َّىرج ىزقشيش اىَقشس اىغْىي (رشثيخ ٍقبسّخ ساثؼخ اقزصبد ٍْضىً ورشثيخ)
خبٍؼخ اىَْىفيخ

قغٌ االقزصبد اىَْضىًو اىزشثيخ

مييخ االقزصبد اىَْضىً

رقشيش اىَقشس:
(أ) اىجيبّبد األعبعيخ

 -1اىؼْىاُ واىشٍض اىنىدي MEE(42)4 :
 -2اىجشّبٍح أو اىجشاٍح اىزً يقذً فيهب هزا اىَقشس  :االقزصبد اىَْضىً واىزشثيخ
 -3اىغْخ  /اىَغزىي في اىجشاٍح :ساثؼخ اقزصبد ٍْضىً ورشثيخ
 -4اىىحذاد  /اىغبػبد اىَؼزَذح 2 :
ٍدَىع 2
ٍحبضشاد  2عبػبد إسشبد أمبديًَ  /ػَيً
 -5أعَبء اىَحبضشيِ اىَغبهَيِ في رذسيظ اىَقشس
 -1د نًياء شوقج
ٍْغق اىَقشس  :د نًياء شوقج
اىَقيٌ اىخبسخً ا.د/عطيات البهى,أ.د/نادية محروس

( ة ) اىجيبّبد اإلحصبئيخ
ػذد اىطالة اىزيِ حضشوا اىَقشس:
ػذد اىطالة اىزيِ أمَيىا اىَقشس:

ّغجخ %
ّغجخ %

ػذد
ػذد

اىْزبئح :

ّدبذ:

ػذد

ّغجخ

رقذيشاد اىطالة اىْبخحيِ :
أٍزيبص:
خيذا:

ػذد
ػذد

ّغجخ %
ّغجخ %

سعىة :

ػذد

خيذا خذاًا:
ٍقجىه :

ّغجخ
ّغجخ %
ّغجخ %

ػذد
ػذد

(د) اىجيبّبد اىَهْيخ
 )1رذسيظ اىَقشس

اىَىضىػبد اىزً رٌ رذسيغهب فؼييب
االعجىع االوه .:اىىحذح األوىً :ػيٌ اىزشثيخ اىَقبسّخ  -1عهى
انتربيت انًقارنت (اننشأة ،انتعريف ،األهداف ،انتطور).

اعٌ اىَحبضش

ػذد
اىغبػبد
د نًياء شوقج
2

االعجىع اىثبًّ .:أسس تنظيم المناهج الدراسية

2

د نًياء شوقج

االعجىع اىثبىث -2 .:يجاالث وصعوباث انتربيت انًقارنت
االعجىع اىشاثغ -3 .:ييادين ويصادر انتربيت انًقارنت-4
أسانيب وأدواث انبحث في انتربيت انًقارنت
االعجىع اىخبٍظ -5 :أهًيت دراست انتربيت انًقارنت بصفت
عايت واالقتصاد انًنزني بصفت خاصت.
االعجىع اىغبدط .:اىىحذح اىثبّيخ :اىؼىاٍو واىقىي اىَؤثشح فً
اىْظٌ اىزؼييَيخ  -1انعوايم انجغرافيت وانسكانيت.
االعجىع اىغبثغ  -2 .:انعوايم األيديونوجيت واالقتصاديت-3
انعوايم انسياسيت و انثقافيت
االعجىع اىثبٍِ -4 .:انعوايم اندينيت وانعهًانيت -5انعوايم
انعنصريت وانحضاريت.
االعجىع اىزبعغ  :اىىحذح اىثبىثخ :اىغَبد اىؼبٍخ ىْظٌ

2
2

د نًياء شوقج
د نًياء شوقج

2

د نًياء شوقج

2

د نًياء شوقج

2

د نًياء شوقج

2

د نًياء شوقج

2

د نًياء شوقج

اىزؼييٌ  -1انسًاث انعايت نهتعهيى في انبالد انعربيت
االعجىع اىؼبشش -2 .:سًاث نظى انتعهيى في اندول
انرأسًانيت -3 .سًاث نظى انتعهيى في اندول انشيوعيت
االسبوع الحادى عشر  -4 :انعوايم وانقوى انًؤثرة في

2

د نًياء شوقج

2

د نًياء شوقج

نظاو انتعهيى في يصر
االسبوع الثانى عشر  -5 :نظى انتعهيى في اندول انًتقديت

2

د نًياء شوقج

اىْغجخ اىَئىيخ ىيَىضبػذ اىزً رٌ رذسيغهب ٍِ ٍحزىي اىجشّبٍح :

أمثش ٍِ %90



أقو ٍِ %70

%70 -90

األعجبة ثبىزفبصيو ىؼذً رذسيظ أي ٍىضىع ٍِ اىَىضىػبد
ال يىخذ
ارا مبُ هْبك ٍىضىػبد رٌ رذسيغهب سغٌ أّهب ىيغذ ٍحذدح في اىَحزىي  ،أرمش األعجبة ثبىزفصيو
ال يىخذ

 )2أعبىيت اىزؼييٌ واىزؼيٌ :



ٍحبضشاد :
رذسيت ػَيً ٍ /ؼَو :
ّذوح  /وسشخ ػَو :
أّشطخ في اىفصو :
دساعخ حبىخ :
واخجبد أخشي  /واخجبد ٍْضىيخ :
إرا رٌ اعزخذاً أعبىيت أخشي ىيزؼييٌ واىزؼيٌ غيش ريل اىَحذدح أػالٓ  ،ارمشهب وأرمش اعجبة
اعزخذاٍهب:
ال يىخذ

 )3رقييٌ اىطيجخ :
اىْغجخ اىَئىيخ ٍِ ٍدَىع اىذسخبد
% 80
%
% 20

طشيقخ اىزقييٌ
اٍزحبُ رحشيشي
اٍزحبُ شفىي
اٍزحبُ اىؼَيً ٍ /ؼَو
واخجبد أخشي  /أػَبه اىفصو اىذساعً
اىَدَىع
أػضبء ىدْخ االٍزحبُ
د ىَيبء شىقذ
داحَذثهبء اىحدبس د عهبً اىشبفؼً
دوس اىَشاخغ اىخبسخً ( ارا مبُ يْطجق )

%

 )4اإلٍنبّبد  /اىَشافق وٍىاد اىزذسيظ

مبفيخ رَبٍب ًا
مبفيخ إىً حذ ٍب
غيش مبفيخ



ارمش أي قصىس
ال يىخذ
 )5 .اىقيىد اإلداسيخ :
ارمش أيخ صؼىثبد رؼشض ىهب اىَقشس
ال يىخذ

 )6رقييٌ اىطالة ىيَقشس :

اعزدبثخ فشيق اىَقشس

ارمش أي ّقذ وسد في رقييٌ اىطالة ىيَقشساد

 )7رؼييقبد  /رىصيبد اىَقيَييِ اىخبسخييِ ( ارا مبُ يْطجق )  :اعزدبثخ فشيق اىَقشس
خطخ اىؼَو خيذح وٍْبعجخ
أوصىا ثزؼضيض اىدبّت اىزطجيقً وٍشبسمبد اىطيجخ

رٌ صيبدح اىدبّت اىؼَيً

 )8رؼضيض اىَقشس :
ٍذي رْفيز األّشطخ اىزً رٌ رحذيذهب في خطخ ػَو اىغْخ اىغبثقخ :
اىْشبط
اىؼَو اىدَبػً ثيِ اىطالة.
خيغبد ّقبػ

ارمش ٍب ارا مبُ قذ رٌ رْفيز اىْشبط
وارمش اعجبة ػذً امزَبه أي ػَو
رٌ رْفيز ٍؼظٌ األّشطخ

 )9خطخ اىؼَو ىيغْخ اىذساعيخ 2009 – 2008
ربسيخ اىزْفيز
2009 /2008

األّشطخ اىَطيىثخ
اىقيبً ثَضيذ ٍِ االخزجبساد اىقصيشح
صيبدح اىَشاخغ واىقىاٍيظ
إثشاصٍشبسمبد اىطالة ػِ طشيق اىَْبقشخ واىحىاس

ٍْغق اىَقشس  :د نًياء شوقج
:
إٍضبء
:
ربسيخ

اىَغئىه ػِ اىزْفيز

د نًياء شوقج

