
عن كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة, جامعة القاھرة

. وتخرج منھا بمصرالقمة كلیاتھي إحدى أھم بجامعة القاھرةكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة
ألھم الكیانات والمؤسسات محاكاةعلي نماذج العدید من الساسة المصریین. وتتمیز باحتوائھا

. ویشترك ومجلس الشعببیةوجامعة الدول العراألمم المتحدةالدولیة واإلقلیمیة والمحلیة، مثل 
ھم فیما بعد.بھا الطالب كأحد أھم األنشطة التي یتدربون من خاللھا على ممارسة مھام عمل



عنوان كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة, جامعة القاھرة

یقع مقر كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة داخل الحرم الرئیس لجامعة القاھرة، بمدینة الجیزة المصریة، محاذیاً السور الشمالي 
لیة اآلداب (ناحیة الشرق) ومقر المطل على شارع أحمد زویل (ثروت سابقاً)؛ ویتوسط موقع الكلیة المساحة الممتدة بین مقر ك

كلیة التجارة (ناحیة الغرب) شمال مقر كلیة العلوم؛ ویتكون مقر الكلیة من مبنیین متوازیین یتصالن ببعضھما البعض بثالث 
ممرات على ثالث طوابق: 

:مكون من أربعة طوابق، و یوجد بھالرئیس" وھو المبنى األقدم ھو "المبنى 
مكتب العمید· 

ب وكالء الكلیةمكات· 

مكاتب رؤساء األقسام العلمیة· 

مقر برنامج ماجستیر الدراسات األورومتوسطیة· 

مقر ومكتبة شعبة اللغة الفرنسیة· 

مقر ومكتبة شعبة اللغة اإلنجلیزیة· 

غرف أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم·

مقر وحدة المعامل ونوادي التكنولوجیا· 

)1مختبر الحاسبات ( · 

)3بر الحاسبات ( مخت· 

)4مختبر الحاسبات ( · 

)1نادي تكنولوجیا المعلومات ( · 

)2نادي تكنولوجیا المعلومات ( · 

)3نادي تكنولوجیا المعلومات ( · 

مجلة النھضة· 

مكتب مدیر إدارة الكلیة· 

مكاتب الھیئة اإلداریة· 

إدارة أمن الكلیة· 



المقر الرئیس لمكتبة الكلیة· 

قاعة مجلس الكلیة والجناح الملحق بھا· 

)5قاعة الندوات الكبرى (قاعة · 

)4قاعة الندوات الصغرى (قاعة · 

مدرج زكى شافعي· 

مدرج خیري عیسى· 

مدرجات وقاعات دراسیة · 

ول من عقد ، حیث بدأ بطابقین، ثم ما لبث أن أُضیف إلیھ خالل النصف األ1969ویعود افتتاح ھذا المبنى إلى خریف عام 
السبعینیات من القرن العشرین المیالدي الطابقان الثالث والرابع اللذان استضافا المقر المؤقت لكلیة اإلعالم قبل أن تستقل الحقاً 

بمقرھا الكائن أقصى جھة الغرب من الحرم الجامعي. 
ثة طوابق تحتضن:أما ثاني المبنیین فیقع موازیاً للمبنى الرئیس من ناحیة الجنوب، ویتكون من ثال

مقرات المراكز البحثیة· 

مقرات البرامج البحثیة· 

مدرج عبد الفتاح قندیل· 

مدرج عبد هللا العریان· 

قاعة المؤتمرات الكبرى (قاعة أنسى ساویرس)· 

المختبر الحر)-2قاعة ممدوح عباس (مختبر الحاسب· 

)4( نادي تكنولوجیا المعلومات · 

)5( لمعلومات نادي تكنولوجیا ا· 

قاعة االطالع اإللكتروني· 

مكتبة الوسائط المتعددة· 

وحدة رقمنھ الوثائق· 

المختبر اإلداري· 

غرف وقاعات دراسیة· 

مقر اتحاد الطالب· 





أھداف كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة, جامعة القاھرة

المشاركة في دفع جھود التنمیة الشاملة والمستدامة من خالل إجراء البحوث النظریة والتطبیقیة. 

تقدیم الخدمات االستشاریة لمتخذي القرار في شأن القضایا المجتمعیة. 

المشاركة في خدمة المجتمع وتنمیة الوعي الثقافي والبیئي والرأي العام. 



كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة, جامعة القاھرةلتاریخیةنبذة

أنشئت كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بموجب قرار رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة رقم 
، ونصت الئحتھا األولى على أقسام الكلیة العلمیة الثالثة: االقتصاد، 1959لسنة 91

لطالب درجة البكالوریوس فى أحد ھذه واإلحصاء، والعلوم السیاسیة. ویمنح ا
التخصصـات الثالثة بعد اجتیازه أربع سنوات دراسیة. وقد بدأت الدراسة بالفرقتین 

، حیث جاء طالب الفرقة األولى 1960/1961األولى والثانیة بالكلیة فى العام الجامعى 
قبول عن طریق مكتب تنسیق ال1960من بین الحاصلین على الثانویة العامة عام 

بالجامعات، بینما تشكلت الفرقة الثانیة من بین طالب كلیتي التجارة والحقوق الذین 
اجتازوا السنة األولى فیھا بتقدیر عام جید على األقل، ورغبوا فى االلتحاق بكلیة 

.1963االقتصاد والعلوم السیاسیة. وقد تخرجت أول دفعة في الكلیة عام 

ھلة لدرجتى الماجستیر والدكتوراه فى االقتصاد واإلحصاء بدأت الدراسات العلیا المؤ·
. أما الدراسات العلیا المؤھلة 1965/1966والعلوم السیاسیة فى العام الجامعى 

.1973/1974للدبلومات، فقد بدأت فى العام الجامعى 

لسنة 950، صدرت الئحة داخلیة جدیدة للكلیة بالقرار الوزاري رقم 25/8/1990وفى ·
، استحدثت برنامجین أكادیمیین جدیدین، ھما: قسم اإلدارة العامة، وقسم تطبیقات 1990

الحاسب اآللى في العلوم االجتماعیة. وقد بدأت الدراسات العلیا بقسم اإلدارة العامة في 
. وال تمنح الكلیة درجة البكالوریوس في أي من التخصصین 1990/1991العام الجامعي
المشار إلیھما.

لسنة 1623، صدرت الئحة داخلیة ثالثة بالقرار الوزاري رقم 20/12/1993في و·
، تم بموجبھا تطبیق نظام الفصلین الدراسیین، واستحداث التخصص الفرعي 1993

والذي تطلب أن یدرس الطالب إضافة إلى المقررات المحددة فى تخصصھ الرئیس، 
- كتخصص فرعي (االقتصاد أربعة من المقررات المقدمة فى المجال الذى یختاره

تطبیقات الحاسب اآللى فى العلوم -اإلدارة العامة -العلوم السیاسیة -اإلحصاء 
االجتماعیة). ویشترط أال یكون التخصصان الرئیسى والفرعى فى ذات المجال، كما 
سمحت الالئحة لخریج الكلیة بدراسة تخصص رئیسى أخر للحصول على درجة 

ك خالل خمس سنوات من تخرجھ كحد أقصى وباجتیازه عدد محدد البكالوریوس فیھ وذل
من المقررات فى التخصص الرئیسى الجدید بنجاح في مدة ال تتجاوز عامین دراسیین. 

ومشروع ھذا، فضالًَ◌ عن إدخال مقرر مبادئ الحاسب اآللي وتطبیقاتھ للفرقة الثانیة،
التخرج للفرقة الرابعة.

، ولم 14/4/1994بتاریخ 363ة للكلیة بالقرار الوزارى رقم وصدرت الالئحة الرابع·
تختلف عن سابقتھا إال فیما یتعلق ببیان مقررات التخصص الفرعى فى مجال تطبیقات 

بتاریخ 955الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعیة، ثم صدر القرار الوزارى رقم 
ا، وأھمھا فتح المجال بإدخال بعض التعدیالت على الئحة الدراسات العلی3/8/1998

للقید ببرنامج الماجستیر في تخصصات: الھندسة، والعلوم الزراعیة، والطب، واإلعالم، 
اللیسانس بتقدیرأو واآلداب، والحقوق، والتجارة، للحاصلین على درجة البكالوریوس 



سة جید جداً على األقل. وكذلك إستحداث عدد كبیر من الدبلومات المھنیة، تكون مدة الدرا
فیھا سنة واحدة.

ویحكم الكلیة حالیاً على مستوى مرحلة البكالوریوس الالئحة الداخلیة الخامسة الصادرة ·
، ومن أھم مالمحھا األخذ بنظام 13/8/2002) بتاریخ 1461بالقرار الوزاري رقم (

الساعات المعتمدة، واستحداث مقررات جدیدة، وزیادة عدد المقررات االختیاریة، وذلك 
لمواكبة ما حدث في جامعات العالم المتقدم من تطورات ھائلة في المجاالت المعرفیة 

ذات العالقة بتخصصات الكلیة.

، صدرت الالئحة الجدیدة المنظمة لمرحلة الدراسات العلیا وفقا لنظام 2004وفي مارس ·
جزئیاً لبعض البنود فى برنامج قسم 2007الساعات المعتمدة. وتم تعدیل الالئحة فى 

االحصاء. 

وفي إطار سعى الكلیة إلى دعم قدرات طالبھا وخریجیھا وفتح مجاالت عمل جدیدة لھم، ·
تحداث شعبتین للدراسة باللغات األجنبیة إحداھما باللغة الفرنسیة واألخرى فقد تم اس

باللغة اإلنجلیزیة، وقد بدأ التحاق الطالب بالشعبة الفرنسیة في العام الجامعى 
على مستوى تخصصي االقتصاد والعلوم السیاسیة، بینما بدأ التحاقھم 1994/1995

تخصصات االقتصاد واإلحصاء والعلوم على مستوى 1996/1997بالشعبة اإلنجلیزیة 
السیاسیة.

، فنجد أن 2009/2010وبالنسبة ألعداد الطالب والخریجین منذ إنشاء الكلیة حتى عام ·
طالب، وقفز ھذا 248بلغ 1960/1961عدد الطالب الملتحقین بالفرقة األولى في عام 

أمثال عددھم فى عام ، بما یمثل حوالي ثالثة 2009/2010في عام 1120الرقم إلى 
(طالب 1961. وفي السیاق ذاتھ، لم یزد إجمالي عدد طالب الكلیة في عام 1960

بالفرقة 248(315الفرقتین األولى والثانیة، وھما الفرقتان اللتان بدات بھما الكلیة) عن 
بالفرقة الثانیة في جمیع التخصصات الثالثة). في حین قفز ھذا الرقم في عام67األولى، 

طالب موزعین على األقسام المختلفة في الفرق المختلفة. أما 2894إلى 2009/2010
في 706طالب وطالبة، ووصل إلى 1964/1965101عدد الخریجین فقد بلغ في عام 

، أي أكثر سبعة أضعاف ما كان علیھ في عام تخریج أول دفعة 2009/ 2008عام 
بالكلیة.

213، وصل إلى 1965عضواً فقط فى عام 18، فقد كان أما عدد أعضاء ھیئة التدریس·
، بما یعنى أنھ زاد بأكثر من أحد عشر مثالً عما كان علیھ. ومن 2009/2010فى عام 

فى عام 57:1ثم، فال غرو أن تتحسن نسبة أعضاء ھیئة التدریس إلى الطالب من 
ل العالمي . وھي بذلك تكون مماثلة للمعد2009/2010في عام 13:1، لتصبح 1965

النموذجي في ھذا الخصوص.



بحثى بالكلیة ھو مركز البحوث والدراسات االقتصادیة تم إنشاء أول مركز1984فى عام · 
ھو مركز البحوث والدراسات 1985والمالیة، ثم أضافت الكلیة مركزاً ثانیاً فى عام 

لیصبح ثالث اقدم 1986السیاسیة. وجاء إنشاء مركز نظم المعلومات والحاسبات في عام 
مركز بحثي بالكلیة. ثم بعد ثمان سنوات توالى إنشاء المراكز البحثیة بالكلیة، ففي سبتمبر 

تم إنشاء مركزان ھما 1995تم إنشاء مركز الدراسات اآلسیویة، وفي مارس 1994
مركز دراسات وبحوث الدول النامیة ومركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، وفى 

الكلیة تسعة مراكز بحثیة وذلك بإنشاء مركز الدراسات صار یتبع2002مایو 
األمریكیة ، ومركز المسوح والتطبیقات اإلحصائیة. الدراساتاألوروبیة، ومركز

وبجانب تم إنشاء مركز الدراسات الحضاریة وحوار الثقافات.2009أخیراً، في عام 
لبرامج البحثیة المتخصصة، وھى: ھذه المراكز البحثیة قامت الكلیة بإنشاء ستة من ا

برنامج الدراسات المصریة األفریقیة، وبرنامج الدراسات البرلمانیة، ومنتدى القانون 
الدولي، وبرنامج دراسات وبحوث اإلرھاب، وبرنامج الدراسات المالیزیة، وبرنامج 

الدیمقراطیة وحقوق االنسان.

عمداء الكلیة منذ نشأتھا وحتى اآلن:

16/6/1968 11/6/1961 ) أ.د. محمد زكي شافعي 1(

12/5/1971
6/3/1985

8/10/1968
28/5/1984

) أ.د. محمد فتح هللا الخطیب2(

21/6/1973
27/5/1984

10/6/1971
25/10/1981

) أ.د. رفعت المحجوب3(

25/3/1975 9/9/1973 ) أ.د. أحمد أحمد أبو إسماعیل4(

8/6/1980 28/3/1975 ري عیسى) أ.د. محمود خی5(

30/9/1981 21/6/1980 ) أ.د. عبد الملك عوده6(

9/3/1994 7/3/1985 ) أ.د. أحمد عبد الوھاب الغندور7(

11/10/1999 10/3/1994 ) أ.د. علي الدین ھالل8(

1/11/2005 2/11/1999 ) أ.د. كمال المنوفي9(

31/7/2008 2/11/2005 ) أ.د. منى البرادعي10(

حتى اآلن 1/8/2008 ) أ.د. عالیة المھدي11(



الھیكل االدارى لكلیھ االقتصاد والعلوم السیاسیة

عمیـد الكلیـة
ھالة حلمى السعیدأ.د. 

 ------------------------------------------------------------ ------

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب
أ.د. عبد الناصر سعد عبد ربھ

وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث
أ.د. ھالھ ابو بكر سعودي

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
أ.د. محمد شوقي عبد العال



رسالة كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة, جامعة القاھرة

إعداد متخصصین على مستوى عاٍل في مجاالت االقتصاد واإلحصاء والعلوم السیاسیة واإلدارة 
العامة وتطبیقات الحاسب اآللي في العلوم االجتماعیة قادرین على المنافسة على المستویین 

الوطني والدولي.



رؤیة كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة, جامعة القاھرة

أن تكون كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة من أفضل المؤسسات التعلیمیة والبحثیة فى مجاالت االقتصاد والعلوم 
العالیة السیاسیة واإلحصاء واإلدارة العامة وتطبیقات الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعیة وأن تتمتع بالریادة والجودة

والسمعة الطیبة محلیاً وإقلیمیاً ودولیاً. من خالل تمیزھا بالخصائص التالیة:
 خریجون متمیزون قادرون على المنافسة ومطلوبون فى السوق المحلى واإلقلیمى والعالمى ویشغلون أعلى

المناصب الخاصة بصنع السیاسات العامة فى المنظمات الحكومیة والخاصة والدولیة.
 یھم القدرة على الربط بین النظریة والتطبیق فى ھیئة التدریس بالكلیة على درجة عالیة من الكفاءة ولدأعضاء

مجاالت تخصصاتھم، ولھم أبحاث منشورة فى المجالت العلمیة العالمیة ویشاركون فى المؤتمرات المحلیة 
والعالمیة، كما یقومون بالحفاظ على المعاییر األخالقیة فى تدریسھم وأبحاثھم، إضافة إلى تفھمھم واحترامھم 

الملكیة الفكریة.وحفاظھم على حقوق 
 موظفون على مستوى عال من الكفاءة یقدمون الخدمات ألعضاء ھیئة التدریس وللطلبة على أعلى مستوى من

الكفاءة والفاعلیة.
 طلبة ذو خبرة علمیة وقدرة على التعبیر عن آرائھم بحریة، فى ظل توافر مصادر المعرفة والفرص لتنمیة قدراتھم

فى سوق العمل، باإلضافة إلى الحریة فى اختیار وتنظیم طریقھم العلمى.فى شتى المجاالت المطلوبة 



كلمة كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة, جامعة القاھرة

1960

یستطیعون المساھمة في عملیات التحدیث االقتصادي والسیاسي واالجتماعي لمجتمعاتھم.

المحافل الدولیة.

علمیة، ھي: االقتصاد، واإلحصاء، والعلوم السیاسیة، 

المجتمع المدني والمؤسسات الدولیة المتخصصة.

العام في أوطانھم؛ سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً.
مع خالص التمنیات،،
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