قيرط نع انعم لصاوت
WEB
fsv.cuni.cz/en/PPE

ينورتكلالا عقوملا

FACEBOOK
PPECharlesUniversityPrague

كوبسيفلا

E-MAIL ADDRESS
info.ppe@fsv.cuni.cz

ينورتكلالا عقوملا

POSTAL ADDRESS
PPE Programme
Institute of Political Studies
Faculty of Social Sciences,
Charles University
U Kříže 8
158 00 Praha 5 – Jinonice
Czech Republic

PPE جمانرب
ةيسايسلا تاساردلا دهعم
يعامتجألا مولعلا ةيل
زلراشت ةعماج
8 اجيرك وا
5 غارب-  هستينانوي158 00
كيشتلا ةيروهمج

ةيسايسلا مولعلا يف سويرولاكب
ةعماج يف ةفسلفلا و داصتقألاو
 زلراشت، غارب

؟ميدقتلا ةيفيك
؟ميدقتلا ةيفيك

انب لاصتالا كنكمي و .ليربأ  30و ربمفون  1نيب ام يه تنرتنإلا ربع تابلطلا ميدقتل اهب ىصوملا ةرتفلا
.ماعلا لاوط ينورتكلإلا ديربلا ربع

:لاسرإ كيلع بجي

ةيكافولسلا وأ ةيكيشتلا وأ ةيزيلجنإلا ريغ ىرخآ ةغلب ةداهشلا تناك اذا  :ةماعلا ةيوناثلا ةداهش تاجرد نايب
.تاغللا هذه يدحإل ةدمتعم ةمجرت اهتمجرت بجيف
لقنتلاو  ،يساردلا جهنملا جراخ تاربخلاو  ،ميلعتلاو  ،ةيصخشلا تامولعملا :لمشت) :ةلماكلا ةيتاذلا ةريسلا
.ةيدايقلا تاردقلاو يملعلا لوضفلا ىلع ةلدألا نم اهريغو  ،عمتجملا ةمدخو  ،يلودلا
.ةيفيظولا كططخو ةيلبقتسملا كتسارد كلذكو  ،انتسارد جمانرب رايتخال عفادلا حرشل :يزيفحت باطخ
ةيركفلا تاردقلا نع الضف  ،هتامامتهأو  ،بلطلا مدقم ةيصخش ىلع بثك نع علطم صخش نم :ةيصوت باطخ
.ةيسردملا تاراهملاو
ةغل ثيح ةيوناثلا سرادملا نم نيجيرخلاو نييلصألا نيثدحتملا ءانثتساب  :ةيزيلجنإلا ةغللا ةداجإ ليلد
ةغللا يف ايلود اهب فرتعم ةداهش نم ةخسن ميدقت نيمدقتملا ىلع بجي  ،ةيزيلجنإلا ةغللا تناك سيردتلا
(.هباش ام وأ  TOEFL, CPE،لاثملا ليبس ىلع ) ةيزيلجنإلا
ايرولاكبلا لثم  ،ا ًيلود اهب فرتعم ةيعماج ةداهش وأ ةماعلا ةيوناثلا ةداهش كلمت تنك اذإ :ةماعلا ةيوناثلا لهؤم
كيلع بجيف  (CSAT) Suenung ،وأ  (NCEE) Gaokaoوأ  ACTوأ  SATمدقتملا ىوتسملا وأ  – GCEوأ ) (IBةيلودلا
.ا ًضيأ اهلاسرإ
ةيساردلا جماربلا ةدئاف حضوي ) ) (PPEيساردلا جمانربلاب قلعتم عوضوم لوح لاقم :ةيزيلجنإلا ةغللاب لاقم
(.ةسوململا ةيعامتجإلا لكاشملا لح و ليلحت يف ةددعتملا تاصصختلا تاذ

:ةيساردلا موسرلا
.يسارد لصف لكل وروي  3000ةيساردلا موسرلا غلبت

ةلاح يف وأ قباسلا يساردلا لصفلا يف مهتسارد لدعم ىلع ًءانب ) مهتئف يف بالطلا نم  10%لضفأل قحي
.يسارد لصف لكل وروي  2000رادقمب ةيساردلا موسرلا ضيفخت (مهتابلط مييقت ةجرد ىلع نيدفاولا بالطلا
.يسارد لصف لكل وروي  1000غلابلا ةيساردلا موسرلا ضيفختل نولهؤملا مه بالطلا نم  10%لضفأ
ضيفختل نولهؤم سويرولاكبلا ةلاسر ميدقت ءانثتساب ةساردلا تابلطتم عيمج اوفوتسا نيذلا بالطلا
 ،كتساردل ةيلامجإلا فيلاكتلا يف رظنلا دنع .مهتسارد نم ريخألا يساردلا لصفلا لالخ  90%ةبسنب موسرلا
.غارب يف ا ًيبسن ةضفخنملا ةشيعملا فيلاكت ا ًضيأ رابتعالا يف ذخأت نأ بجي

جمانربلا نع
جمانربلا نع

جمانرب وه ) (PPEةفسلفلا و داصتقألاو ةيسايسلا مولعلا يف تاصصختلا ددعتم سويرولاكبلا جمانرب
) (IESةيداصتقألا تاساردلا دهعم عم نواعتلابو ) (IPSةيسايسلا تاساردلا دهعم لالخ نم مدقم تاونس ثالث ةدمل
فادهألا ددعتم روظنمب بالطلا ديوزتل جانربلا فدهي .غارب ،زلراشت ةعماج ،ةيعامتجألا مولعلا ةيلك يف
سويرولاكبلا ةداهشل يناطيربلا جذومنلا نم ىحوتسم جمانربلا .رصاعملا عمتجملا اههجاوي يتلا تابوعصلل
و ،ةفاحصلا و ،ةسايسلا .و ،يندملا عمتجملا تالاجم يف لبقتسملا ةداق نم ةراتخم ةوفص ميلعتل فدهي يذلا
دروفسكا ةعماج يف يضاملا نرقلا نم تاينيرشعلا يف ةرم لوأل مدق يذلا و ،لامعألا ةرادأ

؟سردتس اذام

ةدمل جمانرب وه ) (PPEةفسلفلا و داصتقألاو ةيسايسلا مولعلا يف تاصصختلا ددعتم سويرولاكبلا جمانرب
) (IESةيداصتقألا تاساردلا دهعم عم نواعتلابو ) (IPSةيسايسلا تاساردلا دهعم لالخ نم مدقم تاونس ثالث
فادهألا ددعتم روظنمب بالطلا ديوزتل جانربلا فدهي .غارب ،زلراشت ةعماج ،ةيعامتجألا مولعلا ةيلك يف
سويرولاكبلا ةداهشل يناطيربلا جذومنلا نم ىحوتسم جمانربلا .رصاعملا عمتجملا اههجاوي يتلا تابوعصلل
و ،ةفاحصلا و ،ةسايسلا .و ،يندملا عمتجملا تالاجم يف لبقتسملا ةداق نم ةراتخم ةوفص ميلعتل فدهي يذلا
.دروفسكا ةعماج يف يضاملا نرقلا نم تاينيرشعلا يف ةرم لوأل مدق يذلا و ،لامعألا ةرادأ

ةيفاضإلا ايلعلا تاساردلاو يفيظولا هاجتألا

 ،ةبساحملاو ةيفرصملا لامعألاو  ،ةسايسلا يه ) (PPEجمانربلا وجيرخ اهراتخي يتلا ا ًعويش رثكألا فئاظول
كلسلا لمشت يتلاو  ،ةماعلا تامدخلا عورف نم ديدعلاو  ،ميلعتلاو  ،نويزفيلتلاو ةفاحصلاو  ،لامعألا ةرادإو
.تاموكحلاو يسامولبدلا
جمانربلا سفن يف كتسارد ةلصاوم ىلع ا ًرداق نوكتسف  ،ايلعلا تاساردلا ةداهش ىلع لوصحلاب ا ًمتهم تنك اذإ
ةعماج يأ يف وأ زلراشت ةعماج يف ةلصلا تاذ تاصصختلا وأ داصتقالاو  ،ةفسلفلاو  ،ةسايسلا ) (PPEيساردلا
.ىرخآ

