تعلن كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل
في برنــــــــــــامج
الماجستير المهني في النوع االجتماعي والتنمية
العام األكاديمي 2018/2017
برنامج الماجستير المهني في النوع االجتماعي والتنمية هو برنامج متعدد التخصصات تقدمه كلية االقتصاد والعلوم
السياسية بالتعاون مع معهد دراسات التنمية ) Institute of Development Studies (IDSبجامعة
ساسكس بالمملكة المتحدة وهيئة األمم المتحدة للمساواه بين الجنسين وتمكين المرأة  UN Womenبغرض
إعطاء دراسة مركزة ومتكاملة عن التحديات االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تواجه عملية التنمية
والتحول التنموي .ويسعى البرنامج الى منح الطالب رؤية لعالقات القوى في كل مناحي الحياة مبنية على مفهوم
النوع االجتماعي .كما يمنح الطالب المعرفة المتخصصة لفهم والعمل في مجال التنمية في جمهورية مصر العربية
ودوليا .ومن ناحية أخرى يمنح البرنامج الطالب دراسة ذات طابع عملي مبنى على االحتياجات العملية المطلوبة
في مجال التنمية باإلضافة الى فترة التدريب العملي واكتساب القدرات العلمية في التحليل والتفكير والنقد التحليلي.

البرنامج موجه باألساس إلى :
▪
▪
▪
▪

العاملين في الحكومة أو جهات اتخاذ القرار الراغبين في اكتساب مهارات الربط بين المعرفة والقدرة على
صنع السياسيات القابلة للتطبيق العملي
الخريجين الجدد والذين يرغبون في الحصول على المعرفة واكتساب المهارات والخبرات العملية الالزمة
إليجاد فرص عمل مناسبة.
العاملين في الجهات الدولية الراغبين في ربط السياق الدولي بالواقع المحلى
العاملين فى المجتمع المدنى والراغبين في إحداث تغييرا جوهريا في المجتمع والتعرف على آليات إحداث
التغيير

أهداف البرنامج :
▪
▪
▪
▪

تقديم رؤية النوع االجتماعي للطالب ليتعرفوا على طرق توصيف وتحليل التحديات التي تواجه عملية التنمية
المستدامة والتعرف على أهم األساليب واآلليات لمواجهتها.
وضع أساس نظري قوى متعدد التخصصات من خالل دراسة األدبيات المختلفة في المجاالت االقتصادية
والسياسية واالجتماعية مما يسمح للطالب بالتعرف على األفكار المختلفة ونقدها نقدا تحليليا.
دعم قدرات الطالب على الر بط بين النظرية والواقع العملي وصنع السياسيات ومحاولة غلق الفجوات بينهم.
القدرة على استخدام مناهج البحث الكمية والنوعية في الدراسات االجتماعية وثقل المهارات الخاصة بتوصيف
و تنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات التنموية والبرامج التنموية.

المدة الزمنية وهيكل البرنامج :
يمتد البرنامج لمدة أربعة فصول دراسية ،يحصل خاللها الطالب/الطالبة على  45ساعة معتمدة ،بأسلوب تدريسي
رفيع المستوى ومبتكر .يدرس الطالب/الطالبة  7مواد اجبارية ومادتين اختياريتين في الفصلين الثاني والثالث،
كما يقوم بفترة تدريب عملي في الفصل الدراسي الثالث  ،وأخيرا في الفصل الدراسي الرابع واألخير يقوم بإعداد
مشروع التخرج ومناقشته.

المواد الدراسية :
وتشمل المواد االجبارية األساسية المواد التالية :مقدمة في نظرية النوع االجتماعي والتنمية 1و ،2تطبيقات النوع
االجتماعي والتنمية 1و  ، 2المهارات المهنية واالكاديمية ،وأساليب البحث النوعي والكمي .أما المواد االختيارية
فتشمل :النوع االجتماعي والتنمية والمنازعات ،النوع االجتماعي واالقتصاد ،النوع االجتماعي والدين ،النوع
االجتماعي والتنمية المستدامة ،النظريات السياسية النسويه ،النوع االجتماعي والحركات االجتماعية والمجتمع
المدني.

لغة الدراسة :
تدرس هذه الدرجة باللغة اإلنجليزية والعربية معا ،مع العلم ان المراجع في معظمها باللغة اإلنجليزية .ويمنح
الطالب /الطالبة الخيار ما بين كتابة مشروع التخرج باللغة العربية أو اإلنجليزية.

شروط القبول والقيد لبرنامج الماجستير المهنى
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

الحصول على درجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى كليات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة
لها (من قبل المجلس األعلى للجامعات) من أحد المعاهد أو الكليات العلمية المعترف بها ،وذلك بتقدير تراكمي
مقبول على األقل.
استيفاء الطالب لجميع المستندات المطلوبة التي تحددها إدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية وتجميع ما يلى
في ملف واحد ( شهاده الميالد اإللكترونية  ،شهاده البكالوريوس  ،عدد  4صور شخصيه ،صوره بطاقه الرقم
القومي ،تقديم الدارس موقفه من التجنيد مع االلتزام بالقواعد في هذا الشأن والمنصوص عليها بقانون تنظيم
الجامعات).
رسوم التسجيل  250جنيها مصريا فقط ال غير.
السيرة الذاتية.
موافقة جهة العمل الحكومية على الدراسة (لمن يعمل بالحكومة) حال كون الدراسة بمواعيد العمل الرسمية.
تقديم خطاب يوضح الدافع وراء اإللتحاق بالبرنامج،و يتكون من  500كلمة يعرض فيها الدارس دافع االلتحاق
،واألهداف المرتقبة من البرنامج واألهداف المستقبلية للدارس في ال 5سنوات التالية .
اجتياز الطالب امتحان التويفل الدولى
Score
6 or above
76-82 or above
20-21 or above
540-556 or
above
205-219 or
above
4 or above
83-102 or above
22-24 or above
557 or above
or

220-254
above

Exam
IELTS BAND
SCORE
iBT TOEFL Score
IBT Writing
PPT TOEFL
CBT TOEFL
TWE Score
iBT TOEFL Score
IBT Writing
PPT TOEFL
Score
CBT TOEFL
Score

يفتح باب التقديم بمكتب الدراسات العليا بكلية االقتصاد والعلوم السياسية الدور االرضي ابتدا ًء من يوم 1
أغسطص  2017وحتى  31أغسطص . 2017الرجاء التوجه لألستاذة آمال جمعة بالملف شامل كل المحتويات
وذلك علما ً بان مواعيد الخزينة من االحد ألى األربعاء من الساعة  10وحتى الساعة  12ظهرا .وتقوم اللجنة
األكاديمية للبرنامج بمراجعه كل الطلبات واختيار وابالغ المقبولين بالبرنامج بحد أقصى يوم  12سبتمبر 2017
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