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 رسالة قسم التغذٌة وعلوم األطعمة
جامعة المنوفٌة –بكلٌة االقتصاد المنزلً   

تخريج متخصص قادر عمي العمؿ كأخصائي تغذية يفي باالحتياجات التقنيػة لممسسسػات 
مريػة المختمفػة وكػذا المسسسػات التػي تقػدـ كالمستشفيات ودور الرعاية الصػحية لمفئػات الع

الرعايػػة التغذويػػة ولػػي المصػػان  الخاصػػة بتصػػني  اتهذيػػة ومنتجاتجػػا والتحقػػؽ مػػف جػػودة 
جػػػراو البحػػػوث لػػػي مجػػػاؿ التخصػػػص وكػػػذلؾ يفػػػي باحتياجػػػات بمجػػػاؿ التػػػدريس  المنػػػتج واا

المختمفػػػػة  بػػػػوزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ كمدرسػػػػيف لمػػػػواد االقتصػػػػاد المنزلػػػػي لػػػػي مراحػػػػؿ التعمػػػػيـ
واإلعالـ م  تزويد الخريج بأسس المعرلة والمجػارات طبقػا لممعػايير اتكاديميػة ومتطمبػات 
المشػػروعات البحثيػػة والتطبيقيػػة لينػػالس لػػي مجػػاؿ التخصػػص مػػ  وعػػي كامػػؿ بمشػػكالت 

وتمتػد رسػالة القسػـ لتشػمؿ رلػ  قػدرات الخػرجيف مػف  0المجتم  والبيئة وأخالقيات المجنػة 
خصصػػة وبػػرامج تدريبيػػة وتقػػديـ درجػػات الػػدكتورات لػػي مجػػاؿ التخصػػص خػػالؿ دورات مت

م  الحرص عمػي اشػتراؾ أعءػاو ةيئػة التػدريس مػف تخصصػات مختمفػة عمػي ثقػة وثيقػة 
بمجاالت التغذيػة وعمػـو اتطعمػة وذلػؾ بجػدؼ  ثػراو الجانػب اتكػاديمي وخبػرات البػاحثيف 

بيقيػػػة المتخصصػػػة مػػػف خػػػالؿ ، عػػػالوة عمػػػي ذلػػػؾ مسػػػاةمة القسػػػـ لػػػي  ثػػػراو العمػػػـو التط
االستشارات والدورات التدريبية والوحدة اإلنتاجية باستعانة بتخصصػات متنوعػة لػي مجػاؿ 

 0دعـ التخصص 
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كما يقـو القسـ باستعانة بمعمؿ البحوث والتقنيػة بمعاةػد بحثيػة أخػري مثػؿ معجػد التغذيػة  
المركػػػز القػػػومي  –لجيزة مركػػػز البحػػػوث الزراعيػػػة بفروعػػػا المختمفػػػة بػػػا –القػػػومي بالقػػػاةرة 
 0معجد بحوث البيئة التاب  لجامعة عيف شمس  –لمبحوث بالدقي 

 مجاالت عمل الخرٌجٌن :

أخصائي تغذية ) بالمستشفيات والمسسسات مثؿ المدف الجامعية ، السجوف  -1
 والمالجي والمدارس ( 

 مراقبة جودة اإلنتاج ( –تقييـ اتهذية  – نتاج  –مصان  اتهذية )  عداد  -2

 اإلعالـ والتثقيؼ الغذائي  -3

 مجاؿ التخصص  –المراكز البحثية  -4

 ثانوي (  – عدادي  –التدريس بمراحؿ التعميـ المختمفة ) ابتدائي  -5

 استشاري التغذية بالعيادات الخاصة  -6

مراقبػػػو ومفتشػػػو أهذيػػػة لمعمػػػؿ بػػػالمواني والمطػػػارات لفحػػػص الطػػػرود والشػػػحنات الغذائيػػػة 
 الغذائي ) وزارة الصحة والتفتيش عمي مصان  اإلنتاج 
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(35ًَىرج سقى )  

 خبيؼخ/    انًُىفُخ  

 كهُخ/    االقتصبد انًُضنٍ 

 قسى:  انتغزَخ وػهىو األطؼًخ 

 

 

 تىصُف ثشَبيح دساسٍ

دكتىساح)   

(  4242/4239   )ػبو  

 

 

 أ

 :معلومات أساسٌة -1 

: دكتوراه التغذٌة وعلوم االطعمةاسم البرنامج -1    

)ثنائى(                       √                       :     )أحادى(     طبٌعة البرنامج -2  

  )مشترك(  

 :    التغذٌة وعلوم االطعمةالقسم المسئول عن البرنامج

 2119اغسطس  :   تارٌخ اقرار البرنامج 
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 :معلومات متخصصة -ب

o األهداف العامة للبرنامج : 

 درا على :أن ٌكون الخرٌج قا

 ٌتقن أساسٌات ومنهجٌات البحث العلمى. 1/1

 ٌعمل بؤستمرار على إضافة المعارف فى مجال التغذٌة وعلوم االطعمة 1/2

ٌطبق المنهج التحلٌلى و الناقد للمعارف فى مجال التغذٌة وعلوم  1/3

 االطعمةالمجاالت ذات العبلقة.

ة مستنبطا ومطورا للعبلقات ٌدمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العبلق 1/4

 البٌنٌة بٌنهما. 

ٌظهر وعٌا عمٌقا بالمشاكل الجارٌة و النظرٌات الحدٌثة فى مجال التغذٌة وعلوم  1/5

 االطعمة

 ٌحدد المشكبلت المهنٌة بالتغذٌة وعلوم االطعمةو إٌجاد حلوال مبتكرة لحلها.  1/6

 لتغذٌة وعلوم االطعمةٌتقن نطاقا واسعا من المهارات المهنٌة فى مجال ا 1/7

ٌوجه نحو تطوٌر طرق و أدوات و أسالٌب جدٌدة للمزاولة المهنٌة فى مجال  1/8

 التغذٌة وعلوم االطعمة

ٌستخدم الوسائل التكنولوجٌة المناسبة بما ٌخدم ممارسته المهنٌة فى مجال التغذٌة  1/9



 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انتؼهُى واالػتًبد  
 

 
 وحذح ضًبٌ اندىدح

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

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

- 

 

 وعلوم االطعمة

 مهنٌة مختلفة. ٌتواصل بفاعلٌة و قٌادة فرٌق عمل فى سٌاقات  1/11

 ٌتخذ القرار فى ظل المعلومات المتاحة.  1/11

 ٌوظف الموارد المتاحة بكفاءة و تنمٌتها و العمل على إٌجاد موارد جدٌدة.  1/12

 ٌعى بدوره فى تنمٌة المجتمع و الحفاظ على البٌئة.  1/13

 ٌتصرف بما ٌعكس اإللتزام بالنزاهة و المصداقٌة و قواعد المهنة.  1/14

ٌلتزم بالتنمٌة الذاتٌة المستمرة أكادٌمٌا ومهنٌا و نقل علمه و خبراته  1/15

 لآلخرٌن فى مجال التغذٌة وعلوم االطعمة

 

 المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة من البرنامج : -2

 ان ٌكون الخرٌج قادرا على ان 

 الفهم:  و . المعرفــة 2/1

ن قادرا على فهم و استٌعاب وأن بانتهاء دراسة الدكتوراة ٌجب على الخرٌج أن ٌكو

 ٌكتسب المعارف وأن:

النظرٌات العلمٌة فى علوم التغذٌة وعلوم االطعمةو العلوم المرتبطة بفهم  ٌشرح  -2/1/1/1

 1. بها

 باألساسٌات العلمٌة المتعلقة بمجال التغذٌة وعلوم االطعمةبدقة  ٌلم 2- /2/1/1
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عارف فى مجال التخصص و المجاالت الحدٌث من الم بتوسع الجدٌد و ٌصف -2/1/1/3

 3المرتبطة.

 4أساسٌات البحث العلمى فى مجاالت التغذٌة وعلوم االطعمة ٌلخص   -2/1/2/1

 5منهجٌات و أخبلقٌات البحث العلمى و أدواته المختلفة.  ٌمٌز  -2/1/2/2

المبادئ األخبلقٌة للممارسة المهنٌة فى مجال التغذٌة وعلوم  ٌستدل على -2/1/3/1

 بالتقنٌات و التطبٌقات الحدٌثة االطعمةالخاصة 

المبادئ القانونٌة للممارسة المهنٌة فى مجال إنشاء مشروعات التغذٌة  ٌلخص -2/1/3/2

 7وعلوم االطعمة

مبادئ و أساسٌات الجودة فى مشارٌع التغذٌة وعلوم االطعمةوالعلوم  ٌعمم  -2/1/4

 8األكادٌمٌة المرتبطة بالتخصص. 

 9المعارف المتعلقة بآثار ممارسته المهنٌة على البٌئة.  رحٌش -2/1/5/1

طرق تنمٌة البٌئة و صٌانتها من خبلل العلوم األكادٌمٌة المختلفة المرتبطة  ٌمٌز-2/1/5/2

 11بالتخصص.

       الدور  الذى تقوم به علوم التغذٌة وعلوم االطعمة ٌصف -2/1/5/3

 

 . المهارات الذهنٌــــــــــة :  2/2

 نتهاء دراسة برنامج الدكتوراة ٌجب أن ٌكون الخرٌج قادرا على :با
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 1المعلومات فى مجال التخصص. بكفاءة  حلل ٌ -2/2/1/1

 2 المعلومات فى مجال التخصص.بدقة  قٌم ٌ -2/2/1/2

ٌقٌس علٌها وٌستنبط منها لحل المشكبلت المتعلقة المعلومات و ٌصنف بفعالٌة -2/2/1/3

 3 بالتخصص.

المعلومات لحل المشاكل المتخصصة أستنادا على المعطٌات  ٌصنف بفعالٌة-2/2/2/1

 4 .المتاحة

 5 .ٌجمع الدالئل لحل المشاكل المتخصصة أستنادا على المعطٌات المتاحة -2/2/2/2

 6 ٌصمم دراسات بحثٌة تضٌف إلى المعارف. -2/2/3/1

تخطٌط دراسات بحثٌة ل لمعلومات فى التغذٌة وعلوم االطعمةل ٌبتكر توظٌفا -2/2/3/2

 7  فى مجال التخصص.

 8 ٌصمم أوراق علمٌة. -2/2/4/1

 9 ٌقارن بٌن صٌاغة أوراق علمٌة أو رسائل علمٌة. -2/2/4/2

 10 ٌقٌم المخاطر فى الممارسات المهنٌة. -2/2/5/1

التغذٌة وعلوم  مشروعاتٌجمع دالئل المخاطر فً الممارسات المهنٌة فى   – 2/2/5/2

 11االطعمة

 12ه فً مجال التغذٌة وعلوم االطعمةءداا ٌعدل بفعالٌة  -2/2/6/1

 13المعلومات لتطوٌر أداءه فً مجال التغذٌة وعلوم االطعمةٌحلل  -2/2/6/2
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 14 .القرارات المهنٌة فً سٌاقات مهنٌة متنوعةبفعالٌة  ٌقترح  -2/2/7

 15التغذٌة وعلوم االطعمةٌقٌم قدراته على النقد فً مجال  -2/2/8/1

 16التغذٌة وعلوم االطعمةٌقٌم قدراته على األبتكار و اإلبداع فً مجال  -2/2/8/2

ٌقٌم معارفه المكتسبة فى العلوم األكادٌمٌة بالحوار و النقاش المبنى على  -2/2/9/1

 17البراهٌن واألدلة.

 مزاٌا التطبٌقات الحدٌثة فى التغذٌة وعلوم االطعمة ٌصنف  -2/2/9/2

 فى طرق التصمٌم فى مجال  التغذٌة وعلوم االطعمة المعاصرة بتكرٌ 2/2/9/3      

 ٌنتقد  طرق االنتاج والتصنٌع فى مجال التغذٌة وعلوم االطعمة -2/2/9/4

 

 . المهــــــــــارات المهنٌة : 2/3

 

 بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراة ٌجب أن ٌكون الخرٌج قادرا على:ـ 

ات المهنٌة األساسٌة المتقنة فً فهم مجال التغذٌة لمهاربكفاءة ا ٌستخدم -2/3/1/1

 1وعلوم االطعمة

المهارات المهنٌة الحدٌثة المتقنة فً تطوٌر مجال التغذٌة بكفاءة  ٌمارس  -2/3/1/2

 2وعلوم االطعمة

التقنٌات االفنٌة الحدٌثة  فى حلول مشكبلت التغذٌة وعلوم  بمهارة  ٌطبق -2/3/1/3
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 3االطعمة

 4التحلٌل االحصائى لبٌانات التغذٌة وعلوم االطعمةبدقة  م ٌستخد -2/3/1/4

 5.ٌعد أفضل نظم اإلنتاج والتصمٌم  تحت الظروف اإلنتاجٌة المختلفة -2/3/1/5

 6التقارٌر المهنٌة فى مجال التغذٌة وعلوم االطعمة ٌتقن اعداد -2/3/2/1

 7الطعمةالتقارٌر المهنٌة فى مجال التغذٌة وعلوم ا ٌتقن تقٌٌم -2/3/2/2

 8الطرق المستخدمة فى مشارٌع التغذٌة وعلوم االطعمة ٌتقن تقٌٌم -2/3/3/1

 9األدوات القائمة فى مجال التغذٌة وعلوم االطعمة ٌتقن تشغٌل-2/3/3/2

 10األجهزة الحدٌثة فً تصمٌم التغذٌة وعلوم االطعمة ٌتقن تشغٌل -2/3/3/3

علوم بما ٌخدم الممارسة المهنٌة فى مجال التقنٌات الحدٌثة فى البكفاءة  ٌستخدم  -2/3/4

 11التغذٌة وعلوم االطعمة

 12برامج لتطوٌر الممارسة المهنٌة فى التغذٌة وعلوم االطعمة ٌنفذ بفعالٌة -2/3/5/1 

 13برامج تدرٌبٌة لتنمٌة أداء اآلخرٌن فى مجال التخصص. ٌنفذ بفعالٌة-2/3/5/2

 نعأسلوب العمل بالمصا ٌنسق بفعالٌة -2/3/5/3

 

 المهارات العامـــــــة : – 2/4/2

 بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراة ٌجب أن ٌكون الخرٌج قادرا على:ـ 

  1.المخاطبات الكتابية وااللكترونيةبفاعمية مف خالؿ  يشارؾ لى التواصؿ2/4/1/1
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 2المناقشات. يتواصؿ بفاعمية خالؿ يشارؾ لى التواصؿ  2/4/1/2

 3النت. خالؿ مف ؿ بفاعمية تواصيشارؾ لى ال 2/4/1/3

  4المكالمات.خالؿ  مف يتواصؿ بفاعمية يشارؾ لى  2/4/1/4

 يشارؾ  لى استخداـ الوسائؿ السمعية والبصرية  بكفاوة لى عرض  2/4/1/5

  5المعمومات.

 تطوير يخدـ بكفاوة بما  المعمومات تكنولوجيا يشارؾ لى استخداـ  2/4/2/1

  6. غذية وعمـو االطعمةالتبمجاؿ المجنية  الممارسة 

 7اآللى.  الحاسب م  بكفاوة يساةـ قى العمؿ/2/4/2

 8. اوةبكف يساةـ لى تعميـ االخريف  2/4/3/1

  9. يساةـ لى تقييـ االخريف بدقة  2/4/3/2
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- 

 

 10 بدقة.  يساةـ لى تقييـ ذاتا  2/4/4/1

  11بفعالية نفسا ذاتيا وبطريقة مستمرة.   يساةـ لى تعميـ  2/4/4/2

 لى الحصوؿ عمى المعمومات  المعمومات شبكة يشارؾ لى استخداـ  2/4/5/1

  12والمعارؼ. 

 يشارؾ بانتظاـ لى استخداـ  المكتبات لى الحصوؿ عمى المعمومات  2/4/5/2

 13والمعارؼ.  

 التواصؿ لى الحصوؿ عمى المعمومات  يساةـ بفعالية لى استخداـ   2/4/5/3

 14والمعارؼ. 

 15بايجابية ءمف لريؽ.  لى العمؿ  يشارؾ 2/4/6/1

 16فريؽ عمؿ. لالية عبف يشارؾ لى القيادة 2/4/6/2
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  17الوقت بكفاوة.  يساةـ لى ادارة  2/4/7/1

  18المقاوات العممية.  يشارؾ بكفاوة لى ادارة  2/4/7/2

 

 المعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج : -3

لجنة القطاع  (Benchmarks) (لمٌة المراجع الخارجٌة للمعاٌٌِر القومٌة أو العا 3/1

 المختصة(.

الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم و  –المعاٌٌر القٌاسٌة لبرامج الدراسات العلٌا  3/2

الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم  –( 2119االعتماد )اإلصدار األول مارس 

 .جمهورٌة مصر العربٌة -واالعتماد

 مع المراجع الخارجٌة مقارنة ما ٌتم تقدٌمه -أ: 3/3

المعاٌٌر القٌاسٌة ٌعتبر الوضع الحالً متواكب ومساوي لمستوى أداء المعٌار جٌد  -1ب

الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم و االعتماد )اإلصدار  –لبرامج الدراسات العلٌا 

جمهورٌة مصر  -الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد –( 2119األول مارس 

 .لعربٌةا

 

 العبلمات المرجعٌة : -4
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تتطابق المعاٌٌر القٌاسٌة لبرنامج الدكتوراة فى التغذٌة وعلوم االطعمةمع متطلبات 4/1

 المعاٌٌر القٌاسٌة لبرامج الدراسات العلٌا للهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم و االعتماد 

ثٌة المتعلقة بالتغذٌة ٌتضمن برنامج الدكتوراة حل المتطلبات و المشكبلت البح  4/2

 وعلوم االطعمةو اإلمكانٌات المتوفرة فى معامل الكلٌة.

 

 
 المعايير اتكاديمية لمبرنامج: -3

تـ تبني المعايير القياسية لبرنامج الدراسات العميا الجيئة العامة لءماف الجودة واالعتماد ) 
 ـ ( 2009مارس 

 الدكتورات برامج

 : الخريج مواصفات -1

 :عمى قادرا يكوف أف يجب تخصص أي الدكتورات  لي امجبرن خريج

 .العممي البحث ومنججيات أساسيات  تقاف -

 .التخصص مجاؿ لي لممعارؼ اإلءالة عمي المستمر العمؿ -

 .العالقة ذات التخصص والمجاالت مجاؿ لي لممعارؼ والناقد التحميمي المنجج تطبيؽ -



 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انتؼهُى واالػتًبد  
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- 

 

 البينية لمعالقات مستنبطا ومطورا  العالقة ذات المعارؼ م  المتخصصة المعارؼ دمج -

 .بينجا

 .مجاؿ التخصص لي الحديثة والنظريات الجارية بالمشاكؿ عميقا وعيا  ظجار -

 .لحمجا مبتكرة حموال  يجاد و المجنية المشكالت تحديد -

 .التخصص مجاؿ لي المجنية المجارات مف واسعا نطاقا  تقاف -

 .لممزاولة المجنية جديدة أساليب و أدوات و طرؽ تطوير نحو التوجا -

 .المجنية ممارستا يخدـ بما المناسبة التكنولوجية الوسائؿ استخداـ -

 .مختمفة مجنية سياقات لي عمؿ لريؽ قيادة و بفاعمية التواصؿ -

 .المتاحة المعمومات ظؿ القرارات لي اتخاذ -

 .موارد جديدة  يجاد عمى والعمؿ وتنميتجا بكفاوة المتاحة الموارد توظيؼ -

 .البيئة عمى الحفاظ و المجتم  تنمية لي رتبدو  الوعي -

 .المجنة وقواعد والمصداقية بالنزاةة االلتزاـ يعكس بما التصرؼ -



 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انتؼهُى واالػتًبد  
 

 
 وحذح ضًبٌ اندىدح

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

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

- 

 

 .لآلخريف وخبراتا عمما ونقؿ المستمرة الذاتية بالتنمية االلتزاـ  -

 : العامة القياسية المعايير -2

   :والفجـ المعرلة 1

 -الخريج قادرا عمي الفجـ والدراية بكؿ مف : بانتجاو دراسة برنامج الدكتورات يجب أف يكوف

 ذات التخصص والمجاالت مجاؿ لي المعارؼ مف والحديث واتساسيات النظريات  -

 .العالقة

 .المختمفة وأدواتا العممي البحث وأخالقيات ومنججيات أساسيات  -

 .التخصص مجاؿ لي المجنية لمممارسة والقانونية اتخالقية المبادئ  -

 .مجاؿ التخصص لي المجنية الممارسة لي الجودة توأساسيا مبادئ -

 .وصيانتجا تنمية البيئة وطرؽ البيئة عمى المجنية ممارستا بآثار المتعمقة المعارؼ -

 

 الذةنية. . المجارات2



 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انتؼهُى واالػتًبد  
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 :عمى قادراً  الخريج يكوف أف يجب الدكتورات برنامج دراسة بانتجاو

 .منجا يجا واالستنباطعم والقياس التخصص مجاؿ لي المعمومات وتقييـ تحميؿ  -

 .المتاحة المعطيات عمى استنادا المتخصصة المشاكؿ حؿ -

 .المعارؼ  لى تءيؼ بحثية دراسات  جراو -

 .عممية أوراؽ صياهة  -

 .المجنية الممارسات لي المخاطر تقييـ  -

 .التخصص مجاؿ لي اتداو لتطوير التخطيط  -

 .مختمفة مجنية سياقات لي القرارات المجنية اتخاذ  -

 .اإلبداع  /تكاراالب -

 .واتدلة البراةيف عمى المبني والنقاش الحوار  -

 المجنية : المجارات .3

 :قادرا عمى الخريج يكوف أف برنامج الدكتورات يجب دراسة بانتجاو
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 .التخصص مجاؿ لي والحديثة اتساسية المجنية المجارات  تقاف -

 .المجنية التقارير وتقييـ كتابة -

 .التخصص مجاؿ لي القائمة واتواتد الطرؽ وتطوير تقييـ -

 .المجنية الممارسة يخدـ بما التكنولوجية الوسائؿ استخداـ -

 .اآلخريف أداو وتنمية المجنية الممارسة لتطوير التخطيط -

 والمنتقمة. المجارات العامة . 4

 :عمى قادرا الخريج يكوف أف يجب الدكتورات برنامج دراسة  بانتجاو

 .تمفةالمخ بأنواعا الفعاؿ التواصؿ -

 .المجنية الممارسة تطوير يخدـ بما المعمومات تكنولوجيا استخداـ -

 .أداوةـ وتقييـ اآلخريف تعميـ -

 .المستمر والتعمـ الذاتي التقييـ -

 .والمعارؼ المعمومات عمى لمحصوؿ المختمفة المصادر استخداـ -



 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انتؼهُى واالػتًبد  
 

 
 وحذح ضًبٌ اندىدح
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 .العمؿ لرؽ وقيادة لريؽ لي العمؿ -

 الوقت  دارة عمي والقدرة العممية المقاوات  دارة -

 

 :البرنامج ومكونات هيكل. 5

 دساسُخ فصىل أسثغ ػهً يقسًبٌ دساسُبٌ ػبيبٌ: البرنامج مدة. أ

 : البرنامج هيكل. ب

  ٤٤ اخًبنٍ ٤ ػًهٍ ٤٤ َظشٌ انىحذاد ػذد/انسبػبد ػذد

        

   اختُبسي  اَتقبئً √ انضايً 

        

  (:٤٤٠٤)٤٤ اخًبنٍ (:٤٠٤) ٤ ٍػًه (:٤٤٠٤) ٤ َظشٌ :األسبسُخ انؼهىو يقشساد

        

  (:٤٠٤) ٤ اخًبنٍ ٤ ػًهٍ (:٤٠٤) ٤ َظشٌ  االختًبػُخ انؼهىو يقشساد

        :واالَسبَُخ

  ٤ اخًبنٍ ٤ ػًهٍ ٤ َظشٌ   أخشي ػهىو يٍ يقشساد

        (انخ…أنً حبست)

  (:٤٤٠٤) ٤٤ اخًبنٍ (:٤٠٤) ٤ ػًهٍ (:٤٤٠٤) ٤٤ َظشٌ :انتخصص ػهىو يقشساد

        



 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انتؼهُى واالػتًبد  
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  (:٤٤٤) ٤٤ اخًبنٍ (:٤٤٠٤) ٤ ػًهٍ (:٤٤٠٤)٤٤ َظشٌ انًدًىع

       

     ٤  :انًُذاًَ انتذسَت

 ينطبق ال(: المعتمدة الساعات نظام في) البرنامج مستويات -ج

 :كبنتبنً يىصػخ وحذح٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   اختُبص َهضو:  األونً انسُخ/  األول انًستىي

 ……… اختُبسي ………… اَتقبئً ……… يًضان  

   

 

 مقررات البرنامج: -د
 جمي  مقررات برامج الدكتورات  لزامية وةي كما يمي : 
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تغذية وعمـو اتطعمة –الفرقة اتولي  -دكتورات    
  

 الفصؿ الدراسي اتوؿ 
انؼبو 

 انذساسً

ػذد انسبػبد  انفشقخ وانًستىي

 االسجىػُخ

ذد ػ

 انىحذاد

كىد أو  اسى انًقشس

سقى 

 َظشي ػًهٍ انًقشس

وؿ
 اال

سي
لدرا

ؿ ا
ص
 الف

ـو 
وعم

ية 
تغذ

رات 
كتو

ي د
أول

عمة
 أط

 NPh111 تغذية متقدـ 2 2 -

كيمياو حيوية  4 2 4
ولسيولوجيا 

 الغذاو

NPh112 

النواحي الصحية  2 2 -
واالجتماعية 

NPh113 



 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انتؼهُى واالػتًبد  
 

 
 وحذح ضًبٌ اندىدح

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

 

والثقالية لي 
 التغذية

ات بحث حمق 2 2 -
 ومناقشات

NPh114 

 NPh115 الرسالة) بحث ( 2 2 -

  المجموع الكمي 14 12 4

 

 

 

 الفصؿ الدراسي الثاني
 

انؼبو 

 انذساسً

انفشقخ 

 وانًستىي

ػذد  ػذد انسبػبد االسجىػُخ

 انىحذاد

كىد أو  اسى انًقشس

سقى 

 انًقشس
 َظشي ػًهٍ

اني
 الث

سي
لدرا

ؿ ا
ص
 الف

ية 
تغذ

رات 
كتو

ي د
أول

ـو 
وعم

عمة
 أط

 NPh121 المواد المءالة  3 2 2

 NPh122 تقييـ أطعمة 3 2 2

 NPh123 تغذية عالجية 2 2 2

حمقات بحث  2 2 -
 ومناقشات

NPh114 

 NPh115 الرسالة ) بحث ( 4 4 -



 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انتؼهُى واالػتًبد  
 

 
 وحذح ضًبٌ اندىدح
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  المجموع الكمي  15 12 6

 

 

تغذية وعمـو اتطعمة –الفرقة الثانية  -دكتورات    
  

ي اتوؿ الفصؿ الدراس  
انؼبو 

 انذساسً

 انفشقخ وانًستىي

 

 

ػذد انسبػبد 

 االسجىػُخ

ػذد 

انىحذا

 د

كىد أو  اسى انًقشس

سقى 

 َظشي ػًهً  انًقشس

وؿ
 اال

سي
لدرا

ؿ ا
ص
 الف

ورات
دكت

ية 
 ثان

عمة
 أط

عمـو
ة و

غذي
 ت

كيمياو تحميمية  3 2 2 
 وأججزة

NPh

211 

NPh تخطيط وجبات 2 2 - 

212 

تحميؿ  حصاو و  3 2 2 
 تجارب

NPh

213 

حمقات بحث  2 2 - 
 )مناقشات(

NPh
214 

NPh الرسالة) بحث ( 4 4 - 
215 

  المجموع الكمي 14 12 4 
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 الفصؿ الدراسي الثاني

 
 

انؼبو 

 انذساسً

انفشقخ 

 وانًستىي

ػذد  ػذد انسبػبد االسجىػُخ

انىحذا

 د

كىد أو  اسى انًقشس

سقى 

 انًقشس
ػًه 

 ي

 َظشي

ص
الف

وؿ
 اال

سي
لدرا

ؿ ا
 

عمة
 أط

عمـو
ة و

غذي
ت ت
تورا

 دك
نية
 ثا

NPh تغذية تطبيقية 2 2 - 
221 

السياسة الدولية  2 2 - 
 الغذائية 

NPh
222 

 عداد وتعبئة  2 2 - 
وتخزيف ثمار 

 الخءر والفاكجة

NPh

223 

حمقات بحث  2 2 - 
 )مناقشات(

NPh

214 

NPh الرسالة ) بحث ( 2 2 - 

215 

  المجموع الكمي  12 12  
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يحتىَبد انًقشساد :                                                         -7  

 

 
 نبذة المقرر كود م

1 NPh111 للجسم متعمقة عامه نظره ٌوفر المقرر هذا متقدمة تغذٌة 

 من هامة الغذائٌة العناصر تعتبر ولماذا البشري

 ٌشرح أٌضا ٠وفسٌولوجً كٌموحٌوي منظور

 واهمٌتها واالمتصاص الهضم عملٌات

 بوزن وعبلقتها السعرات من واالحتٌاجات

 مبادئ الطالب ٌتعلم كما ٠والسمنة الجسم

 المجتمع فً الحساسة الفئات تغذٌة واساسٌات

 واألطفال والمرضع الحامل تشمل والتً

 على الضوء ٌلقً كما ٠والمسنٌن والمراهقٌن

 بالتغذٌة المرتبطةو الحدٌثة الموضوعات بعض

 ومفهوم والمناعة التغذٌة ومنها االنسان وصحة

  ٠الغذائٌة والحساسٌة االكسدة مضادات

2 NPh112 وفسٌولوجٌا حٌوٌة كٌمٌاء 

 الغذاء

 الحٌوٌة العملٌات شرح الً ٌهدف المقرر هذا
 واهم الغذائٌة العناصر ومسار بالجسم تتم التً

 راج  استمارات توصيؼ المقررات
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 من جسمال استفادة فً تشترك التً المركبات
 األعضاء ودور المختلفة الغذائٌة العناصر
 والبنكرٌاس والكبد الهضمٌة القناة مثل الحٌوٌة
 كما المختلفة االٌضٌة العملٌات فً والقلب والكلً

 واالمراض االٌض مشاكل لبعض ٌتعرض
 العناصر لبعض الغذائً بالتمثٌل المتعلقة
 ٠الغذائٌة

3 NPh113 ًوالثقافٌة الصحٌة النواح 

 التغذٌة فً الجتماعٌةوا

 االسرة أثر المقرر هذا فً الطبلب ٌدرس
 بالفرد المحٌطة االجتماعٌة والبٌئة والمجتمع

 والسلوكٌات العادات على والمعتقدات والدٌن
 الضوء ٌلقً كما والمجموعات لئلفراد الغذائٌة

 على االقتصادٌة والحالة الدخل أثر على
 المعرفة ةالثقاف أثر وٌوضح الغذائً االستهبلك

 ٌفٌد وهو محددة اطعمة عن االبتعاد او تناول فً
 االجتماعٌة العوامل له ٌكشف انه فً الدارس

 امام عائق تكون قد التً والثقافٌة واالقتصادٌة
 المجتمع ألفراد والصحٌة الغذائٌة الحالة تحسٌن

4 NPh121 المواد أنواع المقرر هذا فً الطالب ٌدرس المضافة المواد 
 واللون النكهة مواد مثل المختلفة ةالمضاف
 لتحسٌن سواء تضاف التً المواد من وغٌرها

 المنتجات صبلحٌة مدة زٌادة او طعم او شكل
 للمواد السلبٌة االثار ٌدرس سوف كما٠ الغذائٌة

 ٌلقً أٌضا٠ وتقلٌلها علٌها التغلب وكٌفٌة المضافة
 االمنة والنسب التشرٌعات اهم الضوء المقرر هذا

 أٌضا٠ المضافة المواد من مادة كل من وحةالمسم
 التً الغذائٌة المنتجات اهم علً الطالب ٌتعرف
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 ٠ المضافة المواد معها تستعمل
5 NPh122 التقٌٌم أنواع المقرر هذا فً الطالب ٌدرس اطعمه تقٌٌم 

 والتقٌٌم الحسً التقٌٌم مثل لؤلطعمة المختلفة
 ٌتعرفو وغٌرها٠٠٠  والمٌكروبٌولوجً الكٌمٌائً

 واالطعمة األغذٌة لنقٌم نموذج تصمٌم كٌفٌة على
 األطعمة تقٌٌم أهمٌة على ٌتعرف كما٠ المختلفة

 األسالٌب وماهً والمستهلك للمنتج
 سوف٠ األطعمة تقٌٌم فً الحدٌثة واالستراتٌجٌات

 اإلٌجابٌة الخصائص على أٌضا الطالب ٌتعرف
 من المختلفة األنواع فً توافرها ٌجب التً
 ٠ عمةاألط

6 NPh123 الرعاٌة نظام الطالب ٌدرس المقرر هذا فً عبلجٌة تغذٌة 
 والذي المستشفٌات فً للمرضً( NCP) الغذائٌة
 وهو العبلجٌة للتغذٌة االمرٌكٌة االكادٌمٌة انشاته
 نظام وٌعتبر العبلجٌة للتغذٌة منظم عملً تطبٌق
 دخوله لحظة من المرٌض مع ٌبدا متكامل

 ٌتعرف وسوف٠ خروجه ةلحظ حتً المستشفى
 هذا تطبٌق وكٌفٌة المختلفة الجوانب على الطالب
 النماذج واهم النموذجٌة بالطرٌقة النظام

 أسس اهم ٌدرس سوف كما٠ ذلك فً المستخدمة
 تخطٌط عند تطبٌقها ٌجب التً العبلجٌة التغذٌة

 وبخاصة المختلفة لؤلمراض الغذائٌة الرعاٌة
 وامراض سكريال الداء مثل المزمنة االمراض

 االمراض من وغٌرهم الدموٌة واألوعٌة القلب
 ٌدرس وسوف٠ المصري المجتمع فً المنتشرة
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 الرعاٌة نظام تطبٌقات العملً الجزء فً الطالب
 ٠مختلفة مرضٌة لحاالت الغذائٌة

7 NPh114 بحثٌة موضوعات اقتراح على ٌركز المقرر هذا  ومناقشات بحث حلقات 
 هذا فً الطبلب رسٌد٠ خاص سمنار واعداد
 البحوث اجراء وكٌفٌة وأنواع طرق المقرر

 األطعمة وعلوم التغذٌة مجال فً والدراسات
 كٌفٌة على وٌتدربون الطبلب ٌتعرف وسوف

 بطرٌقة كاملة علمً بحث خطة وكتابة اعداد
 موضوع طالب كل ٌختار وسوف٠ ممنهجة علمٌة
 ٌتم سمنار له وٌعد بحث خطة له ٌكتب بحثً

 ٠المقرر أساتذة قبل من مناقشته
8 NPh115 علمً بحث خطة واقتراح بوضع طالب كل ٌقوم (بحث) الرسالة 

 بمساعدة وذلك األطعمة علوم او التغذٌة مجال فً
 بالقسم التدرٌس هٌئة أعضاء من وهو المشرف

 الموضوع ٌكون ان ٌجب٠ المتبعة لؤللٌة ووفقا
 تطبٌقه وٌمكن جدٌد علمً موضوع المقترح
 الطالب وٌقدم٠ منه المصري المجتمع دةواستفا
 القسم مجلس الً للشروط مستوفاة البحث خطة

 الطالب ٌنتهً ان بعد٠ ٌلزم ما واقتراح لمناقشته
 وفً الخطة تنفٌذ فً ٌشرع البحث خطة من

 تشكٌل وٌتم للقسم المطبوعة الرسالة ٌقدم النهاٌة
 ٠الرسالة ومناقشة لفحص لجنة

9 NPh212 المختلفة التحلٌل طرق على المقرر هذا ٌركز واجهزة ةتحلٌلٌ كٌمٌاء 
 مثل الغذائٌة العناصر تقدٌر وكٌفٌة لؤلغذٌة

 المركبات وأٌضا العناصر من وغٌره البروتٌن
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 أنواع فً االكسدة مضادات مثل المختلفة الغذائٌة
 الطبلب ٌتعرف سوف اٌضا٠ األغذٌة من مختارة

 ألغذٌةا تحلٌل فً المستخدمة األجهزة اهم على
 امنه بطرٌقة تشغٌلها وكٌفٌة المطلوبة والمحالٌل

 قد التً والمشاكل المخاطر على التغلب وكٌفٌة
 ٠ المعمل فً العمل اثناء تواجههم

11 NPh211 الوجبات لتخطٌط العامة األسس الطالب ٌدرس وجبات تخطٌط 
 االحتٌاجات حساب وكٌفٌة والمجموعات لؤلفراد

 سوف أٌضا٠ ختلفةالم الغذائٌة العناصر من
 والمرشد الغذائً الهرم علً الطالب ٌتعرف
 ٌدرس٠ الوجبات لتخطٌط الصحً الغذائً
 تطبٌقه وكٌفٌة الغذائٌة البدائل نظام كذلك الطالب

 ٌدرس كما٠ والمرضً لؤلصحاء منه واالستفادة
 األنماط بعض الطالب

 نمط المثال سبٌل على ومنها المنتشرة الغذائٌة 
 ٠ المتوسط األبٌض البحر

11 NPh213 فً الطالب مساعدة على المقرر هذا ٌركز سوف تجارب وتحلٌل احصاء 
 وعلمٌة صحٌحة بطرٌقة العٌنة حجم حساب
٠ المختلفة البٌانات وتحلٌل جمع كٌفٌة أٌضا وٌتعلم
 المعامبلت اهم على الطبلب ٌتعرف أٌضا

 لكل اإلحصائٌة المعامبلت وانسب اإلحصائٌة
 أٌضا٠ المختلفة األهداف او الدراسات من نوع

 الفروق داللة دراسة كٌفٌة الطالب ٌدرس سوف
 وتحلٌل ت اختبارات باستخدام المختلفة القٌم بٌن

 إٌجاد وكٌفٌة المقاٌٌس من وغٌرهما التباٌن
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 ٠للبٌانات واالنحدار االرتباط ومعامبلت العبلقات
12 NPh221 التً المجاالت المقرر هذا خبلل الطبلب سٌتعلم تطبٌقٌة تغذٌة 

 حل فً وتساعد فٌها تتدخل ان للتغذٌة ٌمكن
 مكمل مقرر ٌعتبر المقرر وهذا٠ المشكبلت
 الموضوعات من عدد وٌغطً التغذٌة لمقررات

 طبٌعة طبٌعتها تناسب ال التً جدا الهامة
٠ البرنامج ضمن الطالب ٌدرسها التً المقررات

 موالتحك التغذٌة بٌن العبلقة ٌغطً المقرر فهذا
 ٌتطرق فهو مختلف منظور من الجسم وزن فً
 فً تإثر التً الهرمونات واهم الجسم تركٌب الً

 أٌضا٠ والشبع الجوع نظرٌة وٌشرح الجسم وزن
 الشهٌة فقد مثل االكل وامراض لمشاكل ٌتعرض
 بٌن العبلقة الً ٌتطرق كما٠ والشراهة العصبً
 النٌترجٌنوم على الضوء وٌلقً والجٌنات التغذٌة

 بعض عبلج فً التغذٌة عبلقة كذلك شرحوٌ
 كٌتونٌورٌا الفٌنٌل مرض مثل االٌضٌة المشاكل
 هذا وٌناقش٠  المتوسط األبٌض البحر وانٌمٌا
 الفعل برد وعبلقتها التغذٌة موضوع المقرر

 وأخٌرا٠ والدواء الغذاء بٌن والعبلقة المناعً
 فً الخاصة الفئات بعض لتغذٌة ٌتعرض
 وفئة والرٌاضٌٌن ٌٌنالنبات مثل المجتمع
 ٠ المعوقٌن

13 NPh222 الدولٌة السٌاسة لمفهوم المقرر هذا ٌتعرض الغذائٌة الدولٌة السٌاسة 
 فً المإثرة والعوامل الغذاء وفرة ومدي التغذوٌة

 سوف أٌضا٠ العالم مستوي على الغذاء توافر
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 انتشارها ومدي المجاعات علً الطالب ٌتعرف
 الغذاء بتوفٌر نٌةالمع والمنظمات والهٌئات
 هذه على للتغلب واستراتٌجٌات خطط ووضع

 وسوف٠ المنكوبة األماكن فً وبخاصة المشاكل
 والمفاهٌم األسس بعض شرع على المقرر ٌركز

 ٠التغذوٌة بالسٌاسات الخاصة
14 NPh223 ثمار وتخزٌن وتعبئة إعداد 

 والفاكهة الخضر

 وتصنٌفات أنواع الطالب ٌدرس سوف
 األنواع واهم المختلفة الفاكهةو الخضراوات

 الغذائٌة وفوائدها وقٌمتها مصر فً المنتشرة
 الطرق علً الطالب ٌتعرف وسوف٠ والصحٌة
 وتعبئة اعداد فً السلٌمة النموذجٌة واألسالٌب

 الخضراوات ثمار تصنٌع او وطهً وتخزٌن
 العوامل اهم على ٌتعرف سوف كما٠ والفاكهة
 وأكثر تحدث قد التً الفساد وانواع السلبٌة
 الخضراوات فً المشاكل لهذه تعرضا األنواع

 الطبلب المقرر هذا سوف أٌضا٠ وأكثر والفاكهة
 فً الحدٌثة واألسالٌب االلٌات على االطبلع على

 ٠  والتخزٌن والعداد التعبئة عملٌات
15 NPh214 بحثٌة موضوعات اقتراح على ٌركز المقرر هذا 1 ومناقشات بحث حلقات 

 هذا فً الطبلب ٌدرس٠ خاص سمنار واعداد
 البحوث اجراء وكٌفٌة وأنواع طرق المقرر

 األطعمة وعلوم التغذٌة مجال فً والدراسات
 كٌفٌة على وٌتدربون الطبلب ٌتعرف وسوف

 بطرٌقة كاملة علمً بحث خطة وكتابة اعداد
 موضوع طالب كل ٌختار وسوف٠ ممنهجة علمٌة
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 ٌتم ارسمن له وٌعد بحث خطة له ٌكتب بحثً
 ٠المقرر أساتذة قبل من مناقشته

16 NPh115 علمً بحث خطة واقتراح بوضع طالب كل ٌقوم (بحث) الرسالة 
 بمساعدة وذلك األطعمة علوم او التغذٌة مجال فً

 بالقسم التدرٌس هٌئة أعضاء من وهو المشرف
 الموضوع ٌكون ان ٌجب٠ المتبعة لؤللٌة ووفقا

 تطبٌقه نوٌمك جدٌد علمً موضوع المقترح
 الطالب وٌقدم٠ منه المصري المجتمع واستفادة

 القسم مجلس الً للشروط مستوفاة البحث خطة
 الطالب ٌنتهً ان بعد٠ ٌلزم ما واقتراح لمناقشته

 وفً الخطة تنفٌذ فً ٌشرع البحث خطة من
 تشكٌل وٌتم للقسم المطبوعة الرسالة ٌقدم النهاٌة
 ٠الرسالة ومناقشة لفحص لجنة

 

هجبد االنتحبق ثبنجشَبيح:  )يٍ انالئحخ(يتط -8  

 

( يشترط قيد الطالب لدرجة لدرجا دكتور الفمسػفة لػي االقتصػاد المنزلػي تػولر  26مادة ) 
 الشروط اآلتية :

أف يكوف حاصال عمي درجة الماجستير لي االقتصاد المنزلي لي لرع التخصػص  -1
ي المقػررات الدراسػية مف احدي الجامعات المصرية وبشرط  ال يقؿ تقػديرت العػاـ لػ

لدرجة الماجستير عػف جيػد وجيػد جػدا لػي مػادة التخصػص أو عمػي درجػة معادلػة 
 0مف معجد عممي أخر معترؼ با لي الجامعة 
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يتقػػدـ الطالػػب لمكميػػة بطمػػب القيػػد ويعػػرض الطمػػب عمػػي مجمػػس القسػػـ المخػػتص  -2
 0إلبداو الرأي وعرءا عمي مجمس الكمية لمبت ليا 

انا تأةيميا تحريريا وشفجيا يغرض الكشؼ عػف قدراتػا عمػي أف يجتاز الطالب امتح -3
 0التفكير العممي المنظـ 

   0أف يتفرغ لمدراسة يوميف أسبوعيا عمي اتقؿ بعد موالقة ججة العمؿ  -4
 

درجة دكتور الفمسفة لي االقتصاد المنزلي ) تخصص التغذية وعمـو ( ) ويحدد لي 
 الشجادة عنواف الرسالة ومجالجا ( 

لدراسة لنيؿ درجة دكتور الفمسفة لي االقتصاد المنزلي ال تقؿ عف ثالث سنوات مدة ا -
وال يسمح لمطالب مناقشة رسالة الدكتورات اال بعد اف يجتاز بنجاح امتحانات المقررات 

0التي يحددةا المشرؼ بعد موالقة مجمس القسـ   
لر الشروط اآلتية : يشترط قيد الطالب لدرجة دكتور الفمسفة لي االقتصاد المنزلي تو  -  
أف يكػػوف حاصػػال عمػػي درجػػة الماجسػػتير لػػي االقتصػػاد المنزلػػي لػػي لػػرع التخصػػص  -1

مف احدي الجامعػات المصػرية ويشػرط  ال يقػؿ تقػديرت العػاـ لػي المقػررات الدراسػية لدرجػة 
الماجستير عف جيد وجيد جدا لي مادة التخصص أو عمي درجة معادلة مف معجد عممػي 

  0ي الجامعة أخر معترؼ با ل
يتقدـ الطالب لمكمية بطمب القيد ويعرض الطمػب عمػي مجمػس القسػـ المخػتص إلبػداو  -2

  0الرأي وعرءا عمي مجمس الكمية لمبت ليا 
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أف يجتػػاز الطالػػب امتحانػػا تاةيميػػا تحريريػػا وشػػفجيا بغػػرض الكشػػؼ عػػف قدراتػػا عمػػي  -3
 0التفكير العممي المنظـ 

   0وعيا عمي اتقؿ بعد موالؽ ججة العمؿ أف يتفرغ لمدراسة يوميف أسب -4
تشػػػكؿ لجنػػػة االمتحػػػاف التػػػأةيمي وبحػػػد ادنػػػي خمسػػػة وحػػػد أقصػػػي سػػػبعة أعءػػػاو مػػػف  -

اتسػػاتذة واتسػػاتذة المسػػاعديف بحيػػث تمثػػؿ المجنػػة مػػواد التخصػػص والمػػواد المرتبطػػة بػػا 
ذا وتقدـ المجنة بعد االمتحاف الطالب تقريرا برأيجا لي أةميتا لقيدت لدرجة دكتػ ور الفمسػفة واا

لـ يحصؿ عمػي موالقػة خمسػة عمػي اتقػؿ مػف اتعءػاو المجنػة يعػد امتحػاف الطالػب مػرة 
   0واحدة بعد ستة اشجر عمي االقؿ

 0يكوف القيد لدرجة الدكتورات لي شجر سبتمبر ويناير مف كؿ عاـ  -
 0يشترط لي الطالب لنيؿ درجة دكتور الفمسفة لي االقتصاد المنزلي  -
از بنجاح االمتحانات لي الدراسػات المتقدمػة التػي يقرةػا مجمػس الكميػة ال تقػؿ أف يجت -1

 0عف عشروف وحدة 
% مف النجاية العظمي لػي كمػي مػادة ويمػنح 60يشترط  نجاح الطالب حصولا عمي  -2

  0الراسبيف لي أي مقررات الدكتورات لرصة واحدة إلعادة االمتحاف 
جديػػػدة لمػػػدة سػػػنتيف عمػػػي اتقػػػؿ بعػػػد اعتمػػػاد أف يقػػػـو ببحػػػوث مبتكػػػرة تمثػػػؿ  ءػػػالة  -3

   0مجمس الكمية موءوع البحث 
أف يقػػػدـ رسػػػالة يتءػػػمنجا نتػػػائج بحوثػػػا يناقشػػػجا وتقبمجػػػا لجنػػػة الحكػػػـ ويجػػػوز أف تػػػتـ  -4

المناقشة بحءور العءويف مف داخؿ البالد لقط ولي الحالة يكتفػي مػف العءػو الموجػود 
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جنػػة اف تطمػػب مػػف المتقػػدـ اسػػتيفاو بعػػض النقػػاط ولم –خػػارج الػػبالد بتقػػديـ تقريػػرت الفػػردي 
 0ولجا أف تحدد لا لترة  ءالية 

يشػػترط لػػدخوؿ الطالػػب االمتحػػاف المقػػرر أف يكػػوف مسػػتوليا نسػػبا حءػػور التقػػؿ عػػف  -5
85 %0   
   -يمغي قيد طالب دكتور الفمسفة لي الحاالت اآلتية : -
دت  ال  ذا رأي مجمػػس  ذا لػػـ يحصػػؿ عمػػي الدرجػػة خػػالؿ خمػػس سػػنوات مػػف تػػاري  قيػػ -1

الكمية اإلبقػاو عمػي التسػجيؿ بنػاو عمػي اقتػراح مسػبب مػف المشػرؼ بموالقػة مجمػس الكميػة 
0 
0 ذا رلءت لجنة الحكـ الرسالة رلءا مطمقا وطمبت شطب قيدت  -2  
0 ذا تقدـ الطالب بشطب قيدت  -3  
اسة واف  يعتمد صالحية الدارس لمدر  ـ ذا قدـ اتستاذ المشرؼ تقريريف متتالييف بعد -4

0التقريريف مف مجمس القسـ ومجمس الكمية    
  -* قواعد أحكاـ مشتركة لدرجتي الماجستير والدكتورات :

 يقدر نجاح الطالب لي أي مقرر مف المقررات الدراسية بأخذ التقديرات التالية :
 % مف مجموع الدرجات لأكثر 90مف   ممتاز

 جموع الدرجات % مف م90%  لي أقؿ مف 80مف    جيد جدا
 % مف مجموع الدرجات 80%  لي أقؿ مف 70مف   جيد

 % مف مجموع الدرجات 70%  لي أقؿ مف 60مف   مقبوؿ 
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 أما رسوب الطالب ليكوف بأحد التقديريف التالييف :
 درجة  60درجة  لي أقؿ مف  45مف   ءعيؼ 

 درجة  45أقؿ مف   ءعيؼ جدا
سػػػاعات  3وزمػػػف االمتحػػػاف التحريػػػري لممػػػادة  مائػػػة درجػػػة 100والدرجػػػة النجائيػػػة لممػػػادة 

   0باستثناو بعض المواد لتخصص المالبس واالقتصاد المنزلي والتربية 
يشػػرؼ عمػػي طالػػب الدراسػػات العميػػا احػػد اتسػػاتذة أو اتسػػاتذة المسػػاعديف ويجػػوز أف  -

يتعػػدد المشػػرليف بحػػد أقصػػي ثالثػػة ويكػػوف احػػدةـ مشػػرلا مباشػػرا مػػف اتسػػاتذة واتسػػاتذة 
المسػػاعدوف ولػػي ةػػذت الحالػػة يجػػوز اشػػتراؾ المدرسػػيف لػػي لجػػاف اإلشػػراؼ بشػػرط مػػرور 
عػػػػاميف مػػػػف حصػػػػولا عمػػػػي درجػػػػة الػػػػدكتورات لالشػػػػتراؾ لػػػػي لجنػػػػة اإلشػػػػراؼ عمػػػػي طالػػػػب 
الدكتورات كما يجػوز أف يعػاوف لػي اإلشػراؼ أعءػاو مػف خػارج الجامعػة ممػف يتػولر لػيجـ 

 0المستوي العممي تعءاو ةيئة التدريس 
قػػدـ المشػػرؼ لػػي نجايػػة كػػؿ عػػاـ جػػامعي تقريػػرا عػػف مػػدي تقػػدـ الطالػػب لػػي الدراسػػة ي -

ولي حالة  عارة أحػد  0والبحث وتعرض ةذت التقارير عمي مجمس القسـ ثـ مجمس الكمية 
المشػػرليف لمخػػارج أو ايفػػادة لػػي مجمػػة عمميػػة يرلػػ  اسػػما مػػف اإلشػػراؼ بعػػد انقءػػاو عػػاـ 

سـ عمي أف يقدـ لمجمس القسـ قبؿ سفرة تقريرا عف عمي سفرة بناو عمي موالقة مجمس الق
لعممػي لػي البحػث احقػا  طالمدى الذي وصؿ  ليا الطالب لي  عداد الرسػالة حتػى ال يسػق

ولػػي حالػػة مػػا  ذا كػػاف المعػػار أو المولػػد لمخػػارج المشػػرؼ الػػرئيس يقػػـو القسػػـ المخػػتص 
   0بإعادة النظر لي لجنة اإلشراؼ وتحديد المشرؼ الرئيسي 



 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انتؼهُى واالػتًبد  
 

 
 وحذح ضًبٌ اندىدح

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

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

- 

 

ا حدث خاللات لػي الػرأي بػيف أعءػاو لجنػة اإلشػراؼ لػي شػأف يخػص سػير البحػث  ذ -
واإلشراؼ يرل  الموءوع  لي مجمس القسـ بناو عمػي اقتػراح مقػدـ مػف أحػد أعءػاو لجنػا 
اإلشراؼ لمبت ليا ويعتبر قػرار مجمػس القسػـ عمػي مسػتوي اتسػاتذة لػي ةػذت لحالػة ممزمػا 

  0 لمجنة اإلشراؼ بعد موالقة مجمس الكمية
لمجمس الكمية اف يوقػؼ قيػد الطالػب لمػدة لصػؿ دراسػي أو اكثػر اذا تقػدـ بعػذر مقبػوؿ  -

 0يمنعة مف مواصمة دراستة وتحسب مدة االيقاؼ ءمف المدة المحددة 
بعػػد االنتجػػاو مػػف  عػػداد الرسػػالة يقػػدـ المشػػرؼ تقريػػر بصػػالحيتجا لمعػػرض عمػػي لجنػػة  -

 0الحكـ 
مػػي الرسػػالة مػػف اتسػػاتذة واتسػػاتذة المسػػاعديف أو يشػػكؿ مجمػػس الكميػػة لجنػػة الحكػػـ ع -

مػػػف لػػػي مسػػػتواةـ مػػػف خػػػارج الجامعػػػة وتتكػػػوف المجنػػػة مػػػف ثالثػػػة أعءػػػاو يكػػػوف احػػػدةـ 
المشػػرؼ ويكػػوف احػػد أعءػػاو المجنػػة مػػف خػػارج الكميػػة لػػي رسػػائؿ الماجسػػتير ومػػف خػػارج 

وتقػػدـ تقريػػر  الجامعػة لػػي رسػائؿ الػػدكتورات وتقػـو المجنػػة بفحػػص الرسػالة ومناقشػػة الطالػب
ولػػي حالػػة تعػػدد المشػػرليف يجػػوز أف يشػػتركوا  0مفصػػال برأيجػػا لعرءػػا لػػي مجمػػس الكميػػة 

لي المجنة عمي أف يكوف لجـ صوت واحد ولي حالة اختالؼ السادة أعءاو لجنػة الحكػـ 
عمي الرسالة تسجؿ التحفظات لي التقرير الجمػاعي لمجنػة وتكػوف التوصػية النجائيػة بػرأي 

الطالػػب  لػػي الكميػػة تسػػ  نسػػ  مػػف الرسػػالة يػػوزع منجػػا عمػػي لجنػػة الحكػػـ  اتهمبيػػة ويقػػدـ
   0ويوء  الباقي لي مكتبة الكمية أو الجامعة 



 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ خىدح انتؼهُى واالػتًبد  
 

 
 وحذح ضًبٌ اندىدح

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

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

- 

 

يحػػػدد تخصػػػص الطالػػػب لػػػي الشػػػجادة التػػػي تمػػػنح لػػػا بالحصػػػوؿ عمػػػي كػػػؿ مػػػف درجػػػة  -
 0الماجستير أو الدكتورات لي االقتصاد المنزلي 

 * الدورات التدريبية : 
ميػػػة بعػػد رأي مجػػالس اتقسػػػاـ المختصػػة أف يػػنظـ دورات تدريبيػػػة أو يجػػوز لمجمػػس الك -

دراسػػػات متخصصػػػة تتبػػػ  نظػػػاـ خاصػػػا تسػػػتجدؼ رلػػػ  المسػػػتوي العممػػػي والتكنولػػػوجي أو 
تقديـ الجديد المستحدث مف العمـ والمعرلة لػي التنميػة وال يتبػ  ةػذت الدراسػات أو الػدورات 

لػي نجايتجػا شػجادة  تمػاـ ةػذت الػدورات منح درجات جامعية واف كاف مف الممكف أف يمػنح 
0 
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