصص رئيسي والعلوم  (1)

 السياسية كتخصص فرعي:

من إجمالي  %79.10معتمدة بنسئئئئئئبة  اتسئئئئئئاع 106وهي تعادل  المقررات اإلجبارية: –أ 

 ، وتتوزع بين:اً مقرر 36الساعات المعتمدة موزعة على 

  ساعات % من إجمالي ال2.99ساعات معتمدة بنسبة  4مقررات الجامعة: وهي تعادل

 التفكير الناقد، واالبتكار وريادة األعمال. :وهما ،المعتمدة موزعة على مقررين

 من إجمالي الساعات  %22.39ساعة معتمدة، بنسبة  30الكلية: وهي تعادل  قرراتم

 .مقررات 10المعتمدة موزعة على 

  من % 53.73سئئئاعة معتمدة، بنسئئئبة  72: وهي تعادل الرئيسئئئي لتخصئئئصامقررات

 .اً مقرر 24إجمالي الساعات المعتمدة موزعة على 

  بنجاح، دون أن تدخل في  مقررات على الطالب اجتيازهاثالثة هذا باإلضئئئئئئئافة إلى

 ، وهي:حساب المعدل الفصلي أو المعدل التراكمي العام

 (022300001)بكود:  حقول اإلنسان ومكافحة الفساد -

 (022300003)بكود:  تربية عسكرية -

 (022300002)بكود:  المجتمع وتنمية البيكةخدمة  -

من إجمالي  %20.90سئئئئئئئاعة معتمدة بنسئئئئئئبة  28وهي تعادل  االختيارية: المقررات –ب 

 مقرراً تتوزع بين: 12الساعات المعتمدة موزعة على 

  من إجمالي الساعات 4.48ساعات معتمدة بنسبة  6مقررات الجامعة: وهي تعادل %

 مقررات. 3المعتمدة موزعة على 
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  من % 7.46معتمدة، بنسئئئبة  سئئئاعات 10وهي تعادل  التخصئئئص الرئيسئئئي:مقررات

 مقررات. 5إجمالي الساعات المعتمدة موزعة على 

 من % 8.96معتمدة، بنسئئئئئبة  ةسئئئئئاع 12وهي تعادل  :مقررات التخصئئئئئص الفرعي

 مقررات. 4إجمالي الساعات المعتمدة موزعة على 

( القواعد العامة لبرنامج االقتصاد: 2)   

( ال يسئئئئمح للطالئئئئب بالتخصئئئئص فئئئئي االقتصئئئئاد إال إذا انتهئئئئى بنجئئئئاح 6وفقئئئئاً للمئئئئادة ) –أ 

سئئئئاعة معتمئئئئدة علئئئئى األقئئئئل مئئئئن مقئئئئررات المسئئئئتوى  28مئئئئن دراسئئئئة مقئئئئررات تعئئئئادل 

األول، علئئئى أن تتضئئئمن هئئئذه المقئئئررات مقئئئررات هئئئذا التخصئئئص مئئئن متطلبئئئات الكليئئئة 

ول المسئئئئئتوى األول ( علئئئئئى األقئئئئئل، كمئئئئئا هئئئئئي موضئئئئئحة بجئئئئئد-Cوبمعئئئئئدل تراكمئئئئئي )

 )العام(.

عنئئئئد اختيئئئئار الطالئئئئب للمقئئئئررات التئئئئي يسئئئئجل فيهئئئئا يراعئئئئى التئئئئدرج فئئئئي مسئئئئتوى  –ب 

المقئئئرر والتسلسئئئل بكئئئل فصئئئل دراسئئئي مئئئع مراعئئئاة تحقئئئق المتطلبئئئات السئئئابقة إن كانئئئل 

 مطلوبة لمقرر معين.

يلها يئئئتم تقيئئئيم مشئئئروع التخئئئرج تحريريئئئاً وشئئئفهياً مئئئن خئئئالل لجنئئئة ثالثيئئئة يئئئتم تشئئئك –جئئئ  

 من قبل مجلس القسم.

( المقررات الدراسية لبرنامج االقتصاد: 3)   

التاليئئئئئة المقئئئئئررات الدراسئئئئئية المطلئئئئئوب دراسئئئئئتها (  7 - 3) توضئئئئئح الجئئئئئداول 

 وفقاً للمتطلبات السابقة. واختيارية بين مقررات اجباريةفيما وتوزيعاتها 
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 لجامعة اإلجبارية( متطلبات ا3جدول رقم )
 (% من اإلجمالي موزعة على مقررين2.99ساعات معتمدة بنسبة  4)

 متطلبات سابقة اسم المقرر كود المقرر م

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 022300111 

 االبتكار وريادة األعمال

Innovation and 

Entrepreneurship 

- 2 2 - 

2 022300112 
 التفكير الناقد

Critical Thinking 
- 2 2 - 

ساعات  6بواقع مقررات  3يقوم الطالب باختيار  أما فيما يتعلق بمقررات الجامعة االختيارية:

 جمالي( من المقررات المطروحة من قبل مجلس الجامعة.% من اإل4.48معتمدة )تمثل 

 اإلجبارية ( متطلبات الكلية4جدول رقم )

 (مقررات 10موزعة على % من اإلجمالي 22.39ساعة معتمدة بنسبة  30)

 متطلبات سابقة اسم المقرر كود المقرر م

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230110102 

 الجزئي االقتصاد مبادئ

Introduction to 

Microeconomics 

- 3 3 1 

2 230110202 

 الكلى االقتصاد مبادئ

Introduction to 

Macroeconomics 

- 3 3 1 

3 230110802 

 أساسيات التنمية االقتصادية

Essentials of Economic 

Development 

- 3 3 - 

4 230210302 

 السياسية العلوم إلى مدخل

Introduction to Political 

Science 

- 3 3 - 

5 230210402 

 الدولية العالقات إلى مدخل

Introduction to 

International Relations 

- 3 3 - 

6 022302110 
 السياسة المقارنة

Comparative Politics 
- 3 3 1 

7 230310502 

 الرياضيات البحتة والمالية مبادئ

Introduction to Pure and 

Financial Mathematics 

- 3 3 1 

8 230310602 
 اإلحصاء مبادئ

Introduction to Statistics 
- 3 3 1 

9 230710702 
 لغة أجنبية*

Foreign Language 
- 3 3 - 

10 230810902 

 مدخل إلى العلوم السلوكية

Behavioral  Introduction to

Sciences 

- 3 3 - 

 .الفرنسية أو اإلنجلي ية اللغتين إحدى الطالب يختار  *  
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 ( متطلبات التخصص الرئيسي اإلجبارية5جدول رقم )
 مقرر( 24% من اإلجمالي موزعة على 53.73ساعة معتمدة بنسبة  72)

 متطلبات سابقة اسم المقرر كود المقرر م
 عدد الساعات
 المعتمدة

محاضرة 
 نظرية

 تطبيقات

1 230120102 
 نظرية اقتصادية جزئية

Microeconomic Theory 
230110102 3 3 1 

2 230120202 
 نظرية اقتصادية كلية

Macroeconomic theory 
230110202 3 3 1 

3 022301203 
 اقتصاديات النقود

Economics of Money 
230110202 3 3 - 

4 022301204 
 اقتصاديات البنوك

Economics of Banking 
230110202 3 3 - 

5 230120602 
 اقتصاديات الموارد الطبيعية

Economics of Natural 
Resources 

230110202 3 3 - 

6 230120702 
 نظريات النمو والتنمية

Theories of Growth and 
Development 

230110802 3 3 1 

7 022301301 
 االقتصاد الرياضي

Mathematical Economics 
230310502 3 3 1 

8 230130202 
 االقتصاد الصناعي

Industrial Economics 
230120102 3 3 1 

9 230130302 
 االقتصاد الدولي

International Economics 
230110102 3 3 1 

10 022301304 
 التمويل اقتصاديات

Financial Economics 
230120402 3 3 1 

11 230130502 
تاريخ مصر االقتصادي 

 Contemporaryالمعاصر
Economic History of Egypt 

230110202 3 3 - 

12 230130602 
 تطور الفكر االقتصادي

Evolution of Economic 
Thought 

- 3 3 - 

13 230130702 
 االستثمار وأسواق المال

Investment and Capital 
Markets 

230120402 3 3 1 

14 230130802 
 االقتصاد اإلسالمي

Islamic Economics 
- 3 3 - 

15 230140102 
 (1االقتصاد القياسي )

Econometrics (1) 
230320502 3 3 1 

16 230140202 
 (2االقتصاد القياسي )

Econometrics (1) 
230320502 3 3 1 

17 022301403 
 دراسات الجدوى االقتصادية
Feasibility Studies 

230120202 3 3 1 

18 230140402 
تخطيط وسياسات اقتصادية 

 Planning andكلية
Macroeconomic Policies 

230120702 3 3 - 

19 230140502 
 قضايا اقتصادية معاصرة

Contemporary Economic 
Issues 

230110202 3 3 - 

20 230140602 
اقتصاديات الرفاهة والتوازن 

 Economics of Welfareالعام
and General Equilibrium 

230120202 3 3 1 

21 230140702 
 اقتصاديات العمل

Labor Economics 
230120102 3 3 - 
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22 230140802 
 مشروع التخرج

Graduation Project 
230120202 3 3 1 

23 230320502 

 إحصاء تطبيقي لالقتصاديين

Applied Statistics for 

Economists 

230310602 3 3 1 

24 230520802 
 محاسبة تكاليف

Cost Accounting 
- 3 3 1 

 ( متطلبات التخصص الرئيسي االختيارية 6جدول رقم )
 % من اإلجمالي(7.46ساعات معتمدة تمثل  10مقررات بواقع  5)يختار الطالب منها 

 سابقة متطلبات اسم المقرر كود المقرر م
 عدد الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230121002 
 اقتصاديات المالية العامة

Public Finance 
230110102 2 2 - 

2 230121202 

 الدول العربيةاقتصاديات 

Economics of Arab 

Countries 

- 2 2 - 

3 230130902 

 االقتصاد الزراعي والموارد المائية

Agricultural Economics and 

Water Resources 

230120702 2 2 - 

4 230131002 
 تطبيقات الحاسب االلي

Computer Applications 
230320502 2 2 1 

5 230131102 
 اقتصاديات السياحة

Economics of Tourism 
230120702 2 2 - 

6 230131202 
 العولمة االقتصادية

Economic globalization 
- 2 2 - 

7 230140902 

 اقتصاديات المشروعات الصغيرة

Economics of Small 

Enterprises 

230110102 2 2 - 

8 230141002 
 االقتصاد السياسي

Political Economy 
230110202 2 2 - 

9 230141102 

 اقتصاديات الموارد البشرية

Economics of 

Human Resources 

230120202 2 2 - 

10 230141202 

 البيئة والتنمية المستدامة اقتصاديات

Environmental Economics 

and Sustainable 

Development 

230110802 2 2 - 

11 230141302 
 االقتصاد الرقمي

Digital Economy 
230120302 2 2 - 

12 230141402 

 اقتصاديات النقل واللوجستيات

Economics of Transport and 

Logistics 

230120102 2 2 - 

13 230431302 
 التسويق

Marketing 022300111 2 2 - 

14 230431402 
 التحليل االداري الكمي

Quantitative Business 
Analysis 

022300111 2 2 - 
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 ( متطلبات التخصص الفرعي االختيارية7جدول رقم )

 (% من اإلجمالي8.96ساعة معتمدة تمثل  12مقررات بواقع  4)يختار الطالب منها 

 

 متطلبات سابقة اسم المقرر المقرر كود م
 عدد الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230220102 

 تطور السياسة الدولية

History of 

International Politics 

230210402 3 3 - 

2 230220202 
 تحليل السياسة الخارجية

Foreign Policy Analysis 
230210402 3 3 1 

3 022302301 
 العالقات الدوليةنظريات 

Theories of 

International Relations 

230210402 3 3 1 

4 022302304 
 الرأي العام واإلعالم

Public Opinion and 
Communication 

230211002 3 3 - 

5 022302306 

السياسة والحكم في مصر 

 المعاصرة

Politics and 

Governance in 

Contemporary Egypt 

022302110 3 3 - 

6 022302404 
 مشكالت سياسية دولية

International Political 

Problems 

230210402 3 3 1 

7 022302407 
 العالقات الدبلوماسية والقنصلية

Diplomatic and 

Consular Relations 

230210402 3 3 - 

8 022302415 
 النظم والحياة السياسية

Comparative Political 

Systems 

230210302 3 3 1 
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 نامج الدراسي لبكالوريوس العلوم السياسيةالبر -ثانيا

كتخصص رئيسي  العلوم السياسيةمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في ( 1)

 كتخصص فرعي:  واالقتصاد

من إجمالي  %79.10معتمدة بنسئئئئئئبة  اتسئئئئئئاع 106وهي تعادل  المقررات اإلجبارية: –أ 

 ، وتتوزع بين:اً مقرر 36الساعات المعتمدة موزعة على 

  من إجمالي الساعات 2.99ساعات معتمدة بنسبة  4مقررات الجامعة: وهي تعادل %

 .، وهما: التفكير الناقد، واالبتكار وريادة األعمالالمعتمدة موزعة على مقررين

 من إجمالي الساعات  %22.39ساعة معتمدة، بنسبة  30الكلية: وهي تعادل  قرراتم

 .مقررات 10المعتمدة موزعة على 

  من % 53.73سئئئاعة معتمدة، بنسئئئبة  72: وهي تعادل الرئيسئئئي لتخصئئئصامقررات

 .اً مقرر 24إجمالي الساعات المعتمدة موزعة على 

  مقررات على الطالب اجتيازها بنجاح، دون أن تدخل في ثالثة هذا باإلضئئئئئئئافة إلى

 أو المعدل التراكمي العام، وهي:حساب المعدل الفصلي 

 (022300001)بكود:  حقول اإلنسان ومكافحة الفساد -

 (022300003)بكود:  تربية عسكرية -

 (022300002)بكود:  المجتمع وتنمية البيكةخدمة  -

من إجمالي  %20.90سئئئئئئئاعة معتمدة بنسئئئئئئبة  28وهي تعادل  المقررات االختيارية: –ب 

 مقرراً تتوزع بين: 12الساعات المعتمدة موزعة على 

  من إجمالي الساعات 4.48ساعات معتمدة بنسبة  6مقررات الجامعة: وهي تعادل %

 مقررات. 3المعتمدة موزعة على 

  من % 7.46معتمدة، بنسئئئبة  سئئئاعات 10وهي تعادل  التخصئئئص الرئيسئئئي:مقررات

 مقررات. 5إجمالي الساعات المعتمدة موزعة على 
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 من % 8.96معتمدة، بنسئئئئئبة  ةسئئئئئاع 12وهي تعادل  :مقررات التخصئئئئئص الفرعي

 مقررات. 4إجمالي الساعات المعتمدة موزعة على 

:العلوم السياسية( القواعد العامة لبرنامج  2)   

إال إذا انتهئئئئى  سياسئئئئيةالعلئئئئوم ال( ال يسئئئئمح للطالئئئئب بالتخصئئئئص فئئئئي 6وفقئئئئاً للمئئئئادة ) –أ 

سئئئئاعة معتمئئئئدة علئئئئى األقئئئئل مئئئئن مقئئئئررات  28بنجئئئئاح مئئئئن دراسئئئئة مقئئئئررات تعئئئئادل 

المسئئئئئتوى األول، علئئئئئى أن تتضئئئئئمن هئئئئئذه المقئئئئئررات مقئئئئئررات هئئئئئذا التخصئئئئئص مئئئئئن 

( علئئئئئى األقئئئئئل، كمئئئئئا هئئئئئي موضئئئئئحة بجئئئئئدول -Cمتطلبئئئئئات الكليئئئئئة وبمعئئئئئدل تراكمئئئئئي )

 المستوى األول )العام(.

للمقئئئئررات التئئئئي يسئئئئجل فيهئئئئا يراعئئئئى التئئئئدرج فئئئئي مسئئئئتوى عنئئئئد اختيئئئئار الطالئئئئب  –ب 

المقئئئرر والتسلسئئئل بكئئئل فصئئئل دراسئئئي مئئئع مراعئئئاة تحقئئئق المتطلبئئئات السئئئابقة إن كانئئئل 

 مطلوبة لمقرر معين.

يئئئتم تقيئئئيم مشئئئروع التخئئئرج تحريريئئئاً وشئئئفهياً مئئئن خئئئالل لجنئئئة ثالثيئئئة يئئئتم تشئئئكيلها  –جئئئ  

 من قبل مجلس القسم.

:العلوم السياسيةلبرنامج ( المقررات الدراسية  3)   

التاليئئئئئة المقئئئئئررات الدراسئئئئئية المطلئئئئئوب دراسئئئئئتها (  12 - 8) توضئئئئئح الجئئئئئداول 

 وفقاً للمتطلبات السابقة. واختيارية بين مقررات اجباريةفيما وتوزيعاتها 
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 لجامعة اإلجبارية( متطلبات ا8جدول رقم )
 (مقررين% من اإلجمالي موزعة على 2.99ساعات معتمدة بنسبة  4)

 متطلبات سابقة اسم المقرر كود المقرر م

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 022300111 

 االبتكار وريادة األعمال

Innovation and 

Entrepreneurship 

- 2 2 - 

2 022300112 
 التفكير الناقد

Critical Thinking 
- 2 2 - 

ساعات  6مقررات بواقع  3يقوم الطالب باختيار  االختيارية:أما فيما يتعلق بمقررات الجامعة 

 جمالي( من المقررات المطروحة من قبل مجلس الجامعة.% من اإل4.48معتمدة )تمثل 

 اإلجبارية ( متطلبات الكلية9جدول رقم )
 (مقررات 10% من اإلجمالي موزعة على 22.39ساعة معتمدة بنسبة  30)

 متطلبات سابقة اسم المقرر كود المقرر م

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230110102 

 الجزئي االقتصاد مبادئ

Introduction to 

Microeconomics 

- 3 3 1 

2 230110202 

 الكلى االقتصاد مبادئ

Introduction to 

Macroeconomics 

- 3 3 1 

3 230110802 

 أساسيات التنمية االقتصادية

Essentials of Economic 

Development 

- 3 3 - 

4 230210302 

 السياسية العلوم إلى مدخل

Introduction to Political 

Science 

- 3 3 - 

5 230210402 

 الدولية العالقات إلى مدخل

Introduction to 

International Relations 

- 3 3 - 

6 022302110 
 السياسة المقارنة

Comparative Politics 
- 3 3 1 

7 230310502 

 الرياضيات البحتة والمالية مبادئ

Introduction to Pure and 

Financial Mathematics 

- 3 3 1 

8 230310602 
 اإلحصاء مبادئ

Introduction to Statistics 
- 3 3 1 

9 230710702 
 لغة أجنبية*

Foreign Language 
- 3 3 - 

10 022308109 

 مدخل إلى العلوم السلوكية

Behavioral  Introduction to

Sciences 

- 3 3 - 

 .الفرنسية أو اإلنجلي ية اللغتين إحدى الطالب يختار  *  
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 ( متطلبات التخصص الرئيسي اإلجبارية10جدول رقم )
 مقرر( 24% من اإلجمالي موزعة على 53.73ساعة معتمدة بنسبة  72)

 متطلبات سابقة اسم المقرر كود المقرر م
عدد 
 الساعات
 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230121002 
 اقتصاديات المالية العامة

Public Finance 
230110102 3 3 - 

2 230141002 
 االقتصاد السياسي

Political Economy 
230110202 3 3 - 

3 230220102 
 تطور السياسة الدولية

History of International Politics 
230210402 3 3 - 

4 230220202 
 تحليل السياسة الخارجية

Foreign Policy Analysis 
230210402 3 3 1 

5 022302203 
 المقارنة حكوماتال

Comparative Governments 
022302110 3 3 1 

6 230220402 
 سياسات أفريقية

African Politics 
- 3 3 - 

7 230220602 
 النظرية السياسية

Political Theory 
230210302 3 3 - 

8 230220702 
 اإلدارة العامة والمحلية

Public and Local Administration 
230210302 3 3 - 

9 230220802 
 تحليل السياسة العامة

Public Policy Analysis 
230211002 3 3 1 

10 022302301 

 نظريات العالقات الدولية

Theories of International 

Relations 

230210402 3 3 1 

11 230230202 
 السياسات الخارجية المقارنة

Comparative Foreign Policies 
- 3 3 1 

12 230230302 
 تاريخ الفكر السياسي

History of Political Thought 
230220602 3 3 1 

13 022302304 

 الرأي العام واإلعالم

Public Opinion and 

Communication 

230211002 3 3 1 

14 230230502 

 مصر السياسي الحديثتطور 

Evolution of Modern Egyptian 

Politics 

022302110 3 3 1 

15 230230602 

 السياسة والحكم في مصر المعاصرة

Politics and Governance in 

Contemporary Egypt 

022302110 3 3 1 

16 230240102 
 التنمية السياسية

Political Development 
022302110 3 3 - 

17 022302402 
 السياسة الخارجية المصرية

Egyptian Foreign Policy 
230220202 3 3 - 

18 230240302 
 جيوبوليتيكس

Geopolitics 
230210302 3 3 1 

19 022302404 
 مشكالت سياسية دولية

International Political Problems 
230210402 3 3 1 

20 230240502 

 ادارة الصراع الدولي

International Conflict 

Management 

230210402 3 3 1 

21 022302406 
 مشروع التخرج

Graduation Project 
230210302 3 3 1 
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22 230240702 

 العالقات الدبلوماسية والقنصلية

Diplomatic and Consular 

Relations 

230210402 3 3 1 

23 230620502 
 القانون الدولي العام

Public International Law 
- 3 3 - 

24 230630702 
 المنظمات الدولية

International Organizations 
- 3 3 1 

 ( متطلبات التخصص الرئيسي االختيارية11جدول رقم )
  % من اإلجمالي(7.46ساعات معتمدة تمثل  10مقررات بواقع  5)يختار الطالب منها 

 متطلبات سابقة اسم المقرر كود المقرر م

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

 محاضرة

 نظرية
 تطبيقات

1 022302309 

 حكم الرشيدالديمقراطية وال

Democracy and Good 

Governs 

022302110 2 2 - 

2 230231002 
 األيديولوجيات السياسية

Political Ideologies 
230211002 2 2 - 

3 022302311 
 سياسات أسيوية

Asian Politics 
230220202 2 2 - 

4 230240802 

 النظم السياسية لدول الجوار

Political Regimes of    

Neighbouring Countries 

022302110 2 2 - 

5 022302409 
 سياسات أمريكا الالتينية

Latin American Politics 
230230102 2 2 - 

6 230241002 

 مشكالت سياسية شرق أوسطية

Middle Eastern political 

problems 

230230102 2 2 - 

7 

 
022302411 

 العالقات السياسية العربية

Arab Political Relations 
230210402 2 2 - 

8 230241202 

 االستراتيجية واألمن القومي

Strategy and National 

Security 

230210302 2 2 - 

9 230241302 
 علم اجتماع السياسة

Sociology of Politics 
230210302 2 2 - 

10 230241402 
 اإلسرائيلي -الصراع العربي

Arab-Israeli Conflict 
230220202 2 2 - 

11 230241602 
 علم النفس السياسي

Political Psychology 
230210302 2 2 - 

12 230630802 

المنظمات اإلقليمية والوكاالت 

 المتخصصة

Regional Organizations & 

Specialized Agencies 

- 2 2 - 

13 230631202 

 منظمات دولية غير حكومية

International non-

governmental organizations 

- 2 2 - 
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 ( متطلبات التخصص الفرعي االختيارية12جدول رقم )

 (% من اإلجمالي8.96ساعة معتمدة تمثل  12مقررات بواقع  4)يختار الطالب منها 

 متطلبات سابقة اسم المقرر كود المقرر م
 الساعاتعدد 

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230121402 
 اقتصاديات النقود والمصارف

Money and Banking 
230110202 3 3 - 

2 230130302 
 االقتصاد الدولي

International Economics 
230110102 3 3 1 

3 230130502 

تاريخ مصر االقتصادي المعاصر  

Contemporary Economic 

History of Egypt 

230110202 3 3 - 

4 230130602 

 تطور الفكر االقتصادي

Evolution of Economic 

Thought 

- 3 3 - 

5 230130802 
 االقتصاد اإلسالمي

Islamic Economics 
- 3 3 - 

6 230140502 

 قضايا اقتصادية معاصرة

Contemporary Economic   

Issues 

230110202 3 3 - 

7 230140902 

 المشروعات الصغيرة اقتصاديات

Economics of Small 

Enterprises 

230110102 3 3 - 

8 230141202 

اقتصاديات البيئة والتنمية 

 المستدامة

Environmental 

Economics and 

Sustainable Development 

230110802 3 3 - 
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 ( توزيع درجات المقررات: 10 المادة )

% 30% لالمتحان النهائي، 60درجة، ويتم تويعها بواقع  100 الدرجة الكلية لكل مقرر هي

% للتكليفات الفصلية المختلفة. وتلت م الكلية بتسليم 10المتحان منتصف الفصل الدراسي، 

الطالب ما يفيد أسلوب التقويم وكيفية توزيع الدرجات ومواعيد االمتحانات في بداية التحاقه 

 بالكلية.

 :التقييم ورموز التقديرات والمعدل التراكمي ( أسس 11 المادة )

الدالئل الرقمية والرم ية للدرجات والتقديرات التي يحصل عليها الطالب لكل مقرر  - 1

 (. 13دول رقم ) جبال كمادراسي ترصد 

 ( 13رقم )  جدول

 نقاط المقررات الدراسية وتقديراتها ورموزها 

Grade 
 المعدل / التقدير

Points النقاط 
 الدرجة
 

A 4.00 90 فأكثر  

A- 3.67 85  90إلى أقل من  

B+ 3.33 80  85إلى أقل من  

B 3.00 75  75إلى أقل من  

B- 2.67 70  75إلى أقل من  

C+ 2.33 65  65إلى أقل من  

C 2.00 60  65إلى أقل من  

C- 1.67 56  60إلى أقل من  

D+ 1.33 53  56إلى أقل من  

D 1.00 50  53إلى أقل من  

F 0.00  50أقل من  

(F) 0.00 
 الرسوب الالئحي

% من درجة 30أقل من )
(النهائي التحرير  االمتحان  

Abs 0.00 
عن  غياب بدون عذر

 التحرير  االمتحان
 النهائي
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هناك بعض المصطلحات الالئحية التي يتم استخدامها في نظام الساعات المعتمدة وال  -2

 (.14خالل الجدول رقم )يحسب لها نقاط، ويمكن توضيحها من 

 (14جدول رقم )

 بعض المصطلحات التي يتم استخدامها في نظام الساعات المعتمدة وال يحسب لها نقاط

 التوصيف الرمز

I Incomplete غير مكتمل 
W Withdrawal منسحب 

FW 
Forced 

Withdrawal 
 منسحب إجبار 

MW 
Military 

Withdrawal 
منسحب ألداء 
 الخدمة السكرية

AU Audit مستمع 

{ أ  متوسط ما يحصل Grade Point Average (GPA)يتم حساب المعدل الفصلي } -3

 الدراسي الواحد طبقاً للمعادة التالية:قاط في الفصل النعليه الطالب من 

 =   (GPA) المعدل الفصلي 

  
 ويتم تقريب الناتج إلى رقمين عشريين فقط.

 Cumulative Grade Point Averageيتم حساب المعدل التراكمي العام } - 4

(CGPA) أ  متوسط ما يحصل عليه الطالب من النقاط في جميع الفصول الدراسية التي }

 طبقاً للمعادة التالية:اجتازها 

 

 =  (CGPA)المعدل التراكمي العام 

  

أربعة أرقام عشرية وفي حالة تساو  المعدل التراكمي ألوائل ويتم تقريب الناتج إلى 

 .الجامعةبالخريجين يتم المفاضلة بينهم طبقاً للقواعد المعتمدة 

عدد ساعاته المعتمدة× مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر   

 مجموع الساعات المعتمدة للمقررات بالفصل الدراسي

 

 التغير النسبي في المتغير المستقل

 

عدد ساعاته المعتمدة× مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر تم دراسته   

الفصولبكل مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التي تم دراستها   

 

 التغير النسبي في المتغير المستقل
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( على األقل، ويعتبر راسباً إذا Dيعتبر الطالب ناجحاً في مقرر ما إذا حصل على تقدير ) -5

 عن حضور االمتحان النهائي ( إذا غابABS) غائباً ، كما يعتبر الطالب Fحصل على تقدير 

  .بدون عذر

 (2)للحصول على درجة البكالوريوس يجب أن يحصل الطالب على معدل نقاط تراكمي  - 6

 على األقل.

في حالة عدم تمكن الطالب عند اتمامه متطلبات التخرج من تحقيق معدل تراكمي عام  - 7

يسمح للطالب بتحسين معدله عن طريق اإلعادة بهدف التحسين في عدد من المقررات  2قدره 

، ه المقرراتأو أقل، ويحسب للطالب تقديره الكامل في أ  عدد من هذ -Cبتقدير  االتي نجح فيه

  عة معتمدة.سا 18بحد أقصى 

ر قهر  تقبله لجنة شكون التعليم والطالب عن عدم حضور االمتحان ذإذا تقدم الطالب بع - 8

النهائي في أ  مقرر خالل يومين على األكثر من إجراء االمتحان يحتسب له تقدير غير مكتمل 

(I في هذا المقرر، بشرط أن يكون حاصل على )على األقل من درجات األعمال 60 %

الفصلية، وأال يكون قد تم حرمانه من دخول االمتحان النهائي، ويكون للطالب الحق في أداء 

  األسبوع األول من الفصل الدراسي التالي مباشرة. االمتحان في

تمنح مرتبة الشرف للطالب الذ  ينهي دراسته في الكلية في غضون المدة االعتيادية  - 9

بشرط أال يقل معدله التراكمي الفصلي  –اسية أساسية فصول در 9إلى  7فيما بين  -للتخرج 

، على األقل 3.67 التراكمي العام معدلهوأن يكون نقاط في أ  من فصول دراسته،  3.33عن 

قيده في الكلية أو في الكلية المحول فترة وأال يكون الطالب قد رسب في أ  مقرر دراسي خالل 

 منها.

 ( العبء الدراسي للطالب: 12المادة ) 

يمثل العبء الدراسي للطالب عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل 

الحد  -ساعة معتمدة  17إلى  -الحد األدنى  - ساعة معتمدة 12الدراسي الواحد وتتراوح بين 

 :اآلتيمع مراعاة  - األقصى
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ساعة  35نقاط فأكثر وأنهي دراسة  3.33يجوز للطالب الذ  يحصل على معدل تراكمي  – 1 

ساعة معتمدة  19معتمدة على األقل أن يسجل بموافقة المرشد األكاديمي أو رئيس مجلس القسم 

 في الفصل الدراسي األساسي.

السابقة لهذا المقرر، ال يسمح للطالب بالتسجيل في أ  مقرر مالم يكن مستوفياً للمتطلبات  – 2

ويجوز لطالب المستوى الرابع بالتسجيل في مقرر ما ومتطلبه السابق الذ  درسه سابقاً ولم 

 .ينجح فيه كمصاحب وذلك بعد موافقة المرشد األكاديمي للطالب

ساعة معتمدة بموافقة لجنة شكون التعليم  20يجوز لمقتضيات التخرج أن يسجل الطالب  – 3

األكاديمي أو رئيس مجلس القسم المختص الذ  يتبعه الطالب  رشداح من الموالطالب وباقتر

 .3.33وذلك في الفصل الدراسي األساسي بالمستوى الرابع بشرط أال يقل معدله التراكمي عن 

يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج برنامجه الدراسي ومطروحة من  – 4

الجامعة طالما أنها تخدم تخصصه وذلك بناًء على اقتراح المرشد القسم أو الكلية أو كليات 

افقة مجلس القسم المختص على أن تدخل هذه المقرات في حساب المعدل واألكاديمي وم

ساعات معتمدة طوال فترة دراسته بالكلية وتكون ضمن المقررات  9بحد أقصى  التراكمي

 االختيارية.

ل ساعات ت يد عن العبء الدراسي العاد  للطالب تكون كل الحاالت التي يتم فيها تسجي – 5

 خالل فترة الحذف واإلضافة.

فيما عدا الطلبة المتوقع تخرجهم يعتبر تسجيل الطالب الغياً إذا قل عدد الساعات المعتمدة  – 6

ساعة معتمدة بعد نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة، ويجوز لمجلس الكلية السماح  12عن 

ساعات معتمدة من بدء الدراسة، حسب شروط أو ظروف  10ال يقل عن  التسجيل فيماللطالب ب

 معينة يراها المجلس وذلك فيما ال ي يد عن فصلين دراسيين طوال فترة قيد الطالب بالكلية.

، ويتم تحديد ساعات معتمدة 9الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الصيفي هو  - 7

مجلس  ويتم اعتمادها فيالمقررات بالفصل الصيفي وفقاً لمعايير يضعها مجلس القسم العلمي 

 الكلية.
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 ( اإلنذار األكاديمي: 13المادة ) 

في نهاية الفصل  1.67( أقل من CGPAتراكمي ) معدلينذر الطالب أكاديمياً إذا حصل على 

، ويوضع على الثانيفي نهاية المستوى الدراسي الثاني من التحاقه بالبرنامج الدراسي أ  

وعلى الطالب أن يرفع معدله التراكمي العام إلى المعدل  –مالحظ أكاديمياً  –قائمة اإلنذار 

سين من خالل إعادة التسجيل في المقررات التي رسب فيها أو تح وذلك 2المطلوب وهو 

 2أقل من  –( أو أقل. وإذا استمر المعدل المتدني للطالب -Cالمقررات التي اجتازها بتقدير )

في الفصل الدراسي التالي لإلنذار األول يوجه له اإلنذار الثاني وال يسمح له بالتسجيل إال  –

 ساعة معتمدة. 12وهو  في الحد األدنى

 ( المرشد األكاديمي: 14المادة ) 

يقوم القسم العلمي بتوزيع الطالب التابعين له على أعضاء هيكة التدريس بداية من المستوى 

استه، حيث يساعد رد نهايةالثاني، ويمكن أن يستمر عضو هيكة التدريس مع الطالب حتى 

المرشد األكاديمي الطالب ويوجهه في وضع خطته الدراسية ومتابعة أدائه وتوجيهه في اختيار 

وبخاصة في المقررات االختيارية بما يتوافق مع ميوله  ،لتي يدرسها بكل فصلالمقررات ا

ة أو االنسحاب فوال تقبل بطاقات التسجيل والحذف أو اإلضا ،ورغباته ومتابعة تحصيله العلمي

 ويكون رأ  المرشد األكاديمي استشارياً وليس إل امياً. ،إال باعتماد المرشد األكاديمي

 ( التسجيل: 15المادة ) 

تعلن إدارة شكون التعليم والطالب عن بدء مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي باستخدام  – 1

وسائل اإلعالن المناسبة، ويكون ذلك في األسبوع السابق على بداية الدراسة ويستمر التسجيل 

 حتى نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة.

فترة التسجيل المعلنة يسدد رسم تأخير يحدده خالل  الطالب الذ  يتخلف عن التسجيل – 2

مجلس الكلية باإلضافة إلى رسم التسجيل العاد ، ويكون ذلك حتى نهاية األسبوع الثاني من 

 بدء الدراسة.
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يجوز للطالب الذ  لم يتمكن من التسجيل ألعذار تقبلها لجنة شكون التعليم والطالب  – 3

الً متأخراً ويكون ذلك خالل األسبوع الثالث فقط ويوافق عليها مجلس الكلية أن يسجل تسجي

 من بدء الدراسة، مع تسديد رسم التأخير المشار إليه في البند السابق.

بعد فترة الحذف واإلضافة ال يسمح للطالب بالتسجيل إال بعذر تقبله لجنة شكون التعليم  - 4

 والطالب ومجلس الكلية مع تسديد رسم التأخير المشار إليه.

المتطلب السابق لدراسة مقرر دراسي ما، هو مقرر دراسي يتعين على الطالب اجتيازه  - 5

قبل التسجيل في مقرر معين آخر، حيث يعتمد فهم الطالب واستيعابه لهذا المقرر على المتطلب 

السابق له، وفي هذه الحالة يطلق على المقرر األول متطلب سابق للمقرر الثاني، ويجب أن 

أو من  السابق أل  مقرر من ضمن مقررات البرنامج الملتحق به الطالب يكون المتطلب

 .متطلبات الكلية العامة بالمستوى األول

 : واإلضافة واالنسحاب من المقررات ( قواعد الحذف 16 المادة )

يجوز للطالب بعد موافقة المرشد األكاديمي أن يضيف أو يحذف مقرراً أو أكثر حتى  – 1

األسبوع األول من الفصل نهاية و –لدراسي األساسي انهاية األسبوع الثاني من الفصل 

 (.12وذلك بما ال يخل بالعبء الدراسي المنصوص عليه في المادة ) –الصيفي 

 االستثنائية واالضافة بعد انتهاء المدة المحددة وذلك في الحاالتيسمح للطالب بالحذف  - 2

 التالية:

 .إذا تم تغيير تخصصه 

  إذا ألغل الكلية مقرراً ما لعدم توافر الحد األدنى من الطالب المسجلين لدراسته ورغب

 الطالب في استبداله بمقرر آخر بدالً منه، مالم يكن مقرراً إجبارياً.

 يس لمقرر ما رسمياً ألسباب استثنائية بقرار من مجلس الكلية إذا عدل موعد التدر

 وترتب عليه تعارض في جدول الطالب الدراسي.
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وذلك  - بعد نهاية فترة الخذف واإلضافة -يجوز للطالب أن ينسحب من أ  مقرر دراسي  – 3

الصيفي واألسبوع السادس من الفصل  –ل األساسي صحتى نهاية األسبوع الثاني عشر في الف

ويكون ذلك بحد أقصى ثمانية مرات طوال فترة دراسة الطالب بالكلية وذلك بموفقة المرشد  –

(، بشرط أال Wاألكاديمي، ويسجل هذا المقرر في سجل الطالب األكاديمي بتقدير منسحب )

يكون الطالب تجاوز نسبة الغياب المقررة قبل االنسحاب، وتعرض حاالت االنسحاب 

هذا الميعاد على لجنة شكون التعليم والطالب للنظر فيها ثم إقرارها من وكيل  االضطرارية بعد

 (.12لمادة )ل وفقاً بالعبء الدراسي االنسحاب الكلية لشكون التعليم والطالب، على أال يخل 

من الفصل الدراسي إذ لم يقم بعملية التسجيل في المواعيد  غائباً بدون عذريعتبر الطالب  - 4

 المحددة.

للطالب باالنسحاب من البرنامج الدراسي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدمة  حيسم - 5

 Military Withdrawalالعسكرية، ويرصد له تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية }

(MW).ًوال يعد هذا االنسحاب ضمن الفرص األربع المسموح بها سلفا ،} 

 :( االنسحاب17المادة )

يمكن أن يتقدم الطالب بطلب إلى عميد الكلية باالنسحاب من جميع المقررات التي سجلها  - 1

في فصل دراسي ما، وذلك لظروف مرضية أو قهرية ويقبل عذره بعد موافقة لجنة شكون 

التعليم والطالب، على أال يتجاوز ذلك نهاية األسبوع السابع من بداية فصل الربيع أو الخريف، 

سبوع الثالث من بداية الفصل الصيفي، ويعامل الطالب في هذه الحالة معاملة الطالب ونهاية األ

 الذ  أجل دراسته في هذا الفصل.

ال يجوز أن يتجاوز عدد الفصول التي ينسحب منها الطالب أربعة فصول سواء متتالية أو  - 2

 متفرقة وفي حالة تجاوزه ذلك العدد يعتبر الطالب مفصوالً من الكلية.

 ( احتساب تقديرات المقررات المعادة:  18المادة ) 

(، يحتسب له أعلى تقدير 13 )مادة في حالة إعادة مقرر للتحسين بعد نجاح الطالب فيه – 1

 حصل عليه في هذا المقرر.
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مقررات فقط أعاد الطالب  8عند حساب المعدل التراكمي يحتسب تقدير النجاح ألول  – 2

 أما فيما زاد على ذلك فيتم احتساب كل من الرسوب والنجاح في معدله التراكمي. ،دراستها

باحتساب الرسوب مرة واحدة في معدله  ىإذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما، يكتف – 3

 التراكمي مع تسجيل عدد المرات التي أدى فيها امتحان هذا المقرر في سجله األكاديمي.

ر اختيار  يمكن للطالب إعادة دراسة نفس المقرر، أو اختيار في حالة الرسوب في مقر – 4

وال يحذف المقرر االختيار  الذ  تم الرسوب  آخر بديل له، الستكمال متطلبات التخرج، مقرر

 فيه من السجل األكاديمي للطالب.

عند تحويله من  -أ  تمل معادلتها  –ال يسمح للطالب باعادة المقررات التي تم قبولها  - 5

 ليات أخرى. ك

 ال يسمح للطالب باإلعادة في نفس مشروع التخرج. - 6

 % من درجة االمتحان التحرير النهائي يعتبر راسباً 30إذا حصل الطالب على أقل من  -7

 ( مهما كانل درجاته في العملي أو أعمال السنة.F) الئحياً 

  :قواعد الحضور والمواظبة(  19المادة ) 
% على األقل من الساعات 75للطالب بدخول االمتحان النهائي إال إذا حضر  ال يسمح

% من الساعات التدريسية للمقرر بدون 15التدريسية للمقرر، على أن ينذر الطالب بعد غياب 

ويحرم  ،% من الساعات التدريسية للمقرر20بعد غياب  ل على إنذار ثان  عذر مقبول، ويحص

% من الساعات التدريسية 25الطالب من دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي إذا تجاوز غيابه 

 .Forced Withdrawal (FW)للمقرر ويرصد له في سجله الدراسي تقدير 

 
 ( نظام االستماع: 20المادة ) 

باَ من كليات ة مجالس األقسام العلمية المختصة أن يقبل طاليجوز لمجلس الكلية بعد أخذ موافق

سوم يحددها مجلس رأخرى كمستمعين لبعض المقررات التي تطرحها الكلية وفقاً لقواعد و

إفادة بحضور المقرر كمستمع وال يتبع ذلك منح أي درجة علمية أو  للطالبالكلية، وتمنح 

 التزام على الكلية.أي 
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 ( تحويل المسار: 21المادة ) 

الل فترة قيده بالكلية وذلك طبقاً خيجوز للطالب التحويل من برنامج إلى آخر بناًء على طلبه 

 للشروط التالية:

تقدم طلبات تحويل المسار مشفوعة بموافقة المرشد األكاديمي للطالب في ضوء الوضع  - 1

المراد التحويل إليه خالل األسبوعين السابقين  البرنامجدى استعداده للدراسة في األكاديمي وم

 لبدء التسجيل في الفصل الدراسي األساسي.

 المراد التحويل إليه. للبرنامجتوافر شروط القبول  - 2

 الذ  يرغب الطالب في التحويل إليه. البرنامجتوافر أماكن شاغرة في  - 3

حويل تشطب من سجل الطالب جميع في حالة موافقة لجنة شكون التعليم والطالب على الت - 4

م احتسابها في تالجديد، وال ي البرنامجالمقررات التي اجتازها من قبل وال تقع ضمن متطلبات 

 المعدل التراكمي، كما ال تدخل في السجل األكاديمي للطالب.

 يجوز لمجلس الكلية فرض رسوم على هذا التحويل. - 5

 ه:ؤ( إيقاف القيد وإلغا 22المادة ) 

أقصى أربعة فصول  دأن يتقدم بطلب لوقف قيده لفصل دراسي واحد وبح بيجوز للطال -1

دراسية منفصلة أو متصلة خالل مدة دراسته بالكلية وذلك ألسباب قهرية توافق عليها لجنة 

 شكون التعليم والطالب.

 :التاليةمن الحاالت   يلغى قيد الطالب ويفصل نهائيا من الكلية في أ -2

 األقصى على قائمة اإلنذار )أربعة فصول متصلة( التي تعرضها  إذا تجاوز الحد

 لجنة شكون التعليم والطالب ويوافق عليها مجلس الكلية.

 طبقل  وإذا ارتكب الطالب مخالفة تخل باآلداب أو تخالف أنظمة الكلية أو الجامعة أ

 حة تأديب الطالب بما يتفق مع قانون تنظيم الجامعات.ئفي حقه ال

  أخرى واردة في قانون تنظيم الجامعات.أية حاالت 
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 ( توصيف المقررات والبرامج: 23المادة ) 

يقوم كل قسم باعداد توصيف كامل لمحتويات المقررات التي تدرس به، وبعد اعتمادها من 

مجلس الكلية تصبح هذه المحتويات مل مة ألعضاء هيكة التدريس القائمين على تدريس هذه 

المقررات، ويجوز لمجلس الكلية بناًء على اقتراح مجالس األقسام العلمية المختصة تعديل 

السابقة والمحتوى العلمي أل  مقرر في حدود النسب المتفق عليها بما ال المقررات توصيف 

 وأهداف البرنامج.يخل بأهداف المقررات 

 ( اتباع النظم العامة للجامعة في الشطب وقواعد التأديب:  24المادة ) 

يتم تطبيق كافة قواعد وقوانين النظام العام بالجامعة فيما يتعلق بقواعد الشطب من الجامعة، 

في الالئحة التنفيذية من  124وكذلك الخاصة بشأن تأديب الطالب والمنصوص عليها بالمادة 

 قانون تنظيم الجامعات. 

 ( سريان الالئحة: 25المادة ) 

ام التالي العتمادها وإقرارها بقرار وزار  من وزير تسر  أحكام هذه الالئحة مع بداية الع

التعليم العالي وتطبق فور سريانها على الطالب المستجدين بالمستوى األول بالكلية، وكذلك 

الطالب الباقون لإلعادة بالمستوى األول مع إجراء عمليات المقاصة للمقررات اللذين اجتازوها 

ولون إلى المستويات األعلى فتطبق عليهم أحكام الالئحة في الفترات السابقة. أما الطالب المنق

  التي التحقوا بالكلية في ظلها وذلك حتى تخرجهم. 
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 التوزيع المقترح للمقررات الدراسيةالقسم الثالث: 
 االقتصاد لبكالوريوس: البرنامج الدراسي أوالا 

 لبرنامج االقتصاد المقترح موزعة وفقا   ( المقررات الدراسية15جدول رقم )

 المستوى األول ) عام ( -أ 
 ساعة معتمدة( 17) الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(

متطلبات 

 سابقة

متطلب 

 كلية/

 تخصص

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230110102 

 الجزئي االقتصاد مبادئ

Introduction to 

Microeconomics 

 1 3 3 كلية - ج

2 230210302 

 السياسية العلوم إلى مدخل

Introduction to 

Political Science 

 - 3 3 كلية - ج

3 230310502 

الرياضيات البحتة  مبادئ

 والمالية

Introduction to Pure 

and Financial 

Mathematics 

 1 3 3 كلية - ج

4 230710702 
 لغة أجنبية*

Foreign Language 
 - 3 3 كلية - ج

5 022308109 

 مدخل إلى العلوم السلوكية

 Introduction to

Behavioral Sciences 

 - 3 3 كلية - ج

6 022300111 

 االبتكار وريادة األعمال

Innovation and 

Entrepreneurship 

 - 2 2 جامعة - ج

 .الفرنسية أو اإلنجلي ية اللغتين إحدى الطالب يختار  *  

 ساعة معتمدة( 17) الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(

متطلبات 

 سابقة

متطلب 

 كلية/

 تخصص

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230110202 

 الكلى االقتصاد مبادئ

Introduction to 

Macroeconomics 

 1 3 3 كلية - ج

2 230210402 

 الدولية العالقات إلى مدخل

Introduction to 

International Relations 

 - 3 3 كلية - ج

3 230310602 

 اإلحصاء مبادئ

Introduction to 

Statistics 

 1 3 3 كلية - ج

4 230110802 

 أساسيات التنمية االقتصادية

Essentials of Economic 

Development 

 - 3 3 كلية - ج

5 022302110 
 السياسة المقارنة

Comparative Politics 
 1 3 3 كلية - ج

6 022300112 
 التفكير الناقد

Critical Tthinking 
 - 2 2 جامعة - ج
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 )اقتصاد( المستوى الثاني -ب 

 الفصل الدراسي األول

 ساعة معتمدة( 16)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 ساعة معتمدة( 12)

 المقرراسم  كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(
متطلبات 

 سابقة

متطلب 
 كلية/
 تخصص

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230120102 

 نظرية اقتصادية جزئية

Microeconomic 

Theory 

 230110102 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

2 022301203 

 اقتصاديات النقود

Economics of 

Money 

 230110202 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

3 230320502 

إحصاء تطبيقي 

 Appliedلالقتصاديين

Statistics for 

Economists 

 230310602 ج
تخصص 

 رئيسي
3 3 1 

4 022301207 

 نظريات النمو والتنمية

Theories of 

Growth and 

Development 

 230110802 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 4منها مقررين بواقع الطالب يختار )

5 022300209 
 محاسبة

Accounting 
 - 2 2 جامعة - خ

6 022300211 
 تاريخ العلوم

History of Science 
 - 2 2 جامعة - خ

7 022300213 

 اإلنسان والبيئة

Human and 

Environment 

 - 2 2 جامعة - خ

8 022300215 

 مدخل القانون

Introduction to 

Law 

 - 2 2 جامعة - خ
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 الفصل الدراسي الثاني

 ساعة معتمدة( 16)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 ساعة معتمدة( 12)

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(
 متطلبات سابقة

متطلب 

 كلية/

 تخصص

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230120202 

 نظرية اقتصادية كلية

Macroeconomic 

theory 

 230110202 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

2 022301204 

 اقتصاديات البنوك

Economics of 

Banking 

 230110202 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

3 230120602 

اقتصاديات الموارد 

 الطبيعية

Economics of 

Natural 

Resources 

 230110202 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

4 230520802 
 محاسبة تكاليف

Cost Accounting 
 - ج

تخصص 

 رئيسي
3 3 1 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 4الطالب منها مقررين أحدهما متطلب جامعة بواقع يختار )

5 230121002 

اقتصاديات المالية 

 العامة

Public Finance 

 230110102 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

6 230121202 

الدول اقتصاديات 

 Economicsالعربية 

of Arab 

Countries 

 - خ
 تخصص
 رئيسي

2 2 - 

7 022300214 

 علم النفسمقدمة في 

Introduction to 

Psychology 

 - 2 2 جامعة - خ

8 602230021  

 العلم والتكنولوجيا

Science and 

Technology 

 - 2 2 جامعة - خ
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 المستوى الثالث )اقتصاد( -ج 

 الفصل الدراسي األول

 معتمدة(ساعة  17)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 ساعة معتمدة( 12)

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/
 اختياري)خ(

متطلبات 
 سابقة

متطلب 
 كلية/
 تخصص

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

محاضرة 
 نظرية

 تطبيقات

1 022301301 
 االقتصاد الرياضي

Mathematical 

Economics 

 230310502 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

2 230130302 
 االقتصاد الدولي

International 

Economics 

 230110102 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

3 230130502 

تاريخ مصر االقتصادي 

المعاصر  

Contemporary 

Economic History 

of Egypt 

 230110202 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

4 230130702 
 االستثمار وأسواق المال

Investment and 

Capital Markets 

 230120402 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 5الطالب منها مقررين أحدهما متطلب تخصص فرعي بواقع يختار )

5 230130902 

االقتصاد الزراعي 

 والموارد المائية

Agricultural 

Economics and 

Water Resources 

 022301207 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

6 230131102 

 اقتصاديات السياحة

Economics of 

Tourism 

 022301207 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

7 230431302 
 التسويق

Marketing 
 022300111 خ

تخصص 

 رئيسي
2 2 - 

8 022302301 

 نظريات العالقات الدولية

Theories of 

International 

Relations 

 230210402 خ
 تخصص
 فرعي

3 3 1 

9 230220102 

 السياسة الدولية تطور

History of 

International 

Politics 

 230210402 خ
 تخصص

 فرعي
3 3 - 
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 الفصل الدراسي الثاني

 ساعة معتمدة( 17)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 ساعة معتمدة( 12)

 اسم المقرر كود المقرر م
اجباري)ج(

/ 

 اختياري)خ
 متطلبات سابقة

متطلب 
 كلية/
 تخصص

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

محاضرة 
 نظرية

 تطبيقات

1 230130202 
 االقتصاد الصناعي

Industrial Economics 
 230120102 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

2 022301304 
 اقتصاديات التمويل

Financial Economics 
 230120402 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

3 230130602 

 تطور الفكر االقتصادي

Evolution of 

Economic Thought 

 - ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

4 230130802 
      االقتصاد اإلسالمي

 Islamic Economics 
 - ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 5الطالب منها مقررين أحدهما متطلب تخصص فرعي بواقع يختار )

5 230131002 

 تطبيقات الحاسب االلي

Computer 

Applications 

 230320502 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 1 

6 230131202 

 العولمة االقتصادية

Economic 

globalization 

 - خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

7 230431402 

 التحليل االداري الكمي

Quantitative 

Business Analysis 

 022300111 خ
تخصص 

 رئيسي
2 2 1 

8 022302306 

السياسة والحكم في مصر 

 المعاصرة

Politics and 

Governance in 

Contemporary Egypt 

 022302110 خ
 تخصص

 فرعي
3 3 - 

9 230220202 

 تحليل السياسة الخارجية

Foreign Policy 

Analysis 

 230210402 خ
تخصص 

 فرعي
3 3 - 
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 )اقتصاد( المستوى الرابع -د 

 الفصل الدراسي األول

 ساعة معتمدة( 17)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 معتمدة(ساعة  12)

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(
 متطلبات سابقة

متطلب 
 كلية/
 تخصص

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

محاضرة 
 نظرية

 تطبيقات

1 230140102 
 (1االقتصاد القياسي )

Econometrics (1) 
 230320502 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

2 022301403 
 دراسات الجدوى االقتصادية

Feasibility Studies 
 230120202 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

3 230140502 

 قضايا اقتصادية معاصرة

Contemporary 

Economic Issues 

 230110202 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

4 230140702 
 اقتصاديات العمل

Labor Economics 
 230120102 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 5الطالب منها مقررين أحدهما متطلب تخصص فرعي بواقع يختار )

5 230140902 

اقتصاديات المشروعات 

 Economics of الصغيرة

Small Enterprises 

 230110102 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

6 230141102 

اقتصاديات الموارد 

 Economics ofالبشرية

Human Resources 

 230120202 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

7 230141302 
 االقتصاد الرقمي

Digital Economy 
 230120302 خ

 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

8 230241502 

 النظم والحياة السياسية

Comparative 

Political Systems 

 230210302 خ
تخصص 

 فرعي
3 3 - 

9 230240702 

العالقات الدبلوماسية 

 Diplomatic والقنصلية

and Consular 

Relations 

 230210402 خ
 تخصص
 فرعي

3 3 - 

 

 

 

 



 

40 

 

  الفصل الدراسي الثاني

 ساعة معتمدة( 17)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 ساعة معتمدة( 12)

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(
 متطلبات سابقة

متطلب 
 كلية/
 تخصص

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

محاضرة 
 نظرية

 تطبيقات

1 230140202 
 (2القياسي )االقتصاد 

Econometrics (1) 
 230320502 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

2 230140402 

تخطيط وسياسات اقتصادية 

 كلية

Planning and 

Macroeconomic 

Policies 

 022301207 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

3 230140602 

اقتصاديات الرفاهة والتوازن 

 العام

Economics of 

Welfare and General 

Equilibrium 

 230120202 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

4 230140802 
 مشروع التخرج

Graduation Project 
 230120202 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 5الطالب منها مقررين أحدهما متطلب تخصص فرعي بواقع يختار )

5 230141002 
 االقتصاد السياسي

Political Economy 
 230110202 خ

 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

6 230141202 

اقتصاديات البيئة والتنمية 

 المستدامة

Environmental 

Economics and 

Sustainable 

Development 

 230110802 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

7 230141402 

اقتصاديات النقل 

 واللوجستيات

Economics of 

Transport and 

Logistics 

 230120102 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

8 230240402 

 مشكالت سياسية دولية

International 

Political Problems 

 230210402 خ
 تخصص
 فرعي

3 3 1 

9 022302304 

 الرأي العام واإلعالم

Public Opinion and 

Communication 

 230211002 خ
 تخصص

 فرعي
3 3 - 
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 : البرنامج الدراسي لبكالوريوس العلوم السياسيةثانياا 
 المقررات الدراسية موزعة وفقا  لبرنامج العلوم السياسية المقترح(  16جدول رقم ) 

  المستوى األول ) عام ( - أ

 ساعة معتمدة( 17) الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(

متطلبات 

 سابقة

متطلب 

 كلية/

 تخصص

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230110102 

 الجزئي االقتصاد مبادئ

Introduction to 

Microeconomics 

 1 3 3 كلية - ج

2 230210302 

 السياسية العلوم إلى مدخل

Introduction to 

Political Science 

 - 3 3 كلية - ج

3 230310502 

الرياضيات البحتة  مبادئ

 والمالية

Introduction to Pure 

and Financial 

Mathematics 

 1 3 3 كلية - ج

4 230710702 
 لغة أجنبية*

Foreign Language 
 - 3 3 كلية - ج

5 022308109 

 مدخل إلى العلوم السلوكية

 Introduction to

Behavioral Sciences 

 - 3 3 كلية - ج

6 022300111 

 االبتكار وريادة األعمال

Innovation and 

Entrepreneurship 

 - 2 2 جامعة - ج

 .الفرنسية أو اإلنجلي ية اللغتين إحدى الطالب يختار  *  

 ساعة معتمدة( 17) الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(

متطلبات 

 سابقة

متطلب 

 كلية/

 تخصص

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230110202 

 الكلى االقتصاد مبادئ

Introduction to 

Macroeconomics 

 1 3 3 كلية - ج

2 230210402 

 الدولية العالقات إلى مدخل

Introduction to 

International Relations 

 - 3 3 كلية - ج

3 230310602 

 اإلحصاء مبادئ

Introduction to 

Statistics 

 1 3 3 كلية - ج

4 230110802 

 أساسيات التنمية االقتصادية

Essentials of Economic 

Development 

 - 3 3 كلية - ج

5 022302110 
 السياسة المقارنة

Comparative Politics 
 1 3 3 كلية - ج

6 022300112 
 التفكير الناقد

Critical Tthinking 
 - 2 2 جامعة - ج
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  )علوم سياسية( المستوى الثاني - ب

 الفصل الدراسي األول

 ساعة معتمدة( 16)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 ساعة معتمدة( 12)

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(
متطلبات 

 سابقة

متطلب 
 كلية/
 تخصص

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230220102 

 تطور السياسة الدولية

History of 

International 

Politics 

 230210402 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

2 022302203 

 المقارنة حكوماتال

Comparative 

Governments 

 022302110 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

3 230620502 

 القانون الدولي العام

Public 

International Law 

 - ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

4 230220702 

 اإلدارة العامة والمحلية

Public and Local 

Administration 

 230210302 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 4الطالب منها مقررين بواقع يختار )

5 022300217 

 مبادئ الصحة العامة

Principles of 

Public Health 

 - 2 2 جامعة - خ

6 022300211 
 تاريخ العلوم

History of Science 
 - 2 2 جامعة - خ

7 022300213 

 اإلنسان والبيئة

Human and 

Environment 

 - 2 2 جامعة - خ

8 022300215 

 مدخل القانون

Introduction to 

Law 

 - 2 2 جامعة - خ
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 الفصل الدراسي الثاني

 ساعة معتمدة( 17)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 ساعة معتمدة( 12)

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(
 متطلبات سابقة

متطلب 

 كلية/

 تخصص

عدد 

 الساعات

 المعتمدة

محاضرة 

 نظرية
 تطبيقات

1 230220202 

تحليل السياسة 

 الخارجية

Foreign Policy 

Analysis 

 230210402 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

2 230220402 
 سياسات أفريقية

African Politics 
 - ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

3 230220602 
 النظرية السياسية

Political Theory 
 230210302 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

4 230220802 

 تحليل السياسة العامة

Public Policy 

Analysis 

 230211002 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 5الطالب منها مقررين أحدهما متطلب جامعة بواقع يختار )

5 230121402 

اقتصاديات النقود 

 والمصارف

Money and 

Banking 

 230110202 خ
تخصص 

 فرعي
3 3 - 

6 230130602 

 تطور الفكر االقتصادي

Evolution of 

Economic 

Thought 

 - خ
تخصص 

 فرعي
3 3 - 

7 022300214 

 مقدمة في علم النفس

Introduction to 

Psychology 

 - 2 2 جامعة - خ

8 602230021  

 العلم والتكنولوجيا

Science and 

Technology 

 - 2 2 جامعة - خ
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 )علوم سياسية( المستوى الثالث - ج

 الفصل الدراسي األول

 ساعة معتمدة( 17)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 ساعة معتمدة( 12)

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/
 اختياري)خ(

 متطلبات سابقة
متطلب 
 كلية/
 تخصص

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

محاضرة 
 نظرية

 تطبيقات

1 022302301 

 نظريات العالقات الدولية

Theories of 

International 

Relations 

 230210402 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

2 230230302 

 تاريخ الفكر السياسي

History of 

Political Thought 

 230220602 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

3 230230502 

تطور مصر السياسي 

 الحديث

Evolution of 

Modern Egyptian 

Politics 

 022302110 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

4 230630702 

 المنظمات الدولية

International 

Organizations 

 - ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 5الطالب منها مقررين أحدهما متطلب تخصص فرعي بواقع يختار )

5 022302309 

حكم الديمقراطية وال

 الرشيد

Democracy and 

Good Governs 

 022302110 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

6 022302311 
 سياسات أسيوية

Asian Politics 
 230220202 خ

 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

7 230130302 

 االقتصاد الدولي

International 

Economics 

 230110102 خ
تخصص 

 فرعي
3 3 1 

8 230130502 

تاريخ مصر االقتصادي 

المعاصر  

Contemporary 

Economic History 

of Egypt 

 230110202 خ
تخصص 

 فرعي
3 3 - 
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 الفصل الدراسي الثاني

 ساعة معتمدة( 17)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 ساعة معتمدة( 12)

 اسم المقرر كود المقرر م

 اجباري

 )ج(/

 اختياري

 )خ(

 متطلبات سابقة
متطلب 
 كلية/
 تخصص

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

محاضرة 
 نظرية

 تطبيقات

1 230230202 

 السياسات الخارجية المقارنة

Comparative Foreign 

Policies 

 - ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

2 022302304 

 الرأي العام واإلعالم

Public Opinion and 

Communication 

 230211002 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

3 230230602 

السياسة والحكم في مصر 

 المعاصرة

Politics and 

Governance in 

Contemporary Egypt 

 022302110 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

4 230121002 
 اقتصاديات المالية العامة

Public Finance 
 230110102 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 5الطالب منها مقررين أحدهما متطلب تخصص فرعي بواقع يختار )

5 230630802 

المنظمات اإلقليمية والوكاالت 

 المتخصصة

Regional 

Organizations & 

Specialized Agencies 

 - خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

6 230231002 
 األيديولوجيات السياسية

Political Ideologies 
 230211002 خ

 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

7 230631202 

 منظمات دولية غير حكومية

International non-

governmental 

organizations 

 - خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

8 230141202 

اقتصاديات البيئة والتنمية 

 المستدامة

Environmental 

Economics and 

Sustainable 

Development 

 230110802 خ
تخصص 

 فرعي
3 3 - 

9 230130802 
 االقتصاد اإلسالمي

Islamic Economics 
 - خ

تخصص 

 فرعي
3 3 - 
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 )علوم سياسية( المستوى الرابع - د

 الفصل الدراسي األول

 ساعة معتمدة( 17)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 ساعة معتمدة( 12)

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(
 متطلبات سابقة

متطلب 
 كلية/
 تخصص

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

محاضرة 
 نظرية

 تطبيقات

1 230240102 

 السياسيةالتنمية 

Political 

Development 

 022302110 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

2 230240302 
 جيوبوليتيكس

Geopolitics 
 230210302 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

3 230240502 

 ادارة الصراع الدولي

International 

Conflict 

Management 

 230210402 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

4 230240702 

العالقات الدبلوماسية 

 والقنصلية

Diplomatic and 

Consular Relations 

 230210402 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 5الطالب منها مقررين أحدهما متطلب تخصص فرعي بواقع يختار )

5 022302409 

 سياسات أمريكا الالتينية

Latin American 

Politics 

 230230102 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

6 022302411 

 العالقات السياسية العربية

Arab Political 

Relations 

 230210402 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

7 230241302 

 علم اجتماع السياسة

Sociology of 

Politics 

 230210302 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

8 230140502 

 قضايا اقتصادية معاصرة

Contemporary 

Economic   Issues 

 230110202 خ
تخصص 

 فرعي
3 3 - 

9 230140902 

المشروعات  اقتصاديات

 Economics الصغيرة

of Small 

Enterprises 

 230110102 خ
تخصص 

 فرعي
3 3 - 
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  الفصل الدراسي الثاني

 ساعة معتمدة( 16)

 المقررات اإلجبارية - أوال

 ساعة معتمدة( 12)

 اسم المقرر كود المقرر م
 اجباري)ج(/

 اختياري)خ(
 متطلبات سابقة

متطلب 
 كلية/
 تخصص

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

محاضرة 
 نظرية

 تطبيقات

1 022302402 

 السياسة الخارجية المصرية

Egyptian Foreign 

Policy 

 230220202 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

2 022302404 

 مشكالت سياسية دولية

International 

Political Problems 

 230210402 ج
 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

3 230141002 
 االقتصاد السياسي

Political Economy 
 230110202 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 - 

4 022302406 
 مشروع التخرج

Graduation Project 
 230210302 ج

 تخصص

 رئيسي
3 3 1 

 المقررات االختيارية - ثانيا

 ساعات معتمدة( 4الطالب منها مقررين بواقع يختار )

5 230240802 

 النظم السياسية لدول الجوار

Political Regimes of    

Neighbouring 

Countries 

 022302110 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

6 230241002 

مشكالت سياسية شرق 

 أوسطية

Middle Eastern 

political problems 

 230230102 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

7 230241202 

 االستراتيجية واألمن القومي

Strategy and 

National Security 

 230210302 خ
 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

8 230241402 
 اإلسرائيلي -الصراع العربي

Arab-Israeli Conflict 
 230220202 خ

 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

9 230241602 
 علم النفس السياسي

Political Psychology 
 230210302 خ

 تخصص

 رئيسي
2 2 - 

 

 
 



 

48 

 

 القسم الرابع: توصيف المقررات 

ا( 38) مقررات االقتصاد -أوال    مقرر 

 التوصيف المقرر

مبادئ 

االقتصاد 

 الجزئي

230110102 

يهدف هذا المقرر تعريف الطالب بطبيعة علم االقتصاد وكيفية تحديد األسعار في 

األسوال المختلفة، وأن يلم الطالب بالمفاهيم األساسية في االقتصاد مثل مفهوم: تكلفة 

واالختيار والمرونات، فضالً عن الجوانب التي تتعلق بدراسة سلوك الفرصة البديلة 

المستهلك وسلوك المنتج في سعي كل منهما لتعظيم هدفه. ويحتو  المقرر على خمسة 

أما القسم . أقسام أساسية، حيث يتناول القسم األول علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية

خالل دراسة كل من: طلب السول، الثاني يتعلق بدراسة توازن السول وذلك من 

. ويتصدى القسم الثالث لدراسة نظرية الطلب والعرض وعرض السول، ومرونات

سلوك المستهلك من خالل نظرية المنفعة الحدية، وتحليل منحنيات السواء. ويهتم القسم 

الرابع بدراسة تحليل اإلنتاج والتكاليف. ويختص القسم الخامس بدراسة توازن 

ظل أشكال السول المختلفة، من خالل دراسة توازن المشروع في ظل  المشروع في

 لمنافسة االحتكارية.اظروف المنافسة الكاملة واالحتكار و

مبادئ 

االقتصاد 

 الكلي

230110202 

إلمام الطالب بالمفاهيم العامة التي تتعلق باالقتصاد الكلي يهدف هذا المقرر إلى 

وسياساته على مستوى الدولة ككل، وكيفية عالج واألهداف األساسية لالقتصاد الكلي 

المشكالت االقتصادية الكلية. ويتضمن هذا المقرر المفاهيم األساسية لالقتصاد الكلي، 

. فضال كليوالحسابات القومية، والتدفق الدائر  للدخل القومي، ومحددات الطلب ال

ودور السياسة المالية في عالج  المستوى التوازني للدخل القومي،عن كيفية تحديد 

الفجوات االنكماشية والفجوات التضخمية. فضالً عن دراسة المفاهيم األساسية في: 

النقود والبنوك والتجارة الدولية، ومي ان المدفوعات وأسعار الصرف، والنمو 

 االقتصاد  والتنمية االقتصادية.

أساسيات 

التنمية 

 االقتصادية

23010802 

ة لجوانب النظرية والعملية المصاحبقرر إلى تعريف الطالب بايهدف هذا الم

مفهوم التخلف وخصائص الدول ويتضمن المقرر: . المختلفة الستراتيجيات التنمية

المتخلفة، والتنمية االقتصادية وطرل قياسها، واستراتيجيات التنمية االقتصادية، 

مو السكاني والبطالة والهجرة، وعالقة التنمية االقتصادية ببعض القضايا االجتماعية كن

وقضايا التفاوت في التوزيع والفقر وكيفية قياسهما ومحدداتهما وتأثيرهما على 

المتغيرات االقتصادية الكلية، ودور التعليم والصحة في التنمية االقتصادية، والتنمية 

 االقتصادية في مصر.

نظرية 

اقتصادية 

 جزئية

230120102 

االقتصادية  اتللوحديهدف هذا المقرر إلى تعميق فهم الطالب بالنظرية االقتصادية 

ت االقتصادية لفهم العالقات بين المتغيرا أدوات التحليل األكثر عمقاً استخدام ، والفردية

التطبيقية التي تتعلق بسلوك الوحدات  ستخدامات، واالعلى المستوى الج ئي

النظرية ويتضمن هذا المقرر:  .الواقع العمليو النظرية االقتصادية الفردية للربط بين

العامة للطلب، والنظرية العامة للعرض، وتوازن السول، وتطبيقات على توازن 

السول، والخطة اإلنفاقية للمستهلك، وتحليل المنفعة الحدية، وتحليل منحنيات السواء، 

اج، ودوال االيراد للوحدة ونظرية التفضيل المستبان، ونظرية االنتاج، وتكاليف االنت

 االنتاجية، وتوازن الوحدة اإلنتاجية في ظل أشكال السول المختلفة.

نظرية 

 اقتصادية كلية

كيفية استخدام بالنظرية االقتصادية الكلية، والطالب  يهدف هذ المقرر إلى زيادة فهم

العالقات بين المتغيرات االقتصادية  المتقدمة التي تحكمدوات التحليلية ألا الطالب
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التنبؤ بآثار سياسات القدرة على ، وتقييم قضايا االقتصاد الكلي الرئيسةالكلية، و 230120202

مقدمة منهجية، والنموذج . ويتضمن هذا المقرر: األداء االقتصاد  علىاالقتصاد الكلي 

األساسي للتحليل الكلى، واستخدام النموذج األساسي في شرح النظرية الكالسيكية 

والنظرية الكين ية، ونموذج تحديد الدخل القومي والمستوى العام لألسعار وسعر 

الفائدة )النموذج الكالسيكى(، ومكونات الطلب الكلى، والتوازن العام ونموذج 

IS/LM ،وفاعلية السياسات االقتصادية الكلية باستخدام نموذج  الكين ىIS/LM. 

اقتصاديات 

 النقود

230120302 

المفاهيم العامة التي تتعلق بالنقود وتطورها بالطالب  يهدف هذا المقرر إلى أن يلم

كيفية تحديد سعر والطلب عليها، ووأنواعها والعوامل التي تحكم التغيرات في عرضها 

المشكالت النقدية والفائدة على األصول المالية المختلفة، والعوامل المؤثرة فيه، 

، وأنواعها، ووظائفها ،النقودعريف . ويتضمن هذا المقرر: تلنقدية لعالجهااوالسياسات 

والنظم النقدية المختلفة، وقياس العرض النقد  والطلب على النقود ومحدداته، 

، والعرض النقد ، تحديد سعر الفائدة في كل من سول السندات وسول النقدوواالئتمان، 

 .وفاعلية استخدامها سياسة النقديةوأدوات ال

اقتصاديات 

 البنوك

230120402 

وأهميتها، وكذلك القطاع  على البنوك المختلفةتعرف الطالب يهدف هذا المقرر إلى أن ي

دور البنك المرك   في تحقيق ، وتعبكة الموارد المالية بالمجتمع في هالمصرفي ودور

القدرة على ، أن يكتسب االستقرار في مستوى األسعار وكذلك استقرار سعر الصرف

. ويتضمن هذا المقرر: فكرة البنوك فهم المشكالت النقدية والسياسات لنقدية لعالجها

ها وتأثيرها في النشاط االقتصاد  ووظائف البنوك التجاريةوتطورها، ودراسة كل من: 

من خالل التأثير في عرض النقود بصفة خاصة، والبنوك المتخصصة وأنواعها 

 ودوره في رسم السياسة النقدية بالمجتمع. البنك المرك  ووظائفها، و

اقتصاديات 

الموارد 

 الطبيعية

230120602 

اقتصاديات بدراسة لى االهتمام إدعل  التيدراسة األسباب يهدف هذا المقرر إلى 

متجددة. ويتضمن هذا المقرر: الر سواء المتجددة منها أو غي، المختلفة الموارد الطبيعية

على الموارد والبيكة  الصناعي، وأثر النمو هاتسعيرأهم أنواع الموارد الطبيعية وكيفية 

المستدامة وشروط االستدامة الصغرى والكبرى  التنمية، وتعريف البيكيوالتلوث 

، ودراسة اقتصاديات السكان ومعرفة اآلراء المختلفة حول االقتصاديةوتحقيق الرفاهية 

لهذه  االقتصادية األبعادو انيكالستحكم بين النمو  التيوأهم النظريات  السكانيالنمو 

، واقتصاديات  راعي، والطلب والعرض على الغذاء واقتصاديات النشاط الالمشكلة

 السكان، والتنمية المستدامة والتلوث البيكي.

نظريات النمو 

 والتنمية

022301207 

لكالسيكية، لنظريات التنمية ا أعمقفهما  يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب

فضال عن تسليط الضوء على  الحديثة،ونظريات التنمية النيوكالسيكية، والنظريات 

الدول النامية المختلفة وأسباب  بعض التعرف على تجاربالبعد الدولي للتنمية، و

نظريات التنمية االقتصادية المختلفة  هذا المجال. ويتضمن المقرر: فينجاحها أو فشلها 

حسب تطورها التاريخي، وتجارب بعض الدول النامية الناجحة في هذا الشأن، 

ت الحكومية المتبعة محليا ودوليا، وأساليب تمويل التنمية العامة والخاصة، والسياسا

 والداخلية والخارجية والمقارن بينها.

اقتصاديات 

 المالية العامة

230121002 

تمكين الطالب من فهم ماهية اقتصاديات المالية العامة وأقسامها  يهدف هذا المقرر إلى

األساسية، فيتعرف الطالب على أهم مصادر اإليرادات العامة للدولة وتتمثل في مختلف 

أنواع الضرائب والقروض العامة كما يحلل اقتصاديات النفقات العامة وأهم اقسامها 

على مفهوم الموازنة العامة وأهميتها  يتعرف كمااإلدارية واالقتصادية والوظيفية، 

ثالثة أبواب  المقرر. ويتضمن هذا ودورتها في جمهورية مصر العربية وأقسامها

عن مقدمة، يتناول الباب األول مصادر اإليرادات العامة: الضرائب  رئيسية فضالً 
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يل والرسوم والثمن العام واإلتاوات والقروض العامة الداخلية والخارجية ويعرض لتحل

استخدام كل منها، بينما يعرض  ومبادئاقتصاد  لكل من الضرائب والقروض العامة، 

أهم وحيث يحدد ماهيتها وأهم أقسامها ومبادئها األساسية،  ،الباب الثاني للنفقات العامة

أثارها االقتصادية. ويعالج الباب األخير موضوع الموازنة العامة للدولة وأوجه 

يحلل دورة ومشروع والحساب الختامي للدولة،  انيات الاالختالف بينها وبين مي

خل السلطة التنفيذية ، وأشكال الرقابة المالية على الموازنة العامة من داعامةالموازنة ال

 .ومن خارجها

اقتصاديات 

 الدول العربية

230121202 

 بالدول العربية إلى إلمام الدارس بهيكل النشاط االقتصاد يهدف هذا المقرر 

وخصائص كل منها، ومقومات التنمية بها، وما هى معوقات التنمية بها، بما يسمح 

باتخاذ السياسات المالئمة لرفع مستوى األداء االقتصاد  بها، فضالً عن اإللمام ببعض 

بالدول هيكل النشط االقتصاد  التجارب الواقعية بها. ويحتوى هذا المقرر على: 

 منطقةالمقومات التنمية االقتصادية في ، وبالدول العربية استراتيجيات التنمية، والعربية

بتلك الدول  ، ومعوقات التنميةالدول العربيةقتصاد  ب، وعالقات التعاون االالعربية

الدول العربية رب التنمية ببعض وكيفية التغلب عليها، ودراسات تطبيقية تتعلق بتجا

 .والمقارنة بينها

اقتصاديات 

النقود 

 والمصارف

230121402 

، وتأثير إلمام الطالب بالطلب على النقود وعرضهاالمقرر إلى التعرف على  هذا يهدف

النقود في النشاط االقتصاد ، وإكساب الطالب بالمعارف الضرورية الخاصة بوظائف 

البنوك، والتعرف على دور البنك المرك   وأدوات السياسة النقدية، وتعريف الطالب 

ووظائف  ،للنظرية النقدية. ويتضمن هذا المقرر: تعريف النقودبالمبادئ األساسية 

، واألسوال والطلب على النقود ومحدداته النقود، وقياس العرض النقد  ومكوناته

المالية ووظائفها، وأنواع األصول المالية، ونظرية سعر الفائدة، ومي انية البنوك 

لمرك   والسياسة النقدية، التجارية، وإدارة البنوك التجارية،  ووظائف البنك ا

 الطلب على النقود. اتونظري

االقتصاد 

 الرياضي

230130102 

أن يتعرف الطالب على مفاهيم وأدوات التحليل الرياضي يهدف هذا المقرر إلى 

المختلفة، وأن يستطيع أن يستخدم أدوات التحليل الرياضي في إعادة صياغة القوانين 

االقتصادية سواء على المستوى الج ئي أو الكلي في شكل رياضي، وأن يطبق األدوات 

هذا المقرر دراسة ويتضمن الرياضية في تحليل الظواهر االقتصادية المختلفة. 

مراجعة ، والموضوعات التالية: طبيعة االقتصاد الرياضي ومفهوم النموذج االقتصاد 

المعادالت اآلنية وتحليل التوازن ويتضمن التحليل الساكن  ،أدوات التحليل الرياضي

مشاكل التعظيم والتدنية و ،والساكن المقارن لتوازن السول وتوازن الدخل القومي

المقيدة وتشمل نظرية المستهلك واشتقال دوال طلب المستهلك، ونظرية  المقيدة وغير

المشروع واشتقال دوال الطلب على عناصر االنتاج ودالة التكاليف ودالة العرض ودالة 

 تحليل المستخدم والمنتج. ،البرمجة الخطية ،الربح للمشروع

االقتصاد 

 الصناعي

230130202 

 ،ب بالمفاهيم والجوانب المختلفة لالقتصاد الصناعييهدف هذا المقرر إلى تعريف الطال

شكل السول المالئم للصناعات وهو سول احتكار بعن تعميق مفهوم الطالب  فضالً 

استخدام أدوات التحليل ووالخصائص الممي ة له،  الصناعيوآليات السول  ،القلة

معالجة المشكالت االقتصادية التي تواجه المشروع الصناعي، ل االقتصاد 

االستراتيجيات التي تتبعها المؤسسات الصناعية عند تحديد سلوكها السوقي. ويتضمن و

وشروط تعظيم  ،لمشرعات الصناعية وأنواعها، وأشكال السولهذا المقرر دراسة: ا

ومقاييس التركي ، والقوة ، مفهوم ترك  السولو ،ألرباح من وجهة نظر سول اإلنتاجا

نموذج كورنو، مثل: االحتكارية في أشكال السول المختلفة، وبعض نماذج احتكار القلة 
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نموذج منحنى الطلب ونموذج الوحدة اإلنتاجية المسيطرة، ونموذج ستاكلبرج، و

 اإلنفال اإلعالني وتحديد مي انيته.ونموذج األنصبة النسبية، و، رالمنكس

االقتصاد 

 الدولي

230130302 

، تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية للعالقات االقتصادية الدوليةيهدف هذا المقرر إلى 

بالنظريات المختلفة التي تفسر سبب قيام التجارة الدولية، فضالً عن السياسات و

، وباألشكال المختلفة للتكتالت االقتصادية، والفرل بينها وبين العولمة التجارية

بالجوانب النقدية في العالقات االقتصادية الدولية والعالقة بينها وبين االقتصادية، و

النظريات ، وطبيعة االقتصاد الدولي . ويتضمن هذا المقرر:الجوانب الحقيقية

معدالت ، والنظريات الحديثة في التجارة الدولية، والكالسيكية في التجارة الدولية

التكامل االقتصاد  ، وياسة التجاريةالس، والتبادل الدولية وتغيراتها عبر ال من

الصرف ، ومي ان المدفوعات الدولية، والعولمة والتكتالت االقتصادية، واإلقليمي

 .االختالل والتوازن في مي ان المدفوعات، واألجنبي

اقتصاديات 

 التمويل

230130402 

وت ويده  ،طالب في مجال التمويليهدف هذا المقرر بناء المقدرة العلمية والتحليلية لل

األصول المالية التمويل من خالل  باألدوات العلمية الالزمة لكي يفهم آلية اتخاذ قرار

. ويتضمن هذا األسوال المالية وكيفية تحديد أسعارهاصدارها وتداولها في إالتي يتم 

: مفاهيم عامة عن األصول المالية، وأنواع األصول المالية ووظائف األسوال المقرر

وأدوات سول النقد وأدوات سول رأس المال، واألرقام القياسية لألسهم  المالية،  

والسندات، واألرقام القياسية الدولية، وأسوال المشتقات المالية، ومحفظة األصول 

المالية بما تتضمنه من الطلب على األصول المالية، وعائد محفظة األصول المالية 

ل القوائم المالية، والتحليل االقتصاد  ومخاطرها، والتنويع وتخفيض المخاطر، وتحلي

 للسندات واألسهم، والتحليل المالي والفني لألصول المالية.

تاريخ مصر 

 االقتصادي

 المعاصر

230130502 

التطورات واألحداث االقتصادية عن أهم  عامةعطاء الطالب فكرة يهدف هذ المقرر إ

، مصر في المرحلة المعاصرةوالسياسية التي أثرت في مستوى األداء االقتصاد  في 

االقتصادية واالجتماعية التي ترتبل على كل من األحداث باآلثار  هتعريف فضالً عن

. السياسية واالقتصادية التي مر بها االقتصاد المصر  في المرحلة المعاصرة

االتجاهات العامة للنمو االقتصاد  في مصر واإلسهامات ويتضمن هذا المقرر: 

تطور بعض مؤشرات ، واإلصالح االقتصاد  في مصر، ور ال منالقطاعية فيه عب

تطور العولمة ومؤشرات الحكم ، واألداء في االقتصاد المصر  في المرحلة المعاصرة

تطور مشكلتي البط الة والتضخم ، ووأثر كل منها علي األداء االقتصاد  في مصر

ة العالمية وموقع مؤشر التنافسي، والسمات الرئيسية لالقتصاد المصر ، وفي مصر

 ومشكالته المعاصرة. تطورات نظام سعر الصرف األجنبي المصر ، ومصر منها

الفكر  تطور

 االقتصادي

230130602 

إكساب الطالب مهارات معرفية تتعلق بكيفية تطور الفكر يهدف هذا المقرر إلى 

المتعلقة بتاريخ الفكر  كالتالمختلفة، وبحل المشالفكرية االقتصاد  عبر المدارس 

بين أفكار ، والتميي  بين أفكار الطبيعيين وأفكار التجاريين االقتصاد ، والتميي 

المدرسة الكالسيكية وأفكار المدرسة االشتراكية. ويتضمن المقرر: الفكر االقتصاد  

، والفكر االقتصاد  الغربي في العصور الوسطى، والفكر االقتصاد  اإلغريقعند 

اإلسالمي في العصور الوسطى وعند ابن خلدون، والفكر االقتصاد  عند التجاريين 

، ثم والطبيعيين، والفكر االقتصاد  عند المدرسة الكالسيكية والمدرسة االشتراكية

 المدرسة النيوكالسكية والكين ية.

االستثمار 

 وأسواق المال

االستثمار، وت ويده طالب في مجال حليلية لليهدف هذا المقرر بناء المقدرة العلمية والت

باألدوات العلمية الالزمة لكي يفهم آلية اتخاذ قرار االستثمار في األصول الحقيقية 
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، بما يخدم اتخاذ هذا القراروالمالية وكيف يقارن بين العوائد الحقيقية على هذه األصول  230130702

. سسات التي تعمل فيهالمالية والمؤوالمبادئ األساسية التي تحكم عمل األسوال ا

ويتضمن هذا المقرر مفاهيم عامة عن االستثمار وأسوال المال، ووظائف شركات 

االستثمار وأنواعها، وصناديق االستثمار، وصناديق األموال المخلوطة، وصناديق 

التحوط، والعوامل المؤثرة في معدل العائد على حقول الملكية، وتحليل قائمة الدخل 

رة التدفق النقد ، والتغيرات في المرك  المالي وأسعارها على والمي انية، ودو

 األصول المالية.

االقتصاد 

 اإلسالمي

230130802 

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من فهم ماهية االقتصاد اإلسالمي ومبادئه 

نظام االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية الاألساسية، وأوجه الشبه واالختالف بين 

إلى  االقتصادية والحاجة. ويتضمن هذا المقرر االقتصاد اإلسالمي والنظم الوضعية

الستهالك واالنتاج في االقتصاد اإلسالمي ويعرض ، وااإلسالميالنظام االقتصاد  

حول المشروع العام، وقوة العمل والتشريع والتنظيم وفقا للرؤية  تطبيقيتينلدراستين 

صاد اإلسالمي، ثم يعرض لدراسة تطبيقية حول دور التوزيع في االقتواإلسالمية. 

التنمية ودور الدولة في االقتصاد اإلسالمي. والوقف في تحقيق التكافل االجتماعي، 

األولى حول إحياء  تطبيقيتيناالقتصادية في البيكة اإلسالمية ويعرض لدراستين 

األرض الموات والتنمية االقتصادية، الثانية دور التجارة البينية للدول اإلسالمية في 

 تحسين الكفاءة االنتاجية ومعدل النمو االقتصاد .

االقتصاد 

الزراعي 

والموارد 

 المائية

230130902 

ت االقتصادية يهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب بمفهوم االقتصاد ال راعي والمشكال

. بشأن اقتصاديات الموارد المائية وتطوير المعرفة العمليةالتي تواجه القطاع ال راعي 

لمتعلقة بقرارات اإلنتاج النظرية وأدوات التحليل االقتصاد  اويتضمن هذا المقرر: 

، ودوال اإلنتاج وتحليلها وشرح وتفسير كيفية عمل قانون تناقص الغلة ال راعي

وتطبيق ذلك على القطاع ال راعي، كما يتناول مدى تقدم أو تراجع المشروع ال راعي 

من خالل دراسة التكاليف واإليرادات، والطلب والعرض في سول المنتجات ال راعية 

القطاع ال راعي، والسياسات ال راعية، وتحديد سعر التوازن، والجوانب التنموية في 

 .ندرة المياه كالتواألدوات التي تسهم في حل مشوتمويل األنشطة ال راعية، 

تطبيقات 

 الحاسب اآللي

230131002 

يهدف هذا المقرر إلى تنمية قدرات الدارس على استخدام الحاسب اآللي في التطبيقات 

الي، زيادة قدرته على التحليل الكمي (. وبالتExcelاالقتصادية باستخدام برنامج )

للمتغيرات االقتصادية، ووصف البيانات والتعرف على أنواعها، وتقدير العالقات 

االقتصادية وتقييم المعلمات المقدرة وتفسير العالقات االقتصادية باستخدام األساليب 

صيف اإلحصائية المالئمة. ويتضمن هذا المقرر تصنيف البيانات االقتصادية، وتو

تجميع وتبويب والمتغيرات االقتصادية، والتحليل البياني للمتغيرات االقتصادية، 

، وكيفية االقتصاديةرتباط بين المتغيرات االوستخدام األرقام القياسية، ابوإعداد البيانات 

ورياضيا باستخدام معامل بيرسون، وباستخدام  ،حسابه بيانيا باستخدام شكل االنتشار

  عن التميي  بين االرتباط فضالً  .معامل االرتباط الرتبي سبيرمان، واالرتباط الج ئي

الخطي البسيط في تقدير العالقة بين المتغيرات  االنحداراستخدام ووالسببية، 

الخطي البسيط  داراالنحتقييم المعلمات المقدرة من و، مع تفسير النتائج، االقتصادية

باستخدام معايير اقتصادية ومعايير احصائية، مع كيفية حساب وتفسير مخرجات 

نحدار الخطي المتعدد االوإجراء  ،االقتصاديةاالنحدار الخطي البسيط بين المتغيرات 

 .، وتقدير وتفسير معلماتهاالقتصاديةبين المتغيرات 

اقتصاديات 

 السياحة

المقرر إلى إلمام الدارس بالمفاهيم األساسية التي تتعلق باقتصاديات السياحة يهدف هذا 

تحليل االثار االقتصادية واالجتماعية فضالً عن  وصناعة السياحة والسول السياحي،
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للسياحة على العناصر الرئيسة للتنمية، وبخاصة توفير النقد األجنبي، وفرص العمل.  230131102

حة، وأنواعها، ومقوماتها، والطلب السياحي واإلنفال ويتضمن هذا المقرر: مفهوم السيا

السياحي، والعرض السياحي، واآلثار االقتصادية واالجتماعية للسياحة، والمتغيرات 

االقتصادية العالمية وأثرها على صناعة السياحة، والتنمية السياحية في مصر، 

 ومعوقات التنمية السياحية في مصر.

العولمة 

 االقتصادية

230131202 

يهدف هذا المقر إلى إلمام الطالب بالجوانب المختلفة لظاهرة العولمة وأنواعها وقياسها 

م ظاهرة العولمة بأسلوب يوتحديد أثارها على مستوى األداء االقتصاد ، ومن ثم تقي

السياسات التي يجب اتباعها لتجنب آثارها السلبية وتعظيم والتعرف على علمي منطقي، 

مفهوم العولمة ينطو  هذا المقر على و ة، وبالتالي االستفادة منها.الجوانب اإليجابي

قياس العولمة وآثارها االقتصادية، وأهم أوجه التشابه وتطورها، وأنواع العولمة، و

واالختالف بين العولمة والتكتالت االقتصادية، وأثر العولمة على النمو االقتصاد  

النماذج التطبيقية، وأثر العولمة على توزيع والتنمية االقتصادية مع التدليل ببعض 

الدخل مع التدليل ببعض الدراسات التطبيقية، وأثر العولمة على بعض المتغيرات 

إلخ .االقتصادية الكلية مثل: أثرها على معدالت االدخار واالستثمار والبطالة،..

في مصر  وبخاصة في الدول النامية مع التطبيق على ذلك ببعض الدراسات التطبيقية

 وبعض الدول العربية األخرى.

االقتصاد 

 (1القياسي )

230140102 

ية إعادة صياغة العالقات الكمية بين فكين الطالب من كييهدف هذا المقرر إلى تم

 كالتالنماذج القياسية، وكيفية تقدير هذه العالقات، والمش فيالمتغيرات االقتصادية 

، وتمكين الطالب من قد تواجه الباحث أثناء عملية التقدير، وكيفية تفسير النتائج التي

 . ويتضمن المقرر:اختيار النموذج القياسي المالئم لطبيعة الظاهرة محل الدراسة

الى تحديد منهج البحث  باإلضافةتعريف االقتصاد القياسي، وعالقته بالفروع االخرى، 

تقييم وتقدير معلمات النموذج، وضمنه من تعيين النموذج، في االقتصاد القياسي، بما يت

تحليل االرتباط . ويتضمن أيضا قدرة، وتقييم مقدرة النموذج على التنبؤالمعلمات الم

فضالً  باستخدام كل من: معامل بيرسون لالرتباط، ومعامل االرتباط الرتبي لسبيرمان.

م طريقة المربعات باستخدا اشتقال وتقدير معلمات النموذجر وتحليل االنحداعن 

دراسة ، وحصائي للمعلمات المقدرة، مع بيان التفسير االقتصاد  واالالصغرى العادية

 ، وتحليل التباين.واالحصائي لهذه المعلمات المقدرةالتقييم االقتصاد  

االقتصاد 

 (2القياسي )

230140202 

في  العالقات االقتصادية اللفظيةإعادة صياغة إلى تمكين الطالب من  المقرريهدف هذا 

القياس،  تفسير نتائجوكيفية  فضالً عن العالقات االتجاهية، ،قابلة للقياس الكمي صورة

. ويتضمن هذا لى تقييمه اقتصادياً واحصائياً والحكم على جودة النموذج والقدرة ع

متعدد باستخدام تقدير نموذج االنحدار الفي ذلك من  بماالمتعدد،  تحليل االنحدار المقرر:

التقييم االقتصاد  واالحصائي للمعلمات المقدرة، وطريقة المربعات الصغرى العادية، 

 باستخداماالنحدار تحليل و مع توضيح التفسير االقتصاد  واالحصائي لهذه المعلمات.

تعريف المتغيرات الوهمية كأحد أنواع المتغيرات بما في ذلك من  متغيرات وهمية

الى دراسة  باإلضافةالنوعية، وتحديد الفرل بين المتغيرات الكمية والمتغيرات النوعية. 

المتغيرات  باستخداماالنحدار البسيط باستخدام متغير وهمي واحد، ثم االنحدار المتعدد 

ية ومتغيرات وهمية معاً، مع النوعية، مع دراسة االنحدار في ظل وجود متغيرات كم

تحليل السالسل يضاف إلى ذلك  تفسير المعلمات المقدرة في كل الحاالت السابقة.

، منية باستخدام اختبار جذر الوحدة: ويتضمن تحديد درجة استقرار السالسل ال ال منية

 وذلك لتحديد أسلوب القياس المناسب، ثم يتم دراسة نماذج االنحدار المالئمة لتحليل

 السالسل ال منية.
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دراسات 

الجدوى 

 االقتصادية

230140302 

المختلفة لدراسة الجدوى والجوانب يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاهيم 

، ع اقتصادياً والخاصة بالمشرعات، وباألسس والطرل المختلفة لدراسة جدوى المشر

المشروعات، وتنمية قدرة  وإلمام الطالب بالجوانب االجتماعية والبيكية لدراسة جدوى

الطالب على إدراك األبعاد المختلفة لدراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات. 

ويتضمن هذا المقرر: المفاهيم المختلفة لدراسات الجدوى، ودراسة السول، والدراسة 

الفنية، والدراسة التمويلية، ودراسة الربحية التجارية للمشروع، ودراسة الجدوى 

وأثر التضخم، والدراسة االقتصادية واالجتماعية للمشروعات، وتحليل  ،االقتصادية

 .لبعض النماذج اآلثار التنموية للمشروع، ودراسات تطبيقية

تخطيط 

وسياسات 

 كلية اقتصادية

230140402 

إعطاء الطالب معرفة متقدمة وتحليلية عن النظريات والنماذج  إلى يهدف هذا المقرر

االقتصادية الكلية وكيفية قياس والتنبؤ باآلثار االقتصادية لكل من السياسات المالية 

الفكر الكالسيكى والكين ى وفى بعض الحاالت الخاصة لالقتصاد  وفقاً والنقدية المختلفة 

. االقتصاد وأساليب وأدوات التخطيط  ، وأن يلم الطالب بمفاهيم وأنواعالقومي

 النظرية الكين ية وبعض الحاالت الخاصة، ويحتو  المقرر على النظرية الكالسيكية

أهداف وطرل ومصيدة االستثمار ومصيدة السيولة وجمود األجور األسمية. مثل:  لها

لمترتبة على ا باآلثار االقتصادية، وكيفية قياس والتنبؤ القومياالقتصاد  فيتدخل الدولة 

أدوات السياسة النقدية و .تطبيق السياسة المالية من المنظور الكالسيكى والكين  

. وأنواع وأدوات التخطيط هاتطبيقوكيفية قياس والتنبؤ باآلثار االقتصادية المترتبة على 

تحليل و: الموازين التخطيطية، وهى أساليب التخطيط األساسيةودراسة ، االقتصاد 

 وطريقة السمبلكس. البيانيالبرمجة الخطية باستخدام التحليل ولمخرجات، المدخالت وا

قضايا 

اقتصادية 

 معاصرة

230140502 

وكيف  المحلية والدولية يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمشكالت األساسية

هم وتوضيح السياسات ، وفالوقل الراهن في المصر على أداء االقتصاد  تؤثر

تمخض  التيليل بعض األحداث التاريخية ، وتحمصر فيتصادية األساسية المتبعة االق

على  المصر قييم آثار تغير البيكة المحيطة باالقتصاد ، وتالخصائصعنها بعض هذه 

ويتضمن المقرر: التنمية المستدامة وقضايا الفقر، واتفاقيات الجات وآثارها على  أداءه.

والحكومة االلكترونية  ،االقتصاد المصر  االقتصاد المصر ، والخصخصة في

واالستثمار  ،ومتعددة األطرافئية دولية الثناال االتفاقياتودور  ،والتجارة االلكترونية

 األجنبي المباشر ودوره، وتطور قضية البطالة، والتطورات في سول األورال المالية.

اقتصاديات 

الرفاهة 

 العام والتوازن

230140602 

الموارد  يصصئئئئئئالئئدارس بئئالمعئئايير المختلفئئة لتخيهئئدف هئئذا المقرر إلى تعريف 

من وجهة النظر االجتماعية ووضئئئع القواعد التي تعظم  الً مثأ تخصئئئيصئئئاً االقتصئئئادية 

في ظل فشل  االجتماعية الجدوىالعائد االجتماعي الصافي من خالل منهجية دراسات 

ويتضئئئئمن هذا المقرر:  تخصئئئئيص الموارد. فينظام السئئئئول الحر في ظروف معينة 

شئئئئئروط التخصئئئئئيص االمثل في االسئئئئئتهالك، وفي االنتاج ، والتبادل االمثل ومنحني 

دالة الرفاهة ، وشئئئئئئروط التوزيع: في النظرية الكالسئئئئئئيكية والنيوكالسئئئئئئكية، والتعاقد

ني ومنح ئتغيير التعويضي والتغيير المكافال، وفائض المستهلك والمنتج، واالقتصادية

ني العرض حطرل قياس التغير في الرفاهية ومن، والطلب التعويضئئئئئئي والمارشئئئئئئالي

التطبيقات المختلفة لمقارنة السئئئئئياسئئئئئات المختلفة من وجهة التغير في ، والتعويضئئئئئي

تصئئئئادية الحرية االقوالرفاهية مثل الضئئئئريبة المباشئئئئرة والضئئئئريبة غير المباشئئئئرة، 

معدل ، وارد الناضبة بين االجيال المختلفةالمو خصيصى، وتوالحماية والتعريفة المثل

 .مثل من الموارد الناضبةألمعدل االستخراج اواالستنفاذ االمثل للموارد، 

اقتصاديات 

 العمل

العوامل التي تحدد ويهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بكيفية عمل سول العمل، 

تحديد ساعات العمل، والخروج منه و بدخول سول العمل هاركيفية اتخاذ العامل قر
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عن دراسة أثر سياسات الحكومة  وكيفية تحديد االجور وتفسير التفاوت فيها، هذا فضالً  230140702

. ويتضمن هذا المقرر دراسة العمالية على االجور وحجم التوظفوالنقابات 

 والعوامل المحددة لكل منهما، الموضوعات التالية: عرض العمل، الطلب على العمل

أثر سياسات  ،التوازن في سول العمل ،نة الطلب على العمل ومرونة االحاللمرو

الحكومة مثل الحد االدنى لألجور والضريبة على المرتبات واعانة التوظف على 

رأس المال البشر  وسول  ،سلوك النقابات العمالية ،البطالة، والتوازن في سول العمل

 .االجور والتميي  داخل سول العملاوت في التف ،الهجرة الخارجية وسول العمل ،العمل

مشروع 

 التخرج

230140802 

يهدف هذا المقرر إلى تهيكة الطالب للدخول في مجال البحث العلمي وإمداده بأدواته 

الالزمة، وكيفية تحديد المشكلة البحثة والقواعد األساسية في عملية البحث والتحليل 

المقرر: التعرف على أخالقيات البحث  أل  ظاهرة اقتصادية واقعية. ويتضمن هذا

العلمي، وآلية إعداد خطة بحثية من خالل التعرف على كتابة العناصر األساسية للخطة، 

مثل: المقدمة، ومشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهميتها، وأسكلة وفرضيات الدراسة، فضالً 

النظر  للبحث وفق  عن آلية كتابة الدراسات السابقة وأهميتها في البحث وكتابة اإلطار

أسس علمية سليمة تقوم على التوثيق العلمي للمصادر والمراجع على اختالفها، 

 باإلضافة إلى اختيار مشكلة بحثية وطرح حلول لها بطريقة علمية منهجية.

اقتصاديات 

المشروعات 

 الصغيرة

230140902 

بالمشروعات الصغيرة ووسائل يهدف هذا المقرر إلى إلمام الدارس بالمفاهيم التي تتعلق 

قياسها وكيفية التمي  بينها وبين المشروعات المتوسطة والكبيرة وفقاً للمعايير المختلفة، 

وكذلك اإللمام بخصائص المشروعات الصغيرة، ودورها المتمي  في عالج عديد من 

المشكالت بالدول النامية. ويتضمن هذا المقرر الموضوعات التالية: تعريف 

عات الصغيرة ومعايير التمي  بينها وبين المشروعات المتوسطة والكبيرة، المشرو

وأهمية المشروعات الصغيرة، وأنواع المشروعات الصغيرة وخصائصها، ودور 

المشروعات الصغيرة في التنمية االقتصادية ومدى مالئمتها لظروف الدول النامية، 

لمشروعات الصغيرة بالدول وتمويل المشروعات الصغيرة، والمشكالت التي تواجه ا

 النامية، ودراسات تطبيقية لبعض المشروعات الصغيرة في األنشطة المختلفة.

االقتصاد 

 السياسي

230141002 

يهدف هذا المقرر إلى الربط بين الجوانب االقتصادية والسياسية وكيف تؤثر القرارات 

األداء االقتصاد  السياسية على المتغيرات االقتصادية، وكذلك كيف يتأثر مستوى 

بنظام الحكم السائد بالمجتمع، والدور الذ  تلعبه المؤسسات السياسية في التأثير على 

النشاط االقتصاد . ويتضمن هذا المقرر ماهية علم االقتصاد السياسي، والتقسيمات 

المختلفة لالقتصاد السياسي، وأدوات التحليل األساسية في االقتصاد السياسي، وأثر 

اطية واالستقرار السياسي على مستوى األداء االقتصاد ، ودور االقتصاد الديمقر

السياسي في إعادة توزيع الدخل، وفي توفير السلع العامة، وفي التأمين الصحي، وفي 

 إدارة الدين العام، والضرائب واإلنفال العام.

اقتصاديات 

الموارد 

 البشرية

230141102 

أن يتعرف الطالب على دور الموارد البشرية في التنمية يهدف هذا المقرر الى 

والصحة والعائد االقتصادية، ومفهوم رأس المال البشر ، واالستثمار في التعليم 

ويتضمن هذا المقرر دراسة . المتوقع منهما، واهمية التدريب والتأهيل لألفراد

 ية رأس المال البشر الموضوعات التالية: الموارد البشرية والتنمية االقتصادية، نظر

، االستثمار منهالعائد و االستثمار في التعليم وتطورها في المدارس الفكرية المختلفة،

أنواع التدريب ومنافع وتكاليف التدريب، أنواع الهجرة والعائد منها،  في الصحة

 وأسبابها وأثارها.
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اقتصاديات 

البيئة والتنمية 

 المستدامة

230141202 

ا موضئئئئئوع البيكة ومنها بمفاهيم عديدة يضئئئئئمه إلى تعريف الدارسيهدف هذا المقرر 

سان والحيوان والنبات وغيرهم من الكائنات الحية،  على كياألثر البي صحة وحياة اإلن

وأهم السياسات واألدوات االقتصادية التي يمكن أن تستخدم في الحفاظ  والتلوث البيكي

ية المرتبطة بها. ويتضمن هذا المقرر: البيكة وتحقيق األهداف االقتصادية والحيو على

االقتصئئئاد البيكي، األسئئئوال والكفاءة االقتصئئئادية، التقييم البيكي، التحليل البيكي وكيفية 

، اتخاذ القرار، تحليل السئئياسئئات البيكية وأدواتها، مواضئئيع واتفاقيات عالمية في البيكة

 .لمستدامةدراسات تطبيقية للحفاظ على البيكة وعالفة ذلك بالتنمية ا

االقتصاد 

 الرقمي

230141302 

يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من اإللمام بالتغيرات الجذرية في االقتصاد العالمي 

عن التقدم في تقنيات  فضالً  ،التي نشأت عن النمو الواسع لإلنترنل البشروفي حياة 

وأثر ذلك على مستوى رفاهية األفراد واألداء  المعلومات واالتصاالت بشكل عام

. ويتضمن هذا المقرر دراسة الموضوعات التالية: طبيعة االقتصاد  بالمجتمعات

، مساهمة ICTاقتصاد المعرفة ومفهوم االقتصاد الرقمي، التطور في البنية التحتية من 

ارة اإللكترونية، قطاع االتصاالت والمعلومات في االقتصاد، األسوال االفتراضية، التج

اقتصاديات والنقود االلكترونية، وأدوات الدفع الرقمية، اقتصاديات التعليم اإللكتروني، 

 الحكومة اإللكترونية، اقتصاديات الشبكات االجتماعية، لغ  اإلنتاجية، الفجوة الرقمية.

اقتصاديات 

النقل 

 واللوجستيات

230141402 

أو الخارجي ومدى  الداخلييهدف هذا المقرر إلى التعريف باقتصاديات النقل سواء 

إسهامه في تحقيق التنمية والوقوف على مشكالت هذا القطاع الحيو ، ومن ثم، الوسائل 

مفهوم والسياسات المالئمة لعالجها. ويتضمن هذا المقرر الموضوعات الرئيسة التالية: 

قل واللوجستيات، وعالقة النقل بالصناعة، وتحليل الطلب اقتصاديات النقل، ونظم الن

على خدمات نقل البضائع، وتحليل الطلب على خدمة نقل المسافرين، والنقل والتنمية 

االقتصادية، وتخطيط وتنسيق النقل الداخلي، وآثار تطور وسائل النقل، خصائص 

الداخلي، والتسعير في النقل  وسائل النقل الداخلي، التكلفة والم ايا الفنية لوسائل النقل

الداخلي، والجوانب االقتصادية لقطاع النقل البر  والجو  والبحر ، وعالقة النقل 

 باالتصاالت، وعالقة النقل بالتأمين.

 

ا( 35) مقررات العلوم السياسية -اثاني    مقرر 

 التوصيف المقرر

مدخل إلى 

العلوم 

 السياسية

230210302 

فروعه  ثالثة منيهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالمبادئ األساسية لعلم السياسة و   

كمقدمة منطقية  والحياة السياسية، النظرية السياسية، والنظم السياسية،الرئيسية هي 

ويعرض المقرر في البداية لتعريف علم السياسة  .لطالب العلوم السياسية المتخصصين

وعالقته بغيره من العلوم االجتماعية، ثم يتناول بالتحليل أبرز مالمح تطور النظرية 

السياسية عبر العصور بدءا بالفكر السياسي اليوناني ومرورا بفكر العصور الوسطى 

نظرية الدولة ب بدءاً اسية لنظم السيلالمقرر  ضفالحديثة وانتهاء بالفكر المعاصر، ثم يعر

الحياة بوأبرز صور النظم السياسية المعروفة كالبرلماني والرئاسي، ويلي ذلك تعريف 

األح اب السياسية وجماعات المصالح ومنظمات المجتمع ك وقواها المختلفةالسياسية 

 .المدني والرأ  العام 

مدخل إلى 

العالقات 

 الدولية

230210402 

إلى تعريف الطالب بالحقائق األساسية لبيكة العالقات الدولية وما يهدف هذا المقرر 

تنطو  عليه من ظواهر، وما يدور بها من تفاعالت وصراعات في حالي السلم 

حال التعريف بمفهوم العالقات الدولية،  موضوعات عديدةيتضمن المقرر و .والحرب

 لها،والعوامل المشكلة  الدولةقوة والسياسة الخارجية، وطبيعة البيكة الدولية، ومفهوم 
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النسق الدولي وتطور خصائصه وتفاعالته والقوى الفاعلة بباإلضافة إلى التعريف 

فالنسق  وخصائص األنسال الدولية المختلفة بدءا بالنسق الدولي متعدد األقطاب، ،داخله

ولمة، العمثل  هظواهروجديد العالمي النظام الالدولي ثنائي القوى القطبية وصوال إلى 

 وصراع الحضارات، والتحول الديمقراطي، وغيرها.

السياسة 

 المقارنة

230211002 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالواقع السياسي في أبرز الدول المعاصرة من خالل 

منهج مقارن بغرض الكشف عن أظهر أوجه الشبه واالختالف بين مختلف البيكات 

تطور حقل  –السياسية. ويتضمن موضوعات عديدة أبرزها: طبيعة المنهج المقارن 

النظم  –رة وخصائصها ووظائفها وأدوارها الدولة القومية المعاص –السياسة المقارنة 

قوى الحياة السياسية الواقعية  –ظاهرة التغير السياسي  –السياسية: الوظائف واألنواع 

 مداخل دراسة السياسة المقارنة. -اللوبي( –جماعات المصالح  –)األح اب السياسية 

تطور 

السياسة 

 الدولية

230220102 

الب بأبرز األحداث التاريخية التي مرت بها العالقات يهدف هذا المقرر إلى تعريف الط

إكساب الطالب القدرة على تحليل واقع العالقات  ، من أجلالدولية الحديثة والمعاصرة

و يتضمن المقرر موضوعات عديدة لعل أهمها : العالقات الدولية في  .الدولية وتفسيره

  عصر  1815ظل النسق الدولي متعدد األقطاب ) عصر المؤتمرات بدءا بمؤتمر فيينا 

القوميات والوحدات القومية الكبرى كالوحدة األلمانية و الوحدة اإليطالية    النسق 

بين الحربين  ب العالمية األولى   حقبة ماالبسماركي وعصر التحالفات األوربية   الحر

العالميتين   الحرب العالمية الثانية(، النسق ثنائي القوى القطبية )صراع القطبين 

والحرب الباردة   التعايش السلمي   االنفراج الدولي   الحرب الباردة الجديدة   الوفال 

جديد ، العولمة وعصر الجديد(، تفكك االتحاد السوفييتي وظهور النظام العالمي ال

 القطب الواحد.

تحليل 

السياسة 

 الخارجية

230220202 

إلى تعريف الطالب بالجوانب النظرية المتعلقة بالسياسة الخارجية  يهدف هذا المقرر

يبدأ المقرر بتقديم تعريف بمفهوم  حيثباعتبارها فن اختيار الوسائل في خدمة األهداف، 

وأنواع  السياسة الخارجية، ثم مفهوم المصلحة القومية، ومفهوم الهدف القومي،

يلي ذلك  تحليل لعملية صنع  األهداف القومية، والعوامل المؤثرة في السياسة الخارجية،

وى غير القرار ومجموع القوى المؤثرة فيها كالمؤسستين التشريعية والتنفيذية، والق

يلي ذلك  ،الرسمية كاألح اب وجماعات الضغط المصالح  وقوى المجتمع المدني

تعريف مفصل بأدوات السياسة الخارجية الرئيسية بدءا بالدبلوماسية التقليدية، 

 .الحرب وأخيراً  االقتصادية، واألداة الدعائية،دبلوماسية وال

الحكومات 

 المقارنة

230220302 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالصور الرئيسية ألنظمة الحكم المعاصرة، وما 

يتضمنه الواقع السياسي لتلك األنظمة من قوى سياسية فعلية كاألح اب السياسية 

ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وذلك في إطار مقارن يبرز أوجه الشبه واالختالف 

ات عديدة أبرزها: مفهوم النظام السياسي بين تلك األنظمة ويتضمن المقرر موضوع

التعريف بالصور  -المؤسسات السياسية( –مبادئ التنظيم السياسي  –)األيديولوجيات 

النظام الرئاسي  –الرئيسية للنظم السياسية المعاصرة) النظام البرلماني اإلنجلي   

أنظمة  – نظام حكومة الجمعية السويسر ( –النظام المختلط الفرنسي  –األمريكي 

أنظمة مختارة  –النظام السياسي الروسي  –سياسية أخرى )النظام السياسي األلماني 

 أخرى(.

سياسات 

 أفريقية

230220402 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالواقع السياسي األفريقي وما يحفل به من أنظمة 

وصراعات وتفاعالت ومشكالت دولية وإقليمية وداخلية، وما يعترى األنظمة  وظواهر

 مصرالسياسية لدول القارة من تحوالت أيديولوجية وواقعية، مع اإلشارة إلى سياسة 

يتضمن . وفي الدائرة األفريقية، ومواقفها إزاء ما يعتمل بتلك الدائرة من صراعات
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والتحول الديمقراطي، أفريقيا والصراعات المقرر موضوعات عديدة أبرزها: أفريقيا 

العرقية ، مشكالت المياه والصراع الدولي في أفريقيا ، مشكالت منطقة دول حوض 

مشكالت منطقة القرن األفريقي،  النيل، محاوالت التغلغل اإلسرائيلي في القارة،

 صراعات الحدود في أفريقيا، االتحاد صراعات منطقة وسط أفريقيا على الموارد،

 األفريقي وتحديات النظام العالمي الجديد، صراع القوى الكبرى على النفوذ في أفريقيا.

النظرية 

 السياسية

230220602 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باألصول العامة المشتركة لفروع المعرفة 

المقرر يتناول و .الواقع السياسي وتفسيرالقدرة على تحليل  بغية إكسابه السياسية،

موضوعات عديدة أبرزها التعريف بمفهوم النظرية السياسية وما شهدته من تطورات 

ثم التعريف بالنظريات التقليدية المتعلقة بالسلطة والسيادة والقوة . منهجية وفكرية

باإلضافة إلى إسهامات المدارس الفكرية المختلفة  والصراع والتكامل في عالم السياسة،

الوضعية، والسلوكية، وما بعد  التاريخية، ارسالمدكلسياسي في مجال التنظير ا

السلوكية، كما يتناول المقررأهم مداخل دراسة النظرية السياسية كمدخل النسق 

كما والمدخل الماركسي، والمدخل الليبرالي.  السياسي، والمدخل البنائي الوظيفي،

حال نموذج ديفيد إيستون،  النظرية للتحليل والتفسير السياسي،بالنماذج  يعرف المقرر

 .طه بدو لالنموذج البنيو  وونموذج ألموند وباول، 

اإلدارة العامة 

 والمحلية

230220702 

، واألهمية الكبيرة المختلفةيهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأنظمة اإلدارة العامة 

التي تستهدفها في وطبيعة األدوار التي تؤديها واألهداف  التي اكتسبتها هذه األنظمة،

 وارتباطه الدول المعاصرة، ويبدأ المقرر بالتعريف باإلدارة العامة كأحد علوم السياسة،

اإلدارة المحلية، والحكم المحلي،  مفاهيمفرع النظم السياسية. ثم يستعرض المقرر ب

و الفيدرالية والكونفدرالية، ومفهوم البيروقراطية،  ،وكذا المرك ية والالمرك ية

وم المنظمة الحكومية وبيكتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ومفه

التعريف بآليات الرقابة على هذه  معقيادات المحلية ، الوالقانونية، وآليات اختيار 

المفاهيم  وأيضاً في إدارة األزمات والكوارث،  ودورهااألجه ة وتقويم أدائها، 

 .ترونيةالمستحدثة حال مفهوم الحكومة اإللك

تحليل 

السياسة 

 العامة

230220802 

بما يدعم  كافة المفاهيم المتعلقة بحقل السياسة العامةيهدف المقرر إلى تعريف الطالب ب

في هذا المجال. ويتضمن موضوعات عديدة  قدرة المتطلع للعمل كمحلل أو أخصائي

السياسة العامة  بمختلف بيكة  – عالقتها بالسياسةومفهوم ومنشأ السياسة العامة  أبرزها:

-تصنيف السياسات العامة  - مؤثراتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

عملية تنفيذ السياسة العامة   -وآليات ونظريات صنع القرار صنع السياسة العامة

يم السياسة وتق -تحليل السياسة العامة  -)األطراف والمتطلبات المالية والبيروقراطية(

مهنة تحليل السياسة العامة )ماهيتها  -والمشكالت( األهداف، المراحل، لعامة )اآلليات،ا

 .وطبيعتها ومؤهالتها والجهات المستفيدة بخدماتها(

نظريات 

العالقات 

 الدولية

230230102 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأبرز اتجاهات التنظير في حقل العالقات الدولية، 

بما تنطو  عليه من فرضيات وآليات  النظريات التي أفرزتها هذه االتجاهاتوأهم 

تستند إليها في تفسير العالقات بين الدول. ويتضمن المقرر موضوعات عديدة  تحليل

أبرزها: النموذج الليبرالي في تحليل العالقات الدولية )من المثالية التقليدية إلى الليبرالية 

الواقعية  –قعي في تحليل العالقات الدولية )الواقعية الكالسيكية النموذج الوا –الجديدة( 

الواقعية  –نظرية الدفاع الهجومي  –الواقعيتان الدفاعية والهجومية  –البنيوية 

النظرية البنائية )الفروض وأوجه الخالف مع النظريات  –الكالسيكية الجديدة( 

 في تحليل العالقات الدولية. االتجاه النسو  –الماركسية  ةالنظري –التقليدية( 
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السياسات 

الخارجية 

 المقارنة

230230202 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالسياسات الخارجية ألبرز القوى الكبرى في 

ظل النسق الدولي المعاصر والمعروف بالنظام العالمي الجديد. حيث يبدأ المقرر 

داخل بعض الدول الكبرى والقوى باستعراض نماذج لعملية صنع القرار الدولي 

لألهداف الرئيسية للسياسات  السياسية المؤثرة على هذه العملية. ثم يقدم المقرر تحليالً 

 .الخارجية لكل من هذه الدول، وكذا األدوات التي تلجأ إليها بغية تحقيق هذه األهداف

رى محل مع التعريف بأبرز الدوائر التي ينصب عليها اهتمام كل من القوى الكب

ولعل أبرز سياسات  .الدراسة، وموقف كل منها من المشكالت والقضايا الدولية المختلفة

القوى الكبرى التي ينصب عليها  اهتمام هذا المقرر السياسات الخارجية لكل من 

 ، وروسيا، والصين .فرنسا، ألمانياالواليات المتحدة ، 

تاريخ الفكر 

 السياسي

230230302 

وأبرز األفكار  ر إلى تعريف الطالب بأبرز مراحل تطور الفكر السياسييهدف هذا المقر

معالم  . ويتضمن المقرر موضوعات عديدة أبرزها:عبر العصور التي قدمها رواده

   إطاللة على الفكر السياسي الروماني  - (الفكر السياسي اليوناني )أفالطون وأرسطو

معالم الفكر السياسي خالل ما يسمى  -(المدرسة الرواقية، شيشرون وبوليبيوس )

 ومفكر -رواد الفكر الكنسي القديس أوغسطين ، وتوماس األكويني )بالعصور الوسطى 

 –المفكرون المسلمون )الماورد   –( مارتن لوثر وكالفن مثلحقبة اإلصالح الديني 

 وجان ،مكيافيللي )صر النهضة في عأعالم الفكر الغربي  -ابن خلدون( –الفارابي 

 جان جاك روسو( -جون لوك -نظرية العقد االجتماعي )توماس هوب  مفكرو -( بودان

أعالم الفكر  -مونتسكيو، وجون ستيوارت ميل )رواد الفكر الغربي الحديث  -

 .(االشتراكي كارل ماركس، ولينين

الرأي العام 

 واإلعالم

230230402 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالرأ  العام واإلعالم وآثارهما في عالم السياسة. 

أنواع  –ويتضمن المقرر موضوعات عديدة أبرزها: التعريف بمفهوم الرأ  العام 

تأثير الرأ  العام بين النظم الديمقراطية  –طرل قياس الرأ  العام  –الرأ  العام 

وسائط اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية  –تطوره مفهوم اإلعالم و –والشمولية 

تأثير شبكة المعلومات  –اإلعالم وبلورة الرأ  العام بين النظم الديمقراطية والشمولية  –

وسائل التواصل  -التعريف بوسائل التواصل االجتماعي  -الدولية في تطور اإلعالم 

 ة. االجتماعي وتأثيرها في الرأ  العام والنظم السياس

تطور مصر 

السياسي 

 الحديث

230230502 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتطور مصر السياسي في العصر الحديث، وذلك 

ويتضمن . 1952وحتى ثورة يوليو 1805منذ تولي  محمد علي  حكم مصر في عام 

المقرر استعراضاً تاريخياً لنشأة مصر الحديثة ووضع األسس لنظامها اإلدار  

والسياسي، وتبدأ الدراسة المفصلة لتطور مصر السياسي خالل تلك الحقبة من إنشاء 

على يد الخديو إسماعيل، وصوالً إلى المرحلة  1866 مجلس شورى النواب  في عام 

 ، والذ  تبنى نظاماً نيابياً برلمانياً بحق، ثم 1923األهم أال وهي مرحلة  دستور 

  التي مثلل تراجعاً على طريق الديمقراطية، وأخيراً مرحلة 1930مرحلة  دستور 

 .  1952مرة أخرى حتى قيام ثورة  1923العودة لدستور 

ة سالسيا

والحكم في 

مصر 

 المعاصرة

230230602 

سياسي وتطور نظام الحكم في مصر يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالواقع ال

وحتى األن. ويتضمن المقرر  1952يوليو 23المعاصرة، وذلك منذ قيام ثورة 

استعراضاً وافياً لتطور مصر الدستور  والسياسي في مرحلة التحول من النظام الملكي 

إلى النظام الجمهور ، وما صاحب ذلك من تطورات على صعيد الحياة السياسية 

راحل الحكم المتعاقبة، ما بين مرحلتي:  التنظيم السياسي الواحد  في المصرية في م

عهد الرئيس  عبد الناصر  و التعددية الح بية  التي أقرها الرئيس  السادات ، وما 
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تالهما من أحداث وتطورات سياسية، هذا فضالً عن محاولة تفسير انعكاسات كل هذه 

 لمصر .   التحوالت على الواقع السياسي واالجتماعي ا

الديمقراطية 

الحكم و

 الرشيد

230230902 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأحد أهم موضوعات علم السياسة المعاصر أال وهو 

مفهوم الديمقراطية وما ارتبط بها مؤخراً من ظاهرة تحول العشرات من النظم السياسية 

من الشمولية إلى الديمقراطية. ويتضمن المقرر موضوعات عديدة أبرزها: مفهوم 

 –النيابية -غير المباشرة  –اطية )المباشرة صور الديمقر –الديمقراطية وتطوره 

نماذج لعملية التحول  –ظاهرة التحول الديمقراطي وخصائصها  –االجتماعية( 

نماذج لعملية  -نماذج لعملية التحول الديمقراطي في آسيا -الديمقراطي في أفريقيا 

طي في شرل نماذج لعملية التحول الديمقرا -التحول الديمقراطي في أمريكا الالتينية 

 تجارب التحول الديمقراطي في العالم العربي. -أوربا

األيديولوجيات 

 السياسية

230231002 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب باأليديولوجيات أو الفلسفات أو المذاهب السياسية 

المختلفة، والتي تمثل المنطلق العقائد  للنظم السياسية. ويتضمن المقرر موضوعات 

ومبادئ التنظيم السياسي  ةاأليديولوجي –عديدة أبرزها: مفهوم األيديولوجية وتطوره 

مبادئ التنظيم السياسي تبعاً  –مضمونها  -مفكروها  -)نشأتها األيديولوجية الليبرالية  –

األيديولوجية الماركسية  -تطورها وصورها(  –آثارها في الواقع السياسي  –لها 

آثارها في الواقع  –مبادئ التنظيم السياسي تبعاً لها  –مضمونها  -مفكروها  -)نشأتها 

اإلسالم  –الراديكالية كأيديولوجية  –الماركسية والشيوعية واالشتراكية(  –السياسي 

 الفكر النسو  كأيديولوجية. –واأليديولوجية 

سياسات 

 آسيوية

230231102 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالواقع السياسي لدول القارة اآلسيوية والسيما 

الدول الرئيسية منها كالصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وباكستان وغيرها، 

والسيما فيما يتعلق بتجاربها في مجال التحول الديمقراطي. ويتضمن المقرر 

التطور السياسي  –ستعمار إلى االستقالل موضوعات عديدة أبرزها: آسيا من اال

خصائص الواقع السياسي وتحديات بناء الدولة في آسيا  –والدستور  للدول اآلسيوية 

تجارب التحول الديمقراطي في الدول اآلسيوية  –أبرز نماذج النظم السياسية في آسيا  –

قليمية اآلسيوية وخصائصها. –  أبرز األنسال اإلإ

التنمية 

 السياسية

230240102 

الواقع السياسي لدول العالم الثالث، بخصائص يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب 

والجهود التي بذلل على المستويين الفكر  والعملي في إطار تحديث األنظمة السياسية 

تخليص وكذا التعرف على بعض النماذج التنموية التي نجحل في  لتلك البالد،

يتضمن المقرر في البداية تعريفا بظاهرة ومن ربقة التخلف السياسي.  مجتمعاتها

أزمة الهوية وأزمة المشاركة وأزمة التوزيع وأزمة االستقرار )التخلف السياسي 

التعريفات التي  قدمل بصدد مفهوم التنمية  - (السياسي وأزمة التغلغل وأزمة الشرعية

يث السياسي، وتدعيم قدرات النظام، وتحديث التحدب وعالقتهاعملية التنمية  - السياسية

 المنظور الليبرالي،)السياسية للتنميةلمنظورات الفكرية المختلفة ا -الثقافة السياسية 

التجارب الخاصة وعملية التحول الديمقراطي -(ميوالقانوني، واإلسال والماركسي،

عملية التنمية ل اميتصور خت – وتقويمها بدول كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية

 السياسية حتى تكون فاعلة في إنجاز أهدافها.

السياسة 

الخارجية 

 المصرية

230240202 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالسياسة الخارجية المصرية من حيث تطورها 

يتضمن و التاريخي، وآليات صنع القرار الخارجي، وأبرز أهدافها في الدوائر المختلفة.

هذا المقرر تحليالً للسياسة الخارجية المصرية في ظل البيكة الدولية الراهنة، وينطو  

عملية صنع  –مراحل تطور السياسة الخارجية المصرية على موضوعات عديدة منها: 

السياسة الخارجية المصرية وتحديات النسق اإلقليمي )المد اإليراني -القرار الخارجي
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السياسة الخارجية  –القضية الفلسطينية(  –ورات الربيع العربي تداعيات ث –والتركي 

مواجهة تحديات  –المصرية في الدائرة اإلسالمية )تطوير منظمة التعاون اإلسالمي 

السياسة الخارجية المصرية وتحديات البيكة الدولية )مكافحة  –اإلسالموفوبيا( 

 (اإلرهاب

 جيوبوليتكس

230240302 

ريف الطالب بتأثير األوضاع الجغرافية على السياسات الخارجية يهدف المقرر إلى تع

للدول، ودورها في تحريك الصراع الدولي. ويتضمن المقرر موضوعات عديدة 

 –عالقة الجيوبوليتكس بعلمي الجغرافيا والسياسة  –أبرزها: التعريف بالجيوبوليتكس 

 –أبرز رواد فكر الجيوبوليتكس وإسهاماتهم )رات ل  –تطور فكر الجيوبوليتكس 

 –األوضاع الجغرافية محرك للصراع الدولي  –ماهان(  –هاوسهوفر  –ماكيندر 

التضاريس  –المعطيات الجغرافية كمؤثر على قوة الدولة في المجال الخارجي )المناخ 

 مدى انبساط المجال الجغرافي(. –الموقع  –

مشكالت 

 سياسية دولية

230240402 

في  يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأبرز المشكالت والقضايا الدولية األكثر تأثيراً 

مجريات الواقع الدولي المعاصر، فيحلل المشكلة أو القضية من حيث جذورها التاريخية 

وأسبابها وتطورها وحالتها الراهنة واألطراف المعنية والمنغمسة فيها على شتى 

األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية. ولعل من أبرز المشكالت والقضايا التي يعالجها 

بالعولمة وعالم ما بعد الحرب الباردة، كاإلرهاب الدولي  المقرر تلك المتعلقة 

وإشكاليات ربطها بحركات التحرر الوطني، وتنامي ظاهرة الصراعات العرقية 

ها إلى العنف، والمشكالت السياسية ئبمختلف صورها وأهدافها وآلياتها والسيما لجو

مصادر النفط،  المترتبة على ندرة الموارد وخصوصا ما يتعلق منها بالصراع على

وقضايا التسلح، واألبعاد السياسية لمشكالت البيكة، وصراعات الحدود بمختلف 

 .صورها

إدارة الصراع 

 الدولي

230240502 

إدارة الصراع الدولي والتي تشكل  آلياتيهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأبرز 

 قرر بداية تعريفاً من أبرز وأحدث موضوعات السياسة الدولية ، ويتضمن الم واحداً 

بأهم المفاهيم المتعلقة بموضوعه حال مفهوم الصراع الدولي ،وأنماط الصراعات، 

ومفاهيم إدارة الصراع، وضبط الصراع، وحل الصراع، وآليات إدارة الصراعات 

ثم يتناول أبرز  الدولية، كما يتطرل إلى التعريف بمفهوم األزمة الدولية وإدارتها،

دارة الصراعات الدولية سواء تلك المتعلقة باآلليات الدبلوماسية النظريات في مجال إ

ت كنظريات التفاوض والمساومة ووساطة الطرف الثالث، أو تلك المنصبة على اآلليا

في إدارة الصراعات الدولية، أو  -بمختلف صورها  -االقتصادية وفعالية العقوبات 

، إلى غير ذلك من نظريات إدارة الصراعم القوة المسلحة في حتى تلك المتعلقة باستخدا

 في هذا المجال.

مشروع 

 التخرج

230240602 

خالصة يهدف هذا المقرر إكساب الطالب مهارة إعداد البحوث العلمية، حيث يقدم 

تتعلق بموضوع ذ  عالقة  بحثيةخطة  في اختيار موضوع البحث وإعدادتجربته 

يتم االتفال فيه مع أستاذ المادة على الخطوط العريضة للمشروع  ، ثمبالتخصص

ثم يقوم بجمع المادة العلمية المطلوبة ويقدم بحثه بعد اكتماله إلى األستاذ  ،البحثي

وفتح اآلفال أمامهم  ،رفع مستوى الكفاءة البحثية للطالب بما يؤد  إلى لتقويمه. 

ركي ة أساسية فيها، كما تهدف إلى تهيكتهم لمواصلة دراستهم العليا التي تشكل البحوث 

لالنخراط في سول العمل عن طريق تنمية قدراتهم على التعرف على المشكالت 

التي  البحثيةوالعمل على البحث عن حلول عملية لها مما يسهم في تطوير قدراتهم 

 . السيما في مراك  البحوث السياسية تشكل عامل جذب يسهل حصولهم على عمل
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قات العال

الدبلوماسية 

 والقنصلية

230240702 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بمختلف الجوانب واألسس والقوانين واألعراف 

يتضمن و .الدولية والمفاهيم التي تتعلق بالعالقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول

لتطورها، المقرر في بدايته تعريفا بمفهوم الدبلوماسية، ونشأتها والمراحل التاريخية 

وموقف الحضارات المختلفة منها، وصورها العديدة، وحالتها الراهنة، وما بات يحكمها 

من شرائع دولية، وعلى رأس تلك الشرائع معاهدة فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 

-من حيث: مقر البعثة  . يلي ذلك تعريف بآليات تأسيس التبادل الدبلوماسي1961

 -الحصانات واالمتيازات  -األطراف القائمة على العمل الدبلوماسي  -ووظائف البعثة 

مجموع اآلليات  -للحصاناتالقانونية  المصادر -النظريات المفسرة لهذه الحصانات 

بين الوظيفتين الدبلوماسية  - والمفاهيم والتشريعات الدولية المتعلقة بالعمل القنصلي

 .والقنصلية

النظم 

السياسية 

 رلدول الجوا

230240802 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالنظم السياسية ألبرز دول الجوار والتي تمثل أهمية 

كبيرة بالنسبة لمصر، مثل تركيا وإيران وإسرائيل. ويتضمن المقرر موضوعات عديدة 

المؤسسات  –مبادئ الحكم  -أبرزها: النظام السياسي التركي )تطوره التاريخي 

النظام  -األح اب ومنظمات المجتمع المدني( –السياسية الرسمية التشريعية والتنفيذية 

المؤسسات السياسية الرسمية  –مبادئ الحكم  -السياسي اإليراني)تطوره التاريخي 

األح اب ومنظمات المجتمع المدني( النظام السياسي  –التشريعية والتنفيذية 

المؤسسات السياسية الرسمية التشريعية  –مبادئ الحكم  -اإلسرائيلي)تطوره التاريخي 

 األح اب ومنظمات المجتمع المدني( –والتنفيذية 

سياسات 

أمريكا 

 الالتينية

230240902 

ة في قارة أمريكا الالتينية بسياسات الدول الرئيسي الطالبإلى تعريف  يهدف المقرر

مثل البرازيل واألرجنتين وتشيلي وفن ويال وكولومبيا وبيرو والبارجوا ، باإلضافة 

لبعض دول أمريكا الوسطى مثل كوبا وجواتيماال ونيكاراجوا وكوستاريكا وبنما 

نبذه تاريخية مختصرة عن كل  يتضمن المقرر موضوعات عديدة أبرزها:و .وغيرها

الدول، مع التركي  على الدول الرئيسية، تعرف بنشأتها وتطورها تاريخيا  دولة من هذه

مع التطرل ألهم المراحل المفصلية في تاريخ تلك الدول مثل االستعمار واالستقالل 

التطور السياسي والدستور  لهذه الدول، وهذا يتضمن النظر  -والحروب التي خاضتها

لنظم السياسة، درجة الفصل بين السلطات، تطور إلى: التكوين السياسية للدولة، طبيعة ا

الطبيعة االقتصادية والتكوين االجتماعي في هذه  -النظام الح بي، التقلبات السياسية

بيان أهمية قارة   -مناقشة العالقات الدولية بين دول أمريكا الالتينية الرئيسية -الدول

 في النظام العالمي الجديد.أمريكا الالتينية 

مشكالت 

سياسية شرق 

 أوسطية

230241002 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأبرز المشكالت والقضايا التي تخص دول العالم 

العربي فرادى وجماعة السيما في ظل تحديات عالم ما بعد الحرب الباردة ، مع الوقوف 

التي  ، والمصالحيمي العربيعلى األطراف اإلقليمية والدولية الفاعلة في النسق اإلقل

ولعل من أبرز القضايا والمشكالت التي يعالجها هذا المقرر . تحرك تلك األطراف

المشكلة الفلسطينية من حيث جذورها التاريخية وتطورها وحالتها الراهنة وجملة 

، كذلك هناك مشكالت صراعات ت ال تبذل في إطار إيجاد حل لها الجهود التي بذلل وال

الحدود العربية، وصراعات الحدود بين الدول العربية ودول الجوار، والعديد من 

ومشكلة دارفور، والمشكلة الكردية، وقضايا  مشكلة جنوب السودان،)المشكالت 

عن المشكالت السياسية المتعلقة بندرة المياه ، واإلشكاليات  ، وذلك فضالً (األمازيغ

 .بالتسلح النوو  في المنطقة المتعلقة
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العالقات 

السياسية 

 العربية

230241102 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بجملة العالقات والروابط والقضايا التي تخص بلدان 

العالم العربي فرادى وجماعة، والتطورات التي شهدتها البيكة العربية فب التاريخ 

يتضمن رى العالقات بين الدول العربية. والمعاصر، وأبرز العوامل التي أثرت في مج

هذا المقرر العديد من الموضوعات التي تتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه العالم 

العربي في البيكتين اإلقليمية؛ ومن أبرز هذه الموضوعات: دراسة تقييمية لدور جامعة 

حديات النسق اإلقليمي العالم العربي وت –الدول العربية في عالم ما بعد الحرب الباردة 

العالم العربي  –التحد  النوو  اإلسرائيلي(  –القضية الفلسطينية  –)المد اإليراني 

قضايا حقول  –اإلسالموفوبيا  –وتحديات السياسة الدولية )قضايا اإلرهاب الدولي 

 اإلنسان(.

االستراتيجية 

واألمن 

 القومي

230241202 

تعريف وتحديد مفهوم األمن، والتطور التاريخي لمصطلح األمن،  يهدف المقرر إلى

باإلضافة إلى استعراض النظريات المختلفة لمفهوم األمن، وكذلك خصائص ومتغيرات 

ويتضمن المقرر العديد من الموضوعات المتعلقة بحقل ومجاالت األمن الوطني. 

مفهوم  -خطيط االستراتيجي الدراسات االستراتيجية واألمنية منها: االستراتيجية والت

التنظير في الدراسات األمنية  –تحوالت مفهوم األمن  –األمن اإلقليمي  –األمن القومي 

األمن البيكي العالمي  –مفهوم وقضايا األمن اإلنساني  –لمرحلة ما بعد الحرب الباردة 

ختلفة مثل: كذلك تستعرض هذه المادة أبعاد األمن الوطني الم  والدمار الشامل للحروب.

األمن الماد  واألمن االقتصاد  والثقافي واالجتماعي، واألمن الغذائي واألمن النفسي 

واألمن الوظيفي، مع التركي  على مصادر تهديد األمن الوطني، ورسم السياسات 

األمنية ودعمها، ووسائل تحقيق األمن الوطني، مع األخذ في االعتبار تطبيق ذلك على 

 ر.القومي لمصاألمن 

علم اجتماع 

 السياسة

230241302 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالتأثيرات المتبادلة بين األوضاع االجتماعية 

واألوضاع السياسية داخل الدول. ويتضمن المقرر موضوعات عديدة أبرزها: تعريف 

عالقة علم اجتماع السياسة بعلمي االجتماع والسياسة  –علم اجتماع السياسة وتاريخه 

 –الفكة والصراع الفكو   –مفاهيم عامة في علم االجتماع )الطبقة والصراع الطبقي  –

 –السلطة  –الجمهور( أبرز مفاهيم علم اجتماع السياسة )القوة  -المرتبة االجتماعية 

التنشكة السياسية  –ودوافعه  نظريات الصراع االجتماعي –الثورة( -النفوذ  –العنف 

النخبة مفهومها وأنواعها وتأثيرها في  –الثقافة السياسية ومفهوم المثقف السياسي  –

تأثيرها في النظام  –صورها  –دوافعها  –المشاركة السياسة )مفهومها  –عالم السياسة 

 السياسي(.

الصراع 

 -العربي

 اإلسرائيلي

230241402 

يف الطالب بالصراع العربي اإلسرائيلي من حيث جذوره يهدف هذا المقرر إلى تعر

الظروف واألحداث والعوامل التي هيأت لنشأة و وتطوره التاريخي ومحاوره المختلفة

القضية الفلسطينية، ونجاح المخططات الصهيونية في إقامة ما ُسمي ب :  وطن قومي 

ويتضمن المقرر موضوعات عديدة أبرزها: التعريف بالعقيدة  .لليهود  في فلسطين

 واقع الكيان اإلسرائيلي : البنيان -المؤتمرات الصهيونية ونشأة إسرائيل  –الصهيونية 

 – المراحل المختلفة للصراع العربي لإلسرائيلي - االجتماعي واالقتصاد  السياسي و

الراهنة بين دول العالم العربي  طبيعة العالقات –جهود التسوية السلمية للصراع 

 الواقع الفلسطيني وانعكاساته على القضية. –وإسرائيل 

النظم والحياة 

 السياسية

230241502 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالصور الرئيسية للنظم السياسية المعاصرة، وما 

يتضمنه الواقع السياسي لتلك النظم من قوى سياسية فعلية كاألح اب السياسية 

ومنظمات المجتمع المدني وغيرها. ويتضمن المقرر موضوعات عديدة أبرزها: نظرية 

مفهوم النظام السياسي  –السيادة(  –نس القومي التجا –الدستور  -الدولة )مفهوم الدولة 
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التعريف بالصور  -المؤسسات السياسية( –مبادئ التنظيم السياسي  –)األيديولوجيات 

النظام الرئاسي  –الرئيسية للنظم السياسية المعاصرة) النظام البرلماني اإلنجلي   

التعريف  -ويسر ( نظام حكومة الجمعية الس –النظام المختلط الفرنسي  –األمريكي 

 –جماعات الضغط السياسي  –بالحياة السياسية وقواها المختلفة )األح اب السياسية 

 منظمات المجتمع المدني(.

علم النفس 

 السياسي

230241602 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بتأثير األوضاع النفسية على السلوك السياسي 

للفاعلين السياسيين والسيما القادة. ويتضمن المقرر موضوعات عديدة أبرزها: 

عالقة علم النفس السياسي بعلمي النفس  –التعريف بعلم النفس السياسي وتطوره 

لخصائص النفسية للقيادات وتأثيرها على علم نفس القيادة السياسية )ا –والسياسة 

علم نفس الجماعات القومية والعرقية )الخصائص النفسية التي  –سلوكهم السياسي(

علم نفس اإلرهاب والعنف )الخصائص النفسية  –تدفع الفرد لالنخراط في الجماعات( 

كاب اإلبادة علم نفس اإلبادة الجماعية )األبعاد النفسية التي تؤد  إلى ارت –لإلرهابي( 

 –علم نفس السلوك االنتخابي )التأثيرات النفسية للمرشحين على الناخبين( –الجماعية(

 علم نفس الطاعة )التأثير النفسي للقادة على سلوك التابعين(.

ا( 12) مقررات أخرى -اثالث    مقرر 

 التوصيف المقرر

مبادئ 

الرياضيات 

البحتة 

 والمالية

230310502 

 التي يةوالمال ةالرياضيات البحت إلى تعريف الطالب بأساسيات مقرريهدف هذا ال
. ويتضمن هذا ة واالجتماعية األخرىدراسته للعلوم االقتصادي فييحتاجها الطالب 

وال وتمثيلها بيانياً، والمحددات، الد :اسية للرياضة البحتة ومنهاالمبادئ األس: المقرر

. وكذلك المبادئ األساسية والتفاضل والتكامل ،الخطية مجةوالبر والمصفوفات،

للرياضة المالية ومنها: الفائدة البسيطة، والفائدة المركبة، والقيمة الحالية والخصم، 

 وتسوية الديون قصيرة األجل.

مبادئ 

 اإلحصاء

230310602 

ونظريه االحتماالت  الوصفياالحصاء  بأساسياتيهدف المقرر الى تعريف الطالب 

، ومعرفة طرل وصف البيانات بما يمكن الطالب من تحليل االحتماليةوالتوزيعات 

العالقات بين الظواهر المختلفة، وتفسير وتحديد مشكلة البحث وصياغة االفتراضات 

. ويتضمن هذا المقرر مقدمة لعلم الخاصة بها، والمقارنة بين الظواهر وبعضها البعض

يب البيانات، ودراسة مقاييس الن عة المرك ية، ومقاييس التشتل، االحصاء، وتبو

وكيفية حساب االرقام القياسية، ودراسة نظرية االحتماالت، والمتغيرات العشوائية، 

 .واالنحدار المتعدد والتعرف على كيفية إجراء انحدار بسيط

إحصاء 

تطبيقي 

 لالقتصاديين

230320502 

إلمام الطالب المتخصص في االقتصاد بالمفاهيم يهدف المقرر إلى تعريف زيادة 

األساسية واألدوات والطرل اإلحصائية التي سوف يستخدمها خالل دراسته لالقتصاد، 

وت ويد الطالب بمهارات استخدام البرامج اإلحصائية الجاه ة، وإكسابه القدرة على 

تماالت، إجراء اختبارات الفروض اإلحصائية. ويتضمن هذا المقرر: نظرية االح

والتوزيعات االحتمالية، واالختبارات الالمعلمية، واستخدام البرامج اإلحصائية 

الجاه ة، واالنحدار الخطي البسيط والمتعدد، واختبارات الفروض، وبناء النماذج 

 االقتصادية، وتحليل السالسل ال منية والمقطعية للبيانات االقتصادية.

 التسويق

230431302 

 التفاعليةإلى تحليل األنشطة التسويقية للشركات، وتفسير العالقات  يهدف هذا المقرر

بين عناصر الم يج التسويقي، وصياغة المهارات الخاصة بتقسيم السول إلي قطاعات. 

دارة التسويق، وعملية تقسيم السول الى إمقدمة عامة عن مبادئ  ويتضمن هذا المقرر

متماي  للمنتجات واسع االنتشار،  يبناء مرك  ذهنووالتسويق المستهدف، ، قطاعات
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 استراتيجيةوالمنتج،  استراتيجيةو، وسلوك المستهلك، ةالتسويقينظم المعلومات و

التجارية،  ةالعالم ةساسيات قيمأاستراتيجيات التوزيع والتسعير، ووالترويج واالعالن، 

، الستراتيجياالتخطيط  فيدور التسويق و، ةالعالمات التجاري ةدوات بناء قيمأليات وآو

 .يلكترونالتسويق اإلو

التحليل 

اإلداري 

 والكمي

230431402 

يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات المرتبطة باألساليب الكمية 

المستخدمة في اتخاذ القرارات اإلدارية. ويتضمن هذا المقرر: مفهوم وخطوات التحليل 

اآللي في تحليل البيانات وإعداد التقارير اإلدارية، الكمي في اإلدارة، وتطبيقات الحاسب 

ودراسة المداخل الكمية التخاذ القرار في إدارة األعمال واألنشطة االقتصادية المختلفة، 

واستخدام شجرة القرارات في اختيار البديل األفضل للمنظمة دعما لعملية اتخاذ 

التعادل لدعم اإلدارة في اتخاذ  القرارات االدارية، والبرمجة الخطية، وتطبيقات تحليل

 القرارات في عديد من المواقف اإلدارية الصعبة التي تواجه إدارة الوحدة اإلنتاجية.

محاسبة 

 تكاليف

230520802 

م بالعالقات الداخلية يهدف هذا المقرر إلى دراسة محاسبة التكاليف كأداة تحليلية تهت

في دورته حتى يصبح ج ء من تتبع كل عنصر من عناصر التكاليف بالمشروع و

بأساسيات محاسبة التكاليف كمدخل  الطالبكما يهدف إلى تعريف  ،نهائيالمنتج ال

 التخطيط والرقابة، وتوفير المعلومات الالزمة ألغراض تجةلتحديد تكلفة الوحدات المن

. ويتضمن هذا المقرر: اإلطار النظر  لمحاسبة التكاليف، واتخاذ القرارات اإلدارية

وتبويب عناصر التكاليف، ونظريات وقوائم التكاليف، وضبط ورقابة عناصر 

التكاليف، وبعض األساليب اإلدارية والمحاسبية الحديثة، مثل: نظام التوقيل المناسب 

وأثره على نظام التكاليف، وأسلوب تخصيص التكاليف غير المباشرة طبقا لنظام 

دة باالستمرار في االنتاج أو التوقف في محاسبة تكاليف النشاط، واتخاذ قرارات الوح

 حالة الخسائر.

القانون 

 الدولي العام

230620502 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بحقل القانون الدولي العام باعتباره مجموعة 

الشرائع التي تستهدف تنظيم العالقات الدولية بما يكفل لها الشرعية والسالم. ويتضمن 

تطور العالقات الدولية ونشأه القانون الدولي العام  يدة أبرزها:المقرر موضوعات عد

:  المعاهدات مصادر القانون الدولي العام  –التعريف بالقانون الدولي العام وأشخاصه  –

الدولية ، العرف الدولي ، المبادئ العامة للقانون المعترف بها في األمم  المتمدينة ، 

القانون  –ء والفقه ، ومبادئ العدل واإلنصاف( قرارات المنظمات الدولية ، القضا

، واتفاقيه األمم المتحدة لقانون البحار  1958ياتفاقات جنيف األربعة عام الدولي للبحار)

بشأن تقسيم البحر إلى : مياه داخليه ، البحر اإلقليمي ، المنطقة المالصقة ،  1982عام 

 لية ، المنطقة االقتصادية الخالصة(الجرف القار  ، البحار العالية ، المياه األرخبي

المنظمات 

 الدولية

230630702 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالنظرية العامة للتنظيم الدولي وبكبرى المنظمات 

الدولية في العالم المعاصر والمتمثلة في منظمة األمم المتحدة. ويتضمن المقرر العديد 

التعريف بمفهوم  -عن تطور فكرة التنظيم الدولي من الموضوعات تبدأ بلمحة تاريخية 

والتصنيفات المختلفة للمنظمات  -المنظمة الدولية، ومدى تمتعها بالشخصية القانونية

والقواعد المتعلقة ببنيانها التنظيمي واإلدار   -وقواعد العضوية واالنتساب  -الدولية

ة استهدفل تحقيق األمن منظمة عصبة األمم كأول منظمة عالمي -وأوضاعها المالية 

منظمة األمم المتحدة )نشأتها التاريخية ، ومقاصدها ، والمبادئ التي تأسسل  -الجماعي 

عليها ،والقواعد الحاكمة للعضوية وأنواعها وعوارضها المختلفة ، واألجه ة الرئيسية 

 الستة وأدوار كل من هذه األجه ة ، وقواعد العضوية والتصويل داخلها.

 المنظمات

اإلقليمية 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمنظمات الدولية اإلقليمية ودورها المتنامي في 

العالقات الدولية المعاصرة، وذلك إلى جانب تعريفه بالمنظمات الدولية الحكومية 
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والوكاالت 

 المتخصصة

230630802 

أهما: التعريف  ودورها الهام في العالقات الدولية. ويتضمن المقرر موضوعات عديدة

عرض لبعض  -تصنيفات المنظمات الدولية اإلقليمية  -بمفهوم المنظمة الدولية اإلقليمية

المنظمات الدولية اإلقليمية من حيث نشأتها، و بنيانها التنظيمي، ومقاصدها، وقواعد 

أمثلة لهذه المنظمات: االتحاد األوربي، وجامعة الدول العربية،  -العضوية داخلها

اد األفريقي، والمنظمات اإلقليمية اآلسيوية ، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة واالتح

الوكاالت المتخصصة التابعة للمنظمة حال  -المؤتمر اإلسالمي ، ومنظمة األوبك 

منظمة العمل الدولية ،والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، وصندول النقد الدولي، ومنظمة 

 وم والثقافة، وغيرها.األمم المتحدة للتربية والعل

منظمات دولية 

 غير حكومية

230631202 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تعاظم 

دورها كوسيط في إدارة الصراع الدولي السيما خالل مرحلة ما بعد الحرب الباردة. 

 -ت الدولية غير الحكومية ويتضمن المقرر موضوعات عديدة أبرزها: تاريخ المنظما

مفهوم المنظمة الدولية غير الحكومية والفارل بينها وبين المنظمات الدولية الحكومية 

البنيان التنظيمي للمنظمات الدولية غير  –تصنيفات المنظمات الدولية غير الحكومية  –

نماذج  -دور المنظمات الدولية غير الحكومية في إدارة الصراع الدولي  –الحكومية 

هذه المنظمات حال منظمة العفو الدولية، ومنظمة أطباء بال حدود، ومنظمة الهالل 

والصليب األحمر الدوليين، والمنظمات المناهضة للعولمة والهيمنة، ومنظمات الحفاظ 

 على البيكة، وغيرها.

 لغة أجنبية

230710702 

ت المستخدمة بلغة يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب على المصطلحات والمختصرا

أجنبية، وتدريب الطالب على قراءة النصوص والتقارير والمقاالت والدوريات بلغة 

أجنبية، وبخاصة ذات الصبغة االقتصادية، والسياسية، واإلدارية، والمالية، والتجارية، 

والتسويقية بما تساعده على فهم المصطلحات والنصوص المتداولة في األدبيات ذات 

ختصاص. ويتضمن هذا المقرر: كيفية كتابة المخاطبات بلغة أجنبية، وكيفية الصلة باال

 صياغة الرسائل والمذكرات، وإعداد تقارير العمل بلغة أجنبية. 

دخل إلى م

العلوم 

 السلوكية

022308109 

يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بالسلوك اإلنسانى ومحدداته، باعتبار أن ذلك 

الطبيعى الى دراسة مختلف المعارف االجتماعية التي تعنى بدراسة يمثل المدخل 

الظواهر االجتماعية تلك التي تمثل نتاجاً للسلوك اإلنسانى وتفاعالته ) بما فى ذلك 

السلوك االقتصاد  والسياسي (. ومن أهم الموضوعات التي يتناولها المقرر: تعريف 

واالنفعاالت، وكذا محدداته البيكية  السلوك، وأنواعه، ومحدداته الشخصية كالدوافع

 –المدارس المختلفة لدراسة السلوك  –المختلفة كالبيكة الحيوية والتقنية واالجتماعية 

الشخصية: تعريفها،  –االدراك  –عالقة علم النفس بالعلوم االجتماعية السلوكية 

 أساليب تعديل االتجاهات والسلوك. -ومحدداتها، وتصنيفاتها

 

 


