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  علوم السياسيةللالقومية األكاديمية القياسية المعايير  . أ
  :العلوم السياسيةب تعريف

التفاعالت تهتم بدراسة إنسانية اجتماعية، العلوم السياسية هي علوم 
 العلومو  .داخلى و الخارجىالسياسية في سياقها ال المرتبطة بظاهرتى السلطة و القوة

عتبر السلوك اإلنساني هو ت األخرى شأن سائر العلوم االجتماعية االسياسة شأنه
  .   حور التحليل السياسيم

تهدف دراسة العلوم السياسية إلى تحقيق مستوي معرفي وٕادراكي أفضل و 
واالرتقاء بمستوى معيشته ومجتمعه، فاإلنسان بطبيعته و بغريزته يتطلع  .لإلنسان

المعيشي، وتحقق دراسة العلوم  ألن يعرف، كما أنه يتطلع إلى تحسين مستواه
  ،الزم الداخلي لإلنسان بين التطلع إلى المعرفة أو الحقيقةالسياسية إشباعًا لهذا الت
خاصة أن العملية السياسية باتت تؤثر بشكل ملحوظ في  ،وبين التطلع إلى األفضل

  .جميع النواحي المعيشية للفرد
العناصر البشرية التي  ومن المفترض أن توفر برامج دراسة العلوم السياسية

مؤسسات الو  ،والمستقبلية ألجهزة صنع واتخاذ القرار االحتياجات الحاليةمع  تتناسب
واإلعالمية في مصر والوطن العربي، وذلك عبر إعداد الكوادر الوطنية   البحثية
  .المؤهلة
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   األهداف المرجو تحققها من دراسة  في هذا السياق يجب التأكيد على أن
تلك العلوم على أنها قد ال تؤتي ثمارها إذا نظرنا إلى  ،أو تدريس العلوم السياسية

     وظيفة قيادية  وءأو وسيلة للتدريب على تب ،أو حتى تثقيفية ،مجرد أداة تلقينية
ن التعويل عليها يجب أال يطغى فإوٕان كنا ندرك أهميتها  أو مهنة ما، فهذه األهداف

المتمثل في العمل  ،أو الهدف األرقى للعلوم السياسية  إلى تهميش الدور ىأو يؤد
وتحقيق االنتماء والمواطنة، لذلك فالنظرة الصحيحة إلى  ،يقاظ الوعي العامعلى إ

 المستنير، اإلنسان المدرك تأهيلفي  اهي التي تتركز مهمته ،م السياسةو علال
ته على الفهم ا، وتنمية فكر الفرد بما يسهم في تنمية قدر بالوعيالمتحصن 

 ،نتماءاللوطني والشعور باوالحكم على األمور في إطار من الحس ا ،ستيعابواإل
  .وعصره  جعله متفاعال مع قضايا أمتهيالتي 

  :مجاالت الدراسة في العلوم السياسية
 النظرية السياسية و الفكر السياسي.  
 النظم السياسية  .  
 العالقات الدولية  .  
 اإلدارة العامة .  
  . و يندرج تحت كل فرع عدد من الموضوعات أو المناهج     
 لمجاالت العم:  
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  .وزارة الخارجية .١
  ).المخابرات العامة( جهاز األمن القومي   .٢
  .ديوان عام رئاسة الجمهورية. ٣
  .الهيئة العامة لالستعالمات. ٤
مركز دعم واتخاذ القرار، مركز  ، األمانة العامة( مجلس الوزراء . ٥

  ).المعلومات
  .المركز القومي للبحوث االجتماعية. ٦
  .شعب و الشورىاألمانة العامة لمجلسي ال.٧
  ).الطفل. المرأة. السكان. حقوق اإلنسان( المجالس القومية المتخصصة. ٨
  .الجهاز المركزي للتعبئة و اإلحصاء .٩
  .الجهاز المركزي للتنظيم و اإلدارة .١٠
  .جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية .١١
. االستثمار.االقتصاد .التخطيط. الثقافة. اإلعالم( الوزارات المختلفة. ١٢

  ).التضامن. العمل. التجارة والصناعة. المالية
  ).اإلعداد التليفزيوني و التقديم( وسائل اإلعالم المرئية . ١٣
  .الصحافة. ١٤
  .مراكز البحوث و الدراسات السياسية. ١٥
  . مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالنشاط السياسي. ١٦
  .ميةالمنظمات الدولية واإلقلي. ١٧
  .السفارات العربية و األجنبية. ١٨
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  .الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة. ١٩
  .هيئة سوق المال. ٢٠

  
  :كلية العلوم السياسية لخريجالعامة مواصفات ال  .١

  :قادرا علىالعلوم السياسية يكون خريج كليةيجب أن          
   .والمشكالت في وصف و تحليل الظواهرالمنهج العلمي  استخدام. ١,١
  . ها العلمية المتنوعةمصادر اكتساب المعرفة  السياسية من  .٢,١
   .الواقعلفهم  السياسيةتوظيف المعرفة و  السياسية،الربط بين األحداث  .٣,١
   عضوًا  هتجعلبالدرجة التي المشاركة السياسية تفهم طبيعة وأهمية  .٤,١

  .واجباته مدركًا لحقوقه و، في المجتمعومحفزًا ًال اعف
 السياسية المحلية واإلقليمية الرئيسة واستيعاب طبيعةمشكالت تفهم ال. ٥,١

  .المعاصرة العالقات الدولية
  . الداخلية والخارجية :استشراف طبيعة المتغيرات المستقبلية .٦,١
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  :المعرفة والفهم  .٢
  :تىخريج كلية العلوم السياسية لدية المعرفة والفهم لآل يكون يجب أن        

  .وأهمية كل منها العلوم السياسيةو السياسة  مفهوم .١,٢
والمدارس الفكرية  ،واالتجاهات ،والنظريات ،المبادئ األساسية. ٢,٢

  .المتعددة في العلوم السياسية
  .التكامل بين العلوم السياسية وغيرها من العلوم االجتماعية .٣,٢
  .ياسيةالعلوم السفي مناهج البحث وأدوات التحليل  .٤,٢
  . ومصادرها ،ومقوماتها ،طبيعة السلطة السياسية. ٥,٢
   .طبيعة النظم السياسية المختلفة وأنواعها .٦,٢
  .كيفية الحكم عليها، و النظم السياسية ظيفة و دورو  .٧,٢
  .وعناصر تحليلها ،طبيعة العالقات الدولية .٨,٢
  .لمعاصرةا ةوأهم القضايا السياسية الدولي ،االتجاهات الحديثة .٩,٢
  .الداخلية و اإلقليمية و التحدياتالقضايا والمشكالت أهم  .١٠,٢
األبعاد الكلية للصراع العربي اإلسرائيلي وطبيعته المتغيرة عبر  .١١,٢

  .مراحله المختلفة وذلك في إطار واف و متكامل
  .المؤسسات السياسيةارة السياسات العامة واألنشطة و إدمفهوم . ١٢,٢
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  :هنية والعمليةالمهارات الم .٣
لمهارات المهنية والعملية ل مكتسباالسياسية  يكون خريج العلوميجب أن      

  :التالية
  .والتحقق من صدقها ،البحث عن مصادر المعلومات المختلفة .١,٣
تعنيه وتفسير ما  ،والقدرة على تحليلها واإلحصائيات،جمع البيانات  .٢,٣

ن مؤشرات سياسية واجتماعية تشير إليه أو تعكسه تلك األرقام م أو
  .واقتصادية

  .استخالص الحلول الواقعية للمشكالت والقضايا. ٣,٣
  .المجتمعيةالعامة و والمشاركة في األنشطة الفعال، التواصل  .٤,٣
  .صياغة الرؤى و األطروحات التي تخدم عملية صياغة القرار  .٥,٣
  .ي نطاق عملهفحل المشكالت واإلسهام في األزمات مع  التعامل .٦,٣
  .إعداد التقارير السياسية وعرضها .٧,٣
 ،تحديد الجهات المستفيدة من تلك المعلومات والخدمات البحثية . ٨,٣

  .هاوالتواصل مع
  :المهارات الذهنية. ٤
  :لمهارات الذهنية التاليةل مكتسباالسياسية  يكون خريج العلوميجب أن  
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من  والتمكن حليل الظاهرة السياسية،لت ةالئماختيار المنهجية البحثية الم.١,٤
  . التحليلية دواتاأل
في تأصيل المشكالت والقضايا السياسية  ربط الظاهرة بمسبباتها، و . ٢,٤

  .إطارها المتكامل
التي الدالالت و  المؤشرات في ضوءالمقارنة بين الظواهر و  االستدالل .٣,٤

  .لقياسل تصلح
يجابية والسلبية في المسائل محل إلالتمييز واكتشاف العناصر االنقد و  .٤,٤

  . البحث
   .المختلفة السياسية وتقديم حلول واقعية للمشكالت ،استنباط األفكار .٥
بأسلوب علمي مدعم  وٕابداء الرأي ،بوضوح النظرالتعبير عن وجهة  .٦

  .باألدلة
 استخدام المصطلحات والمفردات التي تتناسب مع موضوع النقاش. ٧

  .ةلغوية صحيح بطريقة
تقديم طرح أسئلة أو  السياسية بما تتضمنه من اتالمناقشالمشاركة في . ٨

  .إجابة
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  :المهارات العامة -٥
  :ة التاليةعاملمهارات الل مكتسباالسياسية  يكون خريج العلوميجب أن       

  .واالستفادة من إمكاناته المتعددة ،استخدام الحاسب اآللي .١,٥
المساعدة في البحث وأدوات االتصال  ددة،ط المتعاستخدام الوسائ .٢,٥

  .والعرض والتحليل
   .المجاالت ذات الصلةب المهتمينمع االتصال  .٣,٥
القدرة على التعامل مع أصحاب االتجاهات أو و  ضمن فريق،العمل  .٤,٥

  .الثقافات أوالتخصصات األخرى
  .تبادل و تنمية وتحديث المعلومات .٥,٥
  . إدارة الوقت .٦,٥
  .تعلم الذاتي المستمر، وتطوير معارفه وأفكارهال .٧,٥
  .الرئيسة للغات األجنبيةإجادة إحدى ا .٨,٥
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  )تقريبية(نسب متطلبات البرنامج  توزيع
 مسلسل

  

  %النسبة  طبيعة العلوم

  % ٦٥- ٦٠ العلوم التخصصية  أ

  % ١٤- ١٢ علوم مساعدة  ب
  %٨- ٦ المشروعات البحثية  ج
  %٥- ٤ اآلليتطبيقات الحاسب  د
  % ٨- ٦ ممِيِ◌زة للمؤسسةعلوم  هـ
  %٦- ٦ التدريب الميداني  و

  
بالنسبة للمؤسسات األكاديمية التي %  ٦ -٤يمكن إضافة نسبة تتراوح بين   -   

  . تتبع أسلوب البرامج الدراسية أو المناهج الحرة
  :      اسة وهيهي العلوم األساسية الواردة في مجاالت الدر : العلوم التخصصية -   

النظرية السياسية والفكر السياسي، والنظم السياسية، والعالقات الدولية، واإلدارة 
العامة و يندرج تحت كل فرع عدد من المناهج أو الموضوعات التي ترتبط 

  بالفرع األساسي
   .اإلحصاء وهي العلوم االقتصادية والقانونية والسلوكية و: العلوم المساعدة  -  
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 ير القومية األكاديمية القياسية للعلوم اإلقتصاديةالمعاي . ب

  تعريف بعلم اإلقتصاد
ـــــر حـــــول العديـــــد  ـــــة معينـــــة للتفكي ـــــم االقتصـــــاد علـــــى أنـــــه طريق ـــــف عل يمكـــــن تعري
ــــــادئ البســــــيطة ولكنهــــــا واســــــعة  ــــــم تطــــــوير بعــــــض المب ــــــد ت ــــــي العــــــالم، وق مــــــن القضــــــايا ف

قــــــــــرارات االنتشــــــــــار تفيــــــــــد فــــــــــي فهــــــــــم أي وضــــــــــع أو موقــــــــــف اقتصــــــــــادي، بــــــــــدءًا مــــــــــن ال
االقتصــــــادية البســــــيطة نســــــبيًا التــــــي يتخــــــذها اإلفــــــراد فــــــي حيــــــاتهم كــــــل يــــــوم، إلــــــى كيفيــــــة 
عمــــــــل األســــــــواق المعقــــــــدة مثــــــــل أســــــــواق المــــــــال العالميــــــــة أو أســــــــواق صــــــــرف العمــــــــالت 

  .االجنبية أو سوق النفط في العالم

ــــــــم االقتصــــــــاد بفروعــــــــه المختلفــــــــة ال يقتصــــــــر  لــــــــذلك فــــــــإن تعلــــــــم أو تــــــــدريس عل
الحقــــــــائق التـــــــي تفســــــــر ســـــــلوك األفــــــــراد والمنشـــــــات والحكومــــــــة  فحســـــــب علــــــــى مجموعـــــــة

وتحكــــــم القــــــرارات المتعلقــــــة باســــــتخدام مــــــا لــــــديها مــــــن مــــــوارد محــــــدودة فــــــي االســــــتخدامات 
المختلفـــــة، وتفســـــير والتنبـــــؤ بســـــلوك العديـــــد مـــــن المتغيـــــرات االقتصـــــادية، وٕانمـــــا يســـــتهدف 

لحقــــــــائق والمبــــــــادئ أيضــــــــًا تزويــــــــد الدارســــــــين والمهتمــــــــين بالقضــــــــايا االقتصــــــــادية بهــــــــذه ا
  .وكيف يمكن استخدامها وتطبيقها في العديد من القضايا واالسئلة االقتصادية

ـــــــــي  ـــــــــادئ االقتصـــــــــادية األساســـــــــية المجتمـــــــــع ف ـــــــــدقيق للمب ـــــــــق ال ويســـــــــاعد التطبي
تصـــــميم وتطـــــوير السياســـــات االقتصـــــادية التـــــي تـــــدفع بـــــالنمو االقتصـــــادي وتحقـــــق عدالـــــة 

  .الةتوزيع الدخل وتحل مشكالت التضخم والبط
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وتتـــــراوح دراســـــة علـــــم االقتصـــــاد بـــــين المســـــتوى الجزئـــــي والمســـــتوى الكلـــــي، علـــــى 
ـــــــة مـــــــن  ـــــــارات الفـــــــرد وســـــــلوك مجموعـــــــة معين ـــــــي يهـــــــتم باختي أســـــــاس أن االقتصـــــــاد الجزئ
األســــواق الفرديـــــة لكـــــل ســـــلعة، فـــــي حــــين يتعلـــــق االقتصـــــاد الكلـــــي بدراســـــة أداء االقتصـــــاد 

  .اولة لتحسين األداءالوطني والسياسات التي تطبقها الحكومة في مح

وعلـــــى مســـــتوى الموضـــــوعات تشـــــمل دراســـــة علـــــم االقتصـــــاد العديـــــد مـــــن الفـــــروع 
والتـــــــــي تتمثـــــــــل فـــــــــي النظريـــــــــة االقتصـــــــــادية والتحليـــــــــل االقتصـــــــــادي واالقتصـــــــــاد الـــــــــدولي 
واالقتصـــــــــاد النقـــــــــدي، والماليـــــــــة العامـــــــــة، والسياســـــــــات االقتصـــــــــادية، واقتصـــــــــاد الرفاهـــــــــة 

الزراعـــــــــــي (القتصـــــــــــادي واالقتصـــــــــــاد التطبيقـــــــــــي والتنظـــــــــــيم ا) االقتصـــــــــــاد االجتمـــــــــــاعي(
  .واالقتصاد الرياضي والقياسي) والصناعي

ومــــــن هنــــــا يمكــــــن تعريــــــف علــــــم االقتصــــــاد علــــــى أنــــــه أحــــــد العلــــــوم االجتماعيــــــة 
) األفضـــــل(الـــــذي يهـــــتم بســـــلوك األفـــــراد والمنشـــــات والمجتمـــــع واتخـــــاذ االختيـــــارات المثلـــــى 

  . في ظل ظروف ندرة الموارد وتعدد الحاجات

اعد علـــــــم االقتصـــــــاد هـــــــذه األطـــــــراف فـــــــي اتخـــــــاذ القـــــــرارات التـــــــي تضـــــــمن ويســـــــ
  .تنظيم الفائدة من الموارد المستخدمة، وتحقق الكفاءة والفاعلية في إنجاز األهداف

ـــــــل إن منظمـــــــات األعمـــــــال  ـــــــراد أو الحكومـــــــات، ب ـــــــى األف وال يقتصـــــــر األمـــــــر عل
دودة علـــــــى اخــــــــتالف أشـــــــكالها ومجــــــــاالت عملهــــــــا تتعامـــــــل مــــــــع مـــــــوارد ومــــــــدخالت محــــــــ

ـــــالي فـــــإن اســـــتخدام المنطـــــق االقتصـــــادي القـــــائم  ـــــد منهـــــا، وبالت ـــــى تعظـــــيم العائ وتســـــعى إل
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علـــــــى التكـــــــاليف والمنـــــــافع، وغيـــــــره مـــــــن مبـــــــادئ علـــــــم االقتصـــــــاد يضـــــــمن رشـــــــادة اتخـــــــاذ 
  .القرار

  :مجاالت عمل الخريج
   الشركات الخاصة والعامة فى كافة مجاالت اإلنتاج واألنشطة  .١

 .االقتصادية      

 التصدير واالستيرادشركات  .٢

 هيئة سوق المال والبورصة .٣

 )التحليل المالى والفنى ( شركات تداول األوراق المالية  .٤

 الوزارات والمصالح الحكومية .٥

 البنك المركزى المصرى .٦

 الجامعات ومراكز البحوث .٧

 البنوك التجارية .٨

 المنظمات الدولية واإلقليمية االقتصادية والتمويلية .٩

 إلحصاءجهاز التعبئة العامة وا .١٠

 الجهاز المركزى للمحاسبات .١١

 مراكز دراسات الجدوى وتقييم المشروعات  .١٢

 .وزارة الخارجية  –التمثيل التجارى  .١٣

 .مراكز البحوث االقتصادية والمالية  .١٤

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار .١٥

 مجلس الدفاع الوطنى –مجلس الوزراء  –رئاسة الجمهورية  .١٦
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 لمتخصصةجامعة الدول العربية ومنظماتها ا .١٧

 الجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع المدنى .١٨

 ) .اإلعالم ( اإلذاعة والتليفزيون والصحافة  .١٩

 .مجلس الشعب والشورى  .٢٠
 

  :مجاالت الدراسات االقتصادية

 علوم االقتصاد الكلية والجزئية والدولية .١

 .علوم الحاسب اآللي -العلوم اإلحصائية والرياضية .٢

 .لوم القانونيةالع -علوم القطاعات اإلقتصادية .٣

 .العلوم المحاسبية .٤

  .العلوم اإلجتماعية .٥
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  :يجخر لالمواصفات العامة ل. ١
  :قادرا علي  االقتصادخريج كليات  ن يكونأ يجب     

استخدام المنهج العلمى فى حل المشاكل سواء على المستوى الجزئى  .١,١
 ).االقتصاد القومي(أو الكلى ) منظمات األعمال(

رجال األعمال (والمنشآت ) المستهلكون والعاملون(األفراد  سلوك وتحليل فهم .٢,١
فيما يتعلق باإلنتاج والتبادل واستهالك السلع وتوفير الخدمات ، ) والحكومة

ومن ثم تقديم المشورة بشأن اتخاذ قرارات اإلنتاج والتبادل واالستهالك 
 .وتسعير المنتجات والخدمات 

لية كالناتج المحلي االجمالي ومعدل تقدير وحساب المتغيرات االقتصادية الك .٣,١
 .التضخم والبطالة وٕاعداد الموازنة العامة وحساب ميزان المدفوعات

إجراء دراسات الجدوى وتقييم المشروعات على المستوى القومى وانعكاساتها  .٤,١
 .على الربحية المالية للمشروع بما يعظم عائد المشروعات الخاصة

دية األساسية وتفسير مختلف القضايا القدرة على تطبيق المبادئ االقتصا .١,١
 .رة على أداء منظمات األعمالثوالمشكالت االقتصادية المؤ 

حسن استخدام الموارد المتاحة بكفاءة من خالل تطبيق المبادئ االقتصادية  .٦,١
 .لترشيد اتخاذ القرارات

اإلسهام في أعمال ووضع خطط االستثمار واإلنتاج علي المستوي القومي  .٧,١
 .قطاعات النشاط االقتصادي ومشروعاتهاوعلي مستويات 
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  :المعرفة والفهم. ٢

 :ن يكون خريج كليات االقتصاد قادرا عليأيجب 

 ورياضـياً  وبيانيـاً  استيعاب وفهم المبادئ االقتصادية األساسية والتعبير عنهـا لفظيـاً . ١,٢
وى المنشــأة أو االقتصــاد ســواء علــى المســتوى الجزئــى  أو الكلــى، أي علــى مســت

 . قوميال

المتعلقــة باتخــاذ ) علــى مســتوى الفــرد والمنشــأة ( االقتصــادية الجزئيــة  الحقــائقفهــم . ٢,٢
القرارات واالختيار واإلنتاج وتبادل السلع والخدمات وتسـعير واسـتخدام المـدخالت 

والعالقــات التبادليــة بــين األســواق واالقتصــاد ) .عناصــر اإلنتــاج والمــواد الخــام ( 
 ).الرفاهة(االجتماعى 

القضــايا االقتصــادية الكليــة للبطالــة ، الــدخل القــومى ، ميــزان المــدفوعات ،  معرفــة. ٣,٢
نمــط توزيــع الــدخل ، التضــخم ، النمــو والتقلبــات االقتصــادية ، النقــود والتمويــل ، 

 .المالية العامة للدولة، وتأثيرها على بيئة األعمال وقرارات اإلنتاج والتسعير

قتصـــادية ســـواء علـــى المســـتوى الجزئـــى أو الكلـــى ، وفهـــم اســـتيعاب السياســـات اال. ٤,٢
أســاليب التحليــل والنمــاذج االقتصــادية ومختلــف طــرق البحــث العلمــى عنــد تنــاول 

أنشــطة منظمــات األعمــال، وكيفيــة التعامــل القضــايا والسياســات التــي تــؤثر علــى 
 .مع هذه الظروف

ئية يهـــا الطـــرق اإلحصـــافهـــم واســـتيعاب األســـاليب الكميـــة والحاســـب اآللـــى بمـــا ف.  ٥,٢
، ، وتطبيقاتهـــا علـــى البيانـــات الماليـــة واالقتصـــاديةوالرياضـــية واالقتصـــاد القياســـى

لحـل المشـاكل المعقـدة التـي تواجـه  الالزمةحصائية واإلقياسية البرامج الاستخدام و 
 .المنظمات 
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فهــم أســاليب التعامــل مــع المشــاكل وحلهــا ومعرفــة طــرق اتخــاذ القــرارات فــي ضــوء . ٦,٢
كلفــة الفرصــة البديلــة أي التفكيــر حــول التكــاليف الالزمــة لحــل المشــكلة أو اتخــاذ ت

 .قرار وتقيمها في ضوء ذلك لترشيد اتخاذ القرار وضمان فاعلية الحلول
 

   :  والمهنية المهارات العملية . ٣

  : التالية  العملية والمهنية يجب ان يكون الخريج مكتسبًا المهارات  

                                               تكار والتصورالتخيل واالب. ١,٣
  القــدرة علــى تجريــد وتبســيط الخصــائص والســمات األساســية ألي نظــام او

قضـــية أو مشـــكلة معقـــدة ووضـــع إطـــار مبســـط لهـــا للتقيـــيم وتقـــدير اثـــار 
 .السياسة او القرار على القضية أو المشكلة

  ــــادرًا علــــي اســــتخدام المعــــارف والمهــــارا ت فــــي التعامــــل مــــع القضــــايا وق
حــــل المشــــاكل والمســــاهمة فــــي اتخــــاذ القــــرارات فــــي  االقتصــــادية وعلــــي

    .منشآت األعمال لمراعاة البعد االقتصادي
   التحليل ، االستدالل واالستقراء. ٢,٣

تنمية المهارات التحليليـة بمـا يحسـن مـن قـدرة الخـريج علـى حـل المشـاكل، وزيـادة        
قـــرارات ، ســـواء عـــن طريـــق االســـتدالل التـــي تعتمـــد عليهـــا مســـاهمته فـــي صـــنع ال

معظـــم النمـــاذج اإلحصـــائية ، او عـــن طريـــق االســـتقراء وربـــط النتـــائج باألســـباب، 
  . ومن ثم ترشيد اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل وٕانتاج السلع وتقديم الخدمات
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   تطبيق الحقائق االقتصادية .٣,٣
دية علـــي قضـــايا عمليـــة وفهـــم وٕادراك المبـــادئ تطبيـــق النظريـــة والســـباب االقتصـــا  

ـــــي تســـــتخدم وتصـــــمم وتفســـــر السياســـــات التجاريـــــة واالقتصـــــادية  االقتصـــــادية الت
  .  واالجتماعية والبيئية علي مستوي المنشأة أو االقتصاد الكلي

 معالجة وتحليل البيانات .٤,٣

ارات، بيانات بما يساهم في فهم القضـايا االقتصـادية وترشـيد اتخـاذ القـر تحليل ال
  .وتطوير أنظمة العمل في الوحدات االقتصادية

  

   وضع نماذج وتكوين عالقات سببية. ٥,٣
 االقتصـادية، معرفة أساليب التفكير حول كيـف ولمـاذا يـتم التعامـل مـع المتغيـرات       

للتوصــل والتوصــل إلــي حقــائق بخصــوص المشــكلة  ،ووضــع الفــروض واختبارهــا
مشاكل التي تواجه منظمـات األعمـال والحكومـة حيث أن ال إلي حلول عملية لها؛

  . رجية المنظورة في العصر الحالياأصبحت معقدة في ظل البيئة الداخلية والخ
 تصميم السياسات واالستراتيجيات .٦,٣

توجيه سلوك األفراد بطريقة تحقق أكبر عائد، واستخدام مفهوم الحوافز في وضع 
ارة الموارد البشرية داخـل منظمـات القواعد المنظمة والحاكمة لألداء خاصة في إد

  .األعمال أو التعامل مع األطراف الخارجية
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 : المهارات الذهنية . ٤

  :ن يكون الخريج قادرا على أيجب     

االنتاجيــــة واالســــتهالكية، وفهــــم القضــــايا تحليــــل الســــلوك االقتصــــادي للوحــــدات    ١,٤
 .اراتاالقتصادية بطريقة علمية لترشيد عملية اتخاذ القر 

اســـتيعاب الظـــواهر االقتصـــادية فـــي مجـــال اإلنتـــاج والمـــال واألعمـــال، وتحليلهـــا .  ٢,٤
تحليًال علميًا للتوصل إلي تفسير علمي وفهـم أسـبابها وآثارهـا للتعامـل معهـا علـي 

 .أسس علمية

والـــدوافع والفـــرص وٕادراك نقـــاط  ،المعلومـــات التفكيـــر االســـتراتيجي واســـتخدام نظـــم.  ٣,٤
 أوب المصـــــالح والمفاوضـــــات عنـــــد وضـــــع الخطـــــط اإلســـــتراتيجية القـــــوة وتضـــــار 

 . القرارات الهامة على مستوى المنظمات الخاصة والحكومية

يترتب عليه سلسلة  حيثالنتائج المباشرة ألي قرار  أوتوقع ورؤية ما وراء اآلثار .  ٤,٤
القـــرارات ومراعـــاة التـــأثيرات البيئيـــة  مـــن األحـــداث بمـــا يســـاعد علـــى ترشـــيد اتخـــاذ

 .واآلثار االجتماعية
 

البيانــات الخـــام فــي جـــداول، والمعلومــات فـــي (عــرض البيانـــات بأســاليب مناســـبة .  ٥,٤
وهــو مــا يســاعد فــي فهــم الظــواهر وتحليلهــا وعــدم االنخــداع فــي  ،)أشــكال بيانيــة

اتخـــاذ القـــرارات  يبمـــا يســـاعد علـــ ،ودرجـــة الثقـــة فيهـــا ،معنوياتهـــا، وقيـــاس األرقـــام
  . المناسبة 
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  : ة االنتقاليالمهارات العامة و  . ٥

  :يجب ان يكون الخريج مكتسبا للمهارات العامة التالية   

استخدام تكنولوجيا المعلومات وتنمية نظم المعلومات االقتصادية لزيادة درجة    .١,٥
  .الكفاءة في التطبيقات العملية

   .دارة الوقتالخرين والتواصل معهم، وإ تصال باالقدرة علي اال .٢,٥

تنمية المهارات الشخصية والتعلم الذاتي، التي تسهل وتشجع علي تطوير  .٣,٥
  .واستخدام المهارات المكتسبة

  .اعداد التقارير بطريقة علمية. ٤,٥

 .العمل الجماعي وضمن فرق العمل بما يرفع من مستوي األداء. ٥,٥
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  رنامج للعلوم المختلفةتوزيع نسب متطلبات الب
  
  

 ســــــنوات، فــــــي حالــــــة تطبيــــــق نظــــــام  ٤، علــــــى مــــــدى فصــــــول دراســــــية ٨مــــــدة البرنــــــامج

    .ساعة معتمدة ١٤٠  - ١٣٥الساعات المعتمدة تتراوح عدد الساعات من 
  :وفيما يلي بيان بنسب توزيع المقررات الالزمة لتحقيق أهداف البرنامج 

  النسبة بيان

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 الدراسية  تعريف مجاالت العلوم : 

  :متطلبات الكلية
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تتضـــــمن مقـــــررات العلـــــوم األساســـــية فـــــي مجـــــاالت االقتصـــــاد، والعلـــــوم ذات 
اإلحصــــــــاء، والتــــــــأمين، واإلدارة، والمحاســــــــبة والرياضــــــــيات، : لصــــــــلة وهــــــــيا

  . والقانون، واللغات األجنبية
  :متطلبات التخصص

، بغـــــــــرض )االقتصـــــــــاد(تشـــــــــمل العلـــــــــوم األساســـــــــية فـــــــــي مجـــــــــال التخصـــــــــص العـــــــــام 
ـــــم االقتصـــــاد وتطبيقاتـــــه وتحصـــــيل المعـــــارف  اكتســـــاب المعـــــارف األساســـــية فـــــي فـــــروع عل

  .زمة للممارسات العملية في مجال التخصصواكتساب المهارات الال

  ):من داخل التخصص(علوم اختيارية 

وتتضــــــمن علــــــوم متعمقــــــة فــــــي مجــــــاالت التخصصــــــات الفرعيــــــة فــــــي علــــــم االقتصــــــاد 
  .وتطبيقاتها

  :علوم اختيارية

  فـــــي الكليـــــة، مثـــــل األخـــــرىوهـــــي علـــــوم يختارهـــــا الطالـــــب مـــــن بـــــين التخصصـــــات :
ــــــأمين، اإلدارة العامــــــة،  ــــــوم السياســــــية،اإلحصــــــاء، الت المحاســــــبة، إدارة األعمــــــال؛ العل

  .إضافة غلي مقررات لتعميق الهوية وتلبية احتياجات المجتمع
  :علوم مساندة

تشـــــمل دراســـــات فـــــي العلـــــوم االجتماعيـــــة ذات الصـــــلة، واللغـــــات، والحاســـــوب، ونظـــــم 
  .المعلومات
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  المعايير القومية األكاديمية القياسية لعلوم اإلحصاء  

  :حصاءعلم اإلبتعريف 
علم اإلحصاء علم متداخل مع جميع العلوم فال غنى عن تدريسه لجميع 

كما أنه مرتبط بالخطط طويلة وقصيرة األجل واتخاذ القرارات فى شتى .  التخصصات
المجاالت وهو  وسيلة صادقة للتعبير عن التطور اإلحصائي اليومي والشهري 

الخ ... فى والزراعى والصناعى والسنوى لظواهر كثيرة منها االقتصادى والديموجرا
  .كما انه هو الوسيلة الوحيدة الستطالع وقياس الرأى العام فى شتى المجاالت

وتوفر دراسة اإلحصاء الكوادر البشرية التى تالئم اإلحتياجات الحالية والمستقبلية     
 ألجهزة صنع القرار والبحث العلمى والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى

كما توفر الكوادر الالزمة للعملية .   والقطاع العام والخاص وأجهزة األعالم
يساعد علم .   اإلحصائية فى المجالس التشريعية والمؤسسات الدولية واالقليمية

اإلحصاء فى خلق جيل جديد من الباحثين اإلحصائيين فى المجال النظرى يؤهلهم 
شاركة فى االبحاث الخاصه بهذا العلم محليًا الستكمال دراساتهم العملية واالبداع والم

وبصفة عامة يمكن القول أن دراسة .   ودوليًا لمواكبه التقدم العلمي فى هذا المجال
اإلحصاء تهدف إلى خلق مستوى معرفى عند الطالب يمكنهم من تأريخ ورصد 
 الظواهر المحيطة ببيانات عالية الجودة ومن التعامل مع هذه البيانات للتنبؤ
والتخطيط للمستقبل ،  كما يهدف أيضا الى إكساب الخريج يجب ان يكون الخريج 
قادرًا  على  الحكم احصائيا على مدى الثقة  فى االكتشافات  الجديدة فى شتى 
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كذلك تهدف دراسة اإلحصاء الكساب الخريج . المجاالت قبل وضعها موضع التطبيق
المساهمة فى وضع أسس للمراقبة مهارات الحكم على مواصفات اإلنتاج وجودته و 

على الجودة وٕالى امداد االجهزة الرقابية بالمتخصصين فى الوسائل اإلحصائيه التى 
  .تساعد على تحصين قرارهم وتقلل من فرص الخطأ

 :المعيار التعليمى فى مجال الدراسات اإلحصائية

موعة المعيار التعليمى فى مجال الدراسات اإلحصائية هو الحد االدنى لمج  -
القواعد واألسس المنظمة للعملية التعليمية فى الدراسات اإلحصائية والذى من 
خالله يمكن الحكم على مستوى النشاط التعليمى وتقييم آداء ومخرجات العملية 

  .التعليمية
   :عناصر المعيار -

 اهداف العملية التعليمية فى مجال اإلحصاء .١

ى ألداء النشاط التعليمى فى المتطلبات األساسية الالزم توافرها كحد أدن .٢
  .مجال اإلحصاء

 .طبيعة البيئة التعليمية المختصة  لبرنامج الدراسات اإلحصائية  .٣

  .مخرجات برنامج الدراسات اإلحصائية .٤
 يجب أن يتضمن :خصائص المعيار: 

 :القواعد التى من خاللها يؤدي النشاط التعليمى بكفاءة ، ومنها -١   

 ية التعليميةمؤشرات لقياس مخرجات العمل.  
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 على ان تتميز هذه لتأكد من تحقق األهداف، طرق تقييم المخرجات  ل
المؤشرات والطرق بالمرونة والواقعية والقابلية للتعديل لمواكبة 

 .المستجدات 

 :مؤشرات مرجعية تستخدم فى  -٢

o المقارنة بالمستويات التعليمية فى مؤسسات مستقرة فى هذا المجال.  
o التعليمى القائم قياس مستوى النشاط. 

o قياس جودة مخرجات النشاط التعليمى 

المستوى التعليمى  الذى يجب ان تحققه المؤسسة التعليمية فى ضوء ماتم  -٣
  .تحديده من أهداف

  :مجاالت عمل الخريج
 .اإلجهزة اإلحصائية والرقابية .١

  . الجامعات ومراكز البحث العلمى  .٢
 .الوزارات والمصالح والشركات .٣

 .تخاذ القرار وقياس الرأي العام وٕادارة األزماتمراكز دعم ا .٤

 .مراكز دراسات السوق ودراسات الجدوى .٥

 .أجهزة األمن والدفاع .٦

 .المنظمات الدولية واإلقليمية االقتصادية و التمويلية وهيئة سوق العمل .٧

 .أجهزة اإلعالم والصحافة .٨
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 .المجالس التشريعية والمحلية.٩          

 .لمدنىمؤسسات المجتمع ا.١٠   

 .المطارات والموانى.١١   

 .السفارات. ١٢   

 :مجاالت الدراسة اإلحصائية  

اإلحصاءات التطبيقية وكل ما يتعلق بعمليات جمع البيانات واختيار العينات  .١
  .وتصميم التجارب وكذلك تحليل النتائج وكتابة التقارير

 .النظرية اإلحصائية واالحتماالت .٢

 .مايتعلق بالدراسات السكانية اإلحصاءات الديموجرافية وكل .٣

 .دراسات إستطالع الرأي واإلستبيانات .٤

 .المقاييس والمؤشرات اإلحصائية .٥

 .النماذج الرياضية .٦

 اإلحصاء الحيوي والبيئى .٧

 .بحوث العمليات .٨

 .اإلحصاء االكتوارى .٩

 .مراقبة الجودة .١٠

 .الدراسات القياسية .١١

 .اإلحصاءات االقتصادية والمالية واالجتماعية .١٢
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  :للخريج العامةالمواصفات  .١
  :يجب ان يكون الخريج قادرًا على         

 .تصميم استمارة االستقصاء الالزمه للدراسات الميدانية. ١,١

استخدام المنهج العلمي فى تحديد نوعية وحجم عينة الدراسة وجمع وعرض .٢,١
 .البيانات الخاصة بالدراسة 

 .اإلحصائية بناء المؤشرات وتحليل النتائج واختبار الفروض. ٣,١

 .تقدير معالم المجتمع وكتابة التقارير والمشاركة فيها. ٤,١

مات والبرامج اإلحصائية استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلو . ٥,١
 .الجاهزة

بناء النماذج الرياضية للظواهر المختلفة ويجب ان يكون الخريج قادرًا  . ٦,١
 .على  التنبؤ بقيمها المستقبلية

 .رة على استنباط النتائج وتصميم التجارب العملية وتحليل نتائجهاالقد .٧,١

 .تقديم المشورة لصانعى القرار فى المجاالت المختلفة. ٨,١

 .التوجه البحثي. ٩,١

  .االلتزام بمواصفات المهنة والشفافية .١٠,١
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   :المعرفة والفهم .٢

 :يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف و قادرا على فهم

 .استيعاب مفهوم علم اإلحصاء وأهميته وعالقته بالعلوم األخري.١,٢

االساليب اإلحصائية المستخدمة فى صياغه وحل المشاكل التطبيقية فى  .٢,٢
  .المجاالت المختلفة

استيعاب أساسيات نظرية االحتماالت والنظرية اإلحصائية واالستدالل . ٣,٢
 .اإلحصائي وما يتطلبه ذلك من أساليب رياضية

 .معرفة مصادر البيانات وفهم أساليب جمع البيانات. ٤,٢

 .معرفة وفهم أساليب المعاينة المختلفة ونظرية العينات. ٥,٢

  .ألساليب األساسية لبحوث العمليات وطرق قياس جودة االنتاجا. ٦,٢
  :المهارات المهنية .٣

  :التالية المهنية للمهارات مكتسباً  الخريج يكون أن يجب          
صياغة المشكالت التطبيقية فى شكل نماذج رياضية  يمكن التفاعل  .١,٣

  .معها إحصائياً 
  .التفاعل مع المشكالت اإلحصائية علي أرض الواقع واتخاذ القرار .٢,٣
  .المشاركة فى أعمال استطالعات الرأي ومعالجة نتائجها. ٣,٣
  .احساب المؤشرات الدورية والمستقبلية والتخطيط للتعامل معه. ٤,٣
  .المشاركة فى إعداد الخطط طويلة أو قصيرة األجل وتقييمها . ٥,٣
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  .سحب العينات من المجتمع وتحليل نتائجها .٦,٣
  .استخدام األساليب الرياضية والنظريات اإلحصائية .٧,٣

  :المهارات الذهنية .٤
  :على قادرا الخريج يكون أن يجب

وحدة الفحص وجمع  التعريف اإلحصائي للمشكلة محل الدراسة وتحديد .١,٤
  .البيانات

  .اختيار المتغيرات المناسبة للدراسة.٢,٤
  .تحديد المنهجيه اإلحصائية المناسبة لجمع البيانات .٣,٤
  .ربط األساليب الرياضية بمجاالت استخدامها .٤,٤
اختيار المنهجية اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات واختبارات فروض  .٥,٤

  .م المجتمع  والتنبؤ  بالظواهر المستقبليةالمشكلة وتقدير معال
  .االستنباط واالستنتاج فى حل المشكالت .٦,٤
  .المشاركة فى النشاط البحثى من خالل فريق عمل متكامل .٧,٤
  .التعلم الذاتى لمواكبة التطورات العلمية .٨,٤

  :المهارات العامة. ٥
  :التالية العامة للمهارات مكتسباً  الخريج يكون أن يجب

  .التعامل مع الحاسب اآللي واستخدام الحزم الجاهزة .١,٥
  .العمل فى مجموعات.٢,٥
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  .إجادة لغة أجنبية أو أكثر .٣,٥
استخدام الوسائط المتعددة وشبكة المعلومات وأدوات االتصال المختلفة .٤,٥

  .الدولية
  .إدارة الوقت وكتابة التقارير .٥,٥
  مهارات االتصال .٦,٥
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  يع نسب متطلبات البرنامج للعلوم المختلفةتوز 
  

 %٢٠ – ١٥ متطلبات عامه  -١

 %٥٠ – ٤٥ علوم  إحصائية -٢

 %٢٥ – ٢٠ علوم مساعده او فرعية -٣

 %١٠ – ٥ تطبيقات حاسب آلي -٤

  % ١٠ – ٥ مشروعات بحثية وتدريب -٥
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  المصطلحات  . د
 مؤسسة التعليم العالي :  

العليا التابعة  لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث  هى الكليات  أو المعاهد
العلمى، أو الكليات التابعة لجامعة األزهر، والتى تقدم برامج تعليمية فى مجال 

  .التعليم الزراعى
 االعتماد:  

يقصد به اإلعتراف، الذى تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
من إثبات أن لديها القدرة المؤسسية،  واالعتماد للمؤسسة التعليمية، إذا تمكنت

وتحقق الفاعلية التعليمية، وفقًا للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من 
  .األنظمة المتطورة التى تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة

  المعايير األكاديمية القومية القياسية)NARS :(  
مية المختلفة، والتى أعدتها الهيئة المعايير األكاديمية للبرامج التعلي

وتمثل هذه . باالستعانة بخبراء متخصصين، وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين
  .المعايير الحد األدنى المطلوب تحقيقه لالعتماد

 المعايير المعتمدة:  
المعايير األكاديمية القياسية، والتى تتبناها المؤسسة، وتعتمد من الهيئة، 

  .تواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية القياسيةبشرط أن يكون مس
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    مواصفات الخريج :  
مجموعة من الصفات الناتجة من اكتساب المعارف مع المهارات عند 
دراسته لبرنامج دراسى معين، توضح ما يجب أن يتصف به الخريج عند اإلنتهاء 

  .من دراسة البرنامج
   البرنامج التعليمي: 

تضمن المناهج والمقررات واألنشطة التي تكسب الطالب المعرفة، ت    
والمهارات، والقيم الالزمة، لتحقيق أهداف تعليمية مخططة، وفى تخصص دراسى 

  .محدد
 األطراف المجتمعية:  

كافة األفراد والمؤسسات والجهات، التى لها اهتمام مشروع أو مصلحة ما، 
ويقصد بهم . ار إليه تبعا للسياق أو تتحمل مخاطر ناتجة عن الموضوع المش

بالنسبة للمؤسسة التعليمية بصفة عامة الطالب، وأولياء األمور، وأعضاء هيئة 
التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالمؤسسة، وممثلى النقابة المهنية المرتبطة ببرامج 
المؤسسة، وأفراد و مؤسسات المجتمع المدنى التي تتعامل مع المؤسسة سواء 

كين لخدماتها، أو يقومون بتوفير أماكن للتدريب، أو يشكلون المجتمع كمستهل
  .المحلي للمؤسسة جغرافياً 
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 المهارات الذهنية:  
هى المهارات التى يعمل فيها الخريج ذهنه، إعتمادا على المعارف والمفاهيم 

  . والمهارات المهنية، التى اكتسبها أثناء الدراسة لتحقيق هدف معين
 يةالمهارات المهن:  

هى مجموعة المهارات ذات العالقة بالمهنة ، والتى يستطيع معها الخريج أن 
  .يمارس مهنته  بأقل قدر من المخاطر 

  لمهارات العامةا:  
هى المهارات الواجب توافرها فى الخريجين، والتى تتيح لهم االرتقاء بأدائهم 

لمتطلبات سوق أثناء ممارسة المهنة ، أو تساعدهم على تغيير توجهاتهم، طبقا 
اللغة األجنبية، : وتضم هذه المهارات أربع مجموعات رئيسية، هى. العمل

وتحدد المؤسسة . وٕاستخدام تكنولوجيا المعلومات ، والتواصل مع اآلخرين ، واإلدارة
التعليمية الحد األدنى الواجب استيفاؤه أثناء الدراسة من كل من هذه المهارات، 

  .     طبقا لرسالتها
  

 فات الخريج مواص  
الخريج المتوقعة و الناتجة عن اكتساب المعارف والمهارات بعد ) قدرات/ كفاءة (جدارات 

  .االنتهاء من دراسة برنامج تعليمي معين) مجرد(
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 المعايير األكاديمية القومية  
اط مرجعية تحددها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وتمثل الحد األدنى من نق

   .    رف والمهارات المطلوبة الستيفاء متطلبات برنامج تعليمي معينالمعا
 األكاديمية  المعايير  

ية لضمان جودة نقاط مرجعية تتبناها المؤسسة التعليمية ، بعد اعتمادها من الهيئة القوم
، هارات المطلوب أن يكتسبها الخريج، تحدد فيها مجموعة المعارف والمالتعليم واالعتماد

    .ن تفوق المعايير األكاديمية القومية التي حددتها الهيئةويشترط أ
  

 النقاط المرجعية  
مجموعة من العبارات المرشدة التي تصف القدرات والمهارات  المتوقعة الستكمال 

وتساعد النقاط المرجعية المؤسسة في مقارنة  ما، مقررالجدارات المطلوبة من خريج 
  .في ضوء النقاط المرجعية ومراجعة وتقييم المخرجات التعليمية

  التعليميالبرنامج  
األنشطة التعليمية التي تحددها المؤسسة لتحقيق جدارات الخريج و المقررات  منمجموعة  

  .تخصص معين فيالمطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية 
 المؤسسة التعليمية  

علمي جامعي  جامعة أو كلية أو معهد عالي يقدم برامج تعليمية تؤدى إلى منح مؤهل
  ).  ماجستير، دكتوراه( أو درجة أعلى ) بكالوريوس أو ليسانس(
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 النتائج التعليمية المستهدفة  
مقرر / تضعها مؤسسة تعليمية لبرنامج  التيالمعارف والمفاهيم والمهارات  منمجموعة 

  .والتي تصف األداء المتوقع من المتعلم كنتيجة النتهائه من دراسة األنشطة التعليمية
  المعرفة والفهم  

المتوقع أن يكتسبها الطالب نتيجة دراسته ألنشطة تعليمية والتي تتضمن  المعلومات
ويعني الفهم إدراك المعني أو  ،والمفاهيم األساسية والنظريات، والمصطلحات، الحقائق،

  .  التفسير األساسي والضمني للمادة العلمية
  المهارات الذهنية  

، و يشمل القدرة على تطبيق و تتضمن التفكير النقدي و اإلبداع ةٕادراكيقدرات  تعليمية و 
  .إعادة بناء وتقييم المعلوماتتحليل و 
  المهارات المهنية  

في مجال ما بهدف التطوير الناجح  فيالتدريبات العملية المتخصصة و طبيق المعلومات ت
     .الذاتي التطوير وأ المهنة
 هارات العامة أو االنتقاليةالم:  

و  في التعليمتلك المهارات التي ال ترتبط بموضوع معين و غالبا ما يحتاجها الطالب 
على و هذه المهارات تتضمن القدرة  .القدرات الذاتيةو تنمية  التعلم المستمرالتوظيف و 

 اآلخرين ول مع التعلم الذاتي و التواص مع األرقام وو العمل في فريق والتعامل  االتصال
  .الخ... القدرة على حل المشكالت
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  :المراجع. د
إلنشاء الهيئة القومية لالعتماد  ٢٠٠٦لسنة  ٨٢الالئحة التنفيذية للقانون رقم   -١

لسنة  ٢٥و الصادرة بموجب القانون رقم  NAQAAEوضمان جودة التعليم 
  ,٢٠٠٧يناير  ٢٤، الموافق ١٤٢٨في الخامس من شهر المحرم لعام  ٢٠٠٧

2- Political Science Department "Curriculum" California 
Polytechnic State University. 
http://cla.calpoly.edu/pols/curriculum/curriculum.html  
3- General  Programs of the Political Science, University of 
Windsor, Canada.   
http://uwindsor.ca/units/polsci/political.nsf/inToc/0467230FBC
AA839C85257296005EBD26?OpenDocument 

 
4- Undergraduate Course Guides of the Political Science 
Department 
London School of Economics and Political Science "LSE" 
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/undergra
duate.htm  

  
5- Revised Curriculum of Political Science 
University Grants Commission, Islamabad, Pakistan  
http://www.hec.gov.pk/AcademicAffairs/Curriculam_Revision/
download/Curriculms_pdf/POLITICAL_SCIENCE.pdf   
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6- Curriculum Standards for Social Studies 
National Council for the Social Studies "NCSS" 
http://www.socialstudies.org/standards/introduction/ 

 
7- Vassar College, New York  
Department of Political Science 
Political Science curricula 
http://politicalscience.vassar.edu/curriculum.html 

  
8-University of South Alabama  
POLITICAL SCIENCE (PSC)  
http://www.usouthal.edu/bulletin/courpsc.htm  

  
  
  


