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 وحدة ضمان الجودة-كلية الاقتصاد المنزلي  

 الـــوافــــدين الطلاب وحدة- معيار الطلاب والخريجون
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 كلمة السيد االستاذ الدكتور/ عميد الكلية

 أ.د/ شريف صبري رجب

 يةمنوفجامعة ال-كلية االقتصاد المنزليأستاذ التغذية وعلوم االطعمة وعميد 

 .......األبناء األعزاء الطالب الوافدين

ة رحاب كلية االقتصاد المنزلي جامع فيأرحب بكم يسعدني ويشرفني أن 

 يالقوم المستوى على  الصدارة تحتل ان دائما والتي تطمحالمنوفية ، 

 فىو والقومي المحلى لمجتمعها وخدمة وبحثا وتعليما تعلما  واإلقليمي

 ليالمنزنشأت كلية االقتصاد حيث .وخريجيها  وعامليها اساتذتها مستوى

بتعديل 1989( لسنة 370رقم ) الجمهوريـ جامعة المنوفية بالقرار 

ر بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات وذلك بناء على قرا

( بتاريخ 209( بجلسته رقم)15المجلس االعلى للجامعات رقم )

البكالوريوس فى التخصصات  حيث تمنح الكلية درجة 11/8/1988

 ليالمنز االقتصاد، المالبس والنسيج، التغذية وعلوم االطعمة ،اآلتية

ومدة الدراسة للحصول على ، مؤسساتالو منزلالدارة ، إوالتربية

أساس نظام الفصلين  البكالوريوس أربعة سنوات وتكون الدراسة على

 تمنح الكلية درجة الماجستير والدكتوراه فى التخصصات، والدراسيين

 اآلتية:ـ
 
 

دارة ا، ةوالتربي المنزلياالقتصاد ، المالبس والنسيج، التغذية وعلوم االطعمة

 الجامعيـ وبدأت الدراسة بالكلية فى العام   توالمؤسسامنزل ال



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

 بمدينة الشرقيبكلية الزراعة بالبر  بالمبنى الملحق 1989/1990 

تقدمت الكلية بمقترحاتها إلنشاء مبنى جديد لكلية  1991في عام ، الكوم شبين

الدكتور/رئيس  األستاذصدر قرار السيد  )215رقم)  االقتصاد المنزلي ،

 إلنشاء بتشكيل لجنة لدراسة المواقع المقترحة12/8/1992الجامعة بتاريخ

بشأن اصدار  2/9/1996(بتاريخ1291رقم) الوزاريصدر القرار وكلية ال

، التغذية وعلوم االطعمة فى التخصصات االتية:ـللكلية الداخلية  الالئحة

 المالبس والنسيج

 مؤسساتالمنزل وال ادارة، والتربية المنزلياالقتصاد 

 بربالتم انشاء مبنى خاص بالكلية بجوار االدارة العامة للشئون الطبية 

 امعيالجبمدينة شبين الكوم وبدأت الدراسة به اعتباراً من العام   الشرقي

يا ، وتتميز كافة برامج الكلية بالبكالوريوس والدراسات العل2001/2002

تى سوق العمل ويستطيع الخريج تحقيق الريادة في شبأنها تواكب متطلبات 

ج عالوة على ذلك اتباع استراتيجية للتطوير المستمر للبرام،  المجاالت

بمواكبة التطور العلمي في شتى  واستحداث برامج دراسية جديدة تتسم

 يزين، وكلية تضم في رحابها كوكبة من أعضاء هيئة التدريس المتمالمجاالت

   الى العالمية بجهودهم وابحاثهم.والذين وصلوا 

بالتوفيق والسداد  ألعزائى الوافدينبالتقدم والرقي وللجميع أمنياتي  أرقمع 

ولمصرنا الغالية باألمن واألمان والتقدم 

 واالزدهار.    

 

 والطالب التعليم لشؤون الكلية وكيل كلمة

 أ.د/ رشدي أحمد عيد

 استاذ بقسم المالبس والنسيج 

 ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

 

 أعزائى الطالب :

يطيب لي أن أرحب بكم في كلية االقتصاد 

تسعي حيث 0 –المنزلي  جامعة المنوفية 

وكالة كلية االقتصاد المنزلي جامعة 



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

الي تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الكلية المنبثقة من الخطة  المنوفية

للجامعة لدفع عجلة العملية التعليمية الي أعلي مستويات الجودة  االستراتيجية

وتقديم والتميز من خالل رعايتها ألهم عناصر العمل الجامعي وهو الطالب 

بناء الشخصية المثقفة الواعية القادرة علي التي تساهم في  كافة االمكانات 

تسعي وكالة و,التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية وكذلك تحديات المستقبل 

الكلية لشؤون التعليم والطالب خالل المرحلة القادمة الي تطوير البرامج 

األكاديمية لجميع أقسام الكلية وفقاً للمعايير والمرجعيات العالمية وكذلك توفير 

.                تعزيز روح اإلبداع التي بيئة التعلم المناسبة   

   .دبالتوفيق والسدا للطالبوالرقي وبالتقدم للجميع مع خالص أمنياتي   

 

 

 العليا الدراسات لشؤون الكلية وكيل لمةك

 والبحوث

 أ.د/ عصام عبد الحافظ بودى

 استاذ بقسم التغذية وعلوم االطعمة 

 والبحوث العليا للدراسات الكلية ووكيل

 

 -االبناء األعزاء الطالب الوافدين:

لبحث با المستقبل نحو لالنطالقالركيزة األساسية 

تقدم ورفاهيه حيث أن ,  2030أهم مرتكزات رؤية مصر الذى يمثل أحد العلمي 

,  العلميمشكالتها الحالية والمستقبلية مرهون بتقدم منظومة البحث وحل الدول 

والتواصل مع  االبتكاروقطاع الدراسات العليا هو حلقة الوصل بين الباحث وعملية 

 هو االرتقاءدراسات العليا والبحوث الجوهري لل والهدفلم الخارجي , االبيئة والع

بالبحث العلمي والحرص علي تطويره والنهوض به والسعي إلي كل ما هو جديد 

ويحرص قطاع الدراسات العليا بكلية االقتصاد  . في مجاالت العلوم المختلفة

 يةوالمهن األكاديمية العليا الدراسات برامج لجميع الشامل التطوير المنزلي على 

 وكالة داخل العمل تطويرمن خالل  ، أبنائنا الطالب علي بالنفع يعود بشكل

 والرسائل للكتب كامل تحديث خالل من المكتبة وتطوير والبحوث العليا الدراسات



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

 تفعيل و ، ذكية رقمية مكتبة إلي وتحويلها والمهنية األكاديمية العلمية واألبحاث

                                                                 .أرق األماني بالتميز والرقى  . الدولية واالتفاقيات والثقافية العلمية المبادرات

 

   كلمة مدير وحدة الطالب الوافدين:

 أ. د/ جيهان على السيد سويد، 

 أستاذ بقسم االقتصاد المنزلي والتربية 

  ومنسق معيار الطالب والخريجين

الطالب الوافدين من الدول العربية أعزائى 

 بكم فيأن أرحب  ليويطيب  يشرفنيوغيرها ٌ

، االقتصاد المنزلي جامعة المنوفيةرحاب كلية 

كلية على رعاية أبنائها الطالب الوتحرص 

 العربية مصرجمهورية الوافدين في وطنهم الثاني 

من خالل تقديم كافة أنواع الرعاية واالهتمام. 

جهودا كبيرة للتطوير و تبذل الكلية  أنجدير بالذكر و

و تركز على إنشاء برامج جديدة تتسم بأعلى مواصفات الجودة  المستمر التحديث

.                      العالمية و تواكب متطلبات سوق العمل المحلية و اإلقليمية و الدولية  

في المرحلة  تعليمية متميزة ومبتكرة بما تتميز به من برامج تعليمية  اتوتقدم الكلية خدم   

الجامعية األولى، ومرحلة الدراسات العليا وذلك من خالل توفير الموارد المادية والبشرية 

والتسهيالت الالزمة لطالب العلم الوافدين. ، و تقديم كافة التسهيالت اإلدارية و  المناسبة

وتحقيق الريادة  والتميز مع أرق األمنيات القلبية بالتوفيقلقيمة العلمية. اإلجرائية مع إعالء ا

.                                                         في رحاب كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

                                                                                                    



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

 :مقدمة

في إطار 

الدكتور خالد عبد معالى السيد االستاذ وتحت رعاية * ادرس_في_مصر* مبادرة

الدكتور عادل  السيد االستاذ  الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهات

مبارك رئيس جامعة المنوفية بضرورة وأهمية رعاية وجذب الطالب الوافدين 

الدكتور  السيد  االستاذ  كليات الجامعة المختلفة والذى يتم تحت إشرافالدارسين ب

أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة 

 . نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

رة والتي تقضى بضروالمنوفية في إطار الرؤية االستراتيجية العامة لجامعة و

 فيةلمنوااالهتمام بالطالب الوافدين وتقديم مختلف الرعاية لهم ، ، لتصبح جامعة 

لطالب افي دفع الجهود لجذب لها الريادة في مصر والعالم العربي وكعهدها دائما 

 .علميوالبحث الالوافدين المؤهلين، وتحسين العالقات الدولية فى مجال التعليم 

و  فيةالمنومن رؤية جامعة  المنزلياالقتصاد الوافين بكلية  حدةوتنبثق رؤية  و

ة كاملالرعاية المتاالهتمام بالطالب الوافدين و رعايتهم  جذب و التي تهدف الي

 ومختلفة بسبب اختالف المجتمع التحديات ال ومساندتهم من أجل التغلب على 

 . :ؤيا على االتيروتنص ال الثقافة

 

  الوافدين الطلاب رؤية وحدة

 كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

في كافة الجوانب والعمل المستمر  الطالب الوافدينكفاءة بمستوى  االرتقاء

على حل المشكالت واالعباء النفسية واالجتماعية التي تواجههم وتوفير بيئة 

 .جاذبة لمزيد من أبناءنا الوافدين

  الوافدينالطلاب رسالة وحدة 

 الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفيةكلية 

لدول ابالكلية لدى ممثلي  وخاصة البرامج المتميزة التسويق للبرامج الدراسية     

اء الرتقوذلك بالتواصل مع مكتب إدارة الوافدين بالجامعة باإلضافة إلى ا ،المختلفة

 جههمبشئون الطالب الوافدين والتواصل معهم والعمل على تذليل الصعوبات التي توا

 أهداف برنامج الطلاب الوافدين:

 إنشاء وحدة الطالب الوافدين ضمن وحدات الهيكل التنظيمي.     .1

 ورسالة وأهداف ومهام الوحدة.صياغة رؤية      .2

 وضع الهيكل التنظيمي للوحدة.   .3

 وضع التوصيف الوظيفي للوحدة.   .4

ن . وضع قواعد قبول الطالب الوافدين في ضوء القواعد العامة للطالب الوافدي5

 الموضوعة بمعرفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 جلس الكلية.اعتماد قواعد الطالب الوافدين من م   .6

 رفع قواعد الطالب الوافدين لالعتماد من مجلس الجامعة.   .7

 نشر والترويج لبرنامج جذب الطالب الوافدين     .8

-:الوافدين الطلابوحدة هداف   أ 
جذب أكبر عدد ممكن من ابناءنا الطالب الوافدين والعمل على تذليل كافة الصعوبات  -

 أمامهم

الوافدين للتأقلم والتآلف داخل الثقافة المصرية خلق مناخ صحي بين الطالب  - 

    في الطلبات و الشكاوي طالب الوافدين مع النظر المتابعة الجيدة والمستمرة لل -

وعرضها على الجهات المختصةهم المقدمة من - 

لطالب الوافدينكافة سبل الراحة النفسية والمعنوية ألبنائنا اتوفير  -  



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

لتقديم الدعم الالزم لهم اجتماعات دوريه تنفيذ لقاءات و -  

وصل بين الطالب الوافدين واالدارةالحلقه توثيق  -  

توفير االستشارات الخاصة بالقبول و اجراءات التسجيل بالكلية -  

ألبنائنا الطالب الوافدين توفير الدعم و االرشاد االكاديمي -  

 -:الطلاب الوافدين وحدةومسؤوليات مهام 

ريادة علمية وبحثية كجامعة مصرية ذات  المنوفيةو صورة جامعة   الكليةدعم صورة *

 على مستوى محلى وإقليمي

الكليةالمعلومات الخاصة بكافة البرامج الدراسية داخل  *تقديم كل   

الكليةتيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطالب داخل *  

ن داخل الكليةللطالب الوافدي المتكاملةتوفير الرعاية *  

  الكليةالمساعدة فى حل المشكالت الدراسية واإلقامة وغيرها داخل وخارج *

عمل اجتماعات دورية للطالب الوافدين لمناقشة مشكالتهم*  

متابعة االقسام العلمية في رعاية الطالب الوافدين*  

وحدة الطالب الوافدينتقديم تقرير دوري عن انشطة *  

بالطالب الوافدين و دعوة الجالية و الملحق الثقافي و السفراء  ةخاص فاعلياتاقامة *

 الممثلين لكل دولة

بالكليةانشاء قاعدة بيانات بالطالب الوافدين المسجلين *  

 جامعة المنوفية–كلية الاقتصاد المنزلي 

 )برنامج البكالوريوس/برنامج الدراسات العليا(

 -تتضمن الورقة التعريفية ما يلى:

 تعريفية عن الكليةنبذة -1

 شروط التقدم-2

 أهداف البرنامج-3

 نظام الدراسة-4

 االمتيازات التى يقدمها البرنامج -5



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

 تكلفة البرنامج-6

 الفرص المتاحة في سوق العمل-7

 

 

 : نبذة تعريفية عن الكلية-1

 ية رقممهورتم افتتاح كلية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية بقرار السيد رئيس الج

 1989/1990م حيث بدأت الدراسة بالكلية في العام الجامعي ) 1989( لسنة 307)

ى من لمحلام ( وتسعى كلية االقتصاد المنزلى الى االسهام في بناء وتنمية المجتمع 

 صصاتخالل أنشطتها التعليمية والبحثية والتربوية في المجاالت ذات الصلة بتخ

ة اداراالقتصاد المنزلي والتربية والتغذية وعلوم االطعمة والمالبس والنسيج و

 المنزل والمؤسسات، وبما يتفق مع معايير التميز والجودة القومية.

 نظام الدراسة بكلية الاقتصاد المنزلي-2

ع أرب مدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس في االقتصاد المنزلي

س يدر التخصص يُشترط أن سنوات جامعية، والدراسة فيها باللغة العربية لكن عند

 جميعالطالب مادة واحدة على األقل باللغة اإلنجليزية، وتكون الدراسة عامة ل

 نية،األقسام بالنسبة لطالب الفرقة األولى، وتخصصية في الفرق التالية )الثا

 )الثالثة، الرابعة

 الأهداف الاستراتيجية لكلية الاقتصاد المنزلي-3

ق المنزلي جامعة المنوفية هادف لفتح أفا توسع مؤسسي لكلية اإلقتصاد (1

 علمية 

 جديدة في ظل اقتصاد التنافسية . (2

م تعليمكانة رفيعة لكلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية في منظومة ال (3

 وكسب ثقة المجتمع.

خريج في احد تخصصات االقتصاد المنزلي مواكب لروح العصر ومتطلبات  (4

 سوق العمل.



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

في أحد علوم االقتصاد المنزلي ذو قدرات  عضو هيئة تدريس متخصص (5

 علمية ومهنية متميزة إقامياً وعالمياً.

 بحث علمي متقدم في احد مجاالت االقتصاد المنزلي يخدم خطط التنمية (6

 االقتصادية واالجتماعية .

 نزليتنمية وحسن استغالل الموارد المالية والمادية لكلية االقتصاد الم (7

 جامعة المنوفية .

 تنظيمي مالئم وجهاز إداري كفء.هيكل  (8

 كلية الاقتصاد المنزليبقبول التقدم والشروط -4

ة، لعاماتقبل الكلية طالب األقسام العلمية )علمي علوم، علمي رياضة( بالثانوية 

لذي كما تقبل طالب الشعبة األدبية في بعض أقسامها، وبخالف المجموع الكلي ا

بالكلية، توجد شروط أخرى الختيار يحدده مكتب التنسيق كل عام لاللتحاق 

ب التخصص أو القسم الذي يرغب الطالب في االلتحاق به، وتختلف أعداد الطال

 :المقبولة بكل قسم من عام ألخر، ومن هذه الشروط

لة مقاب: يجب أن يجتاز الطالب اختباًرا شفهيًا )قسم االقتصاد المنزلي التربوي

ا ، كمى العمل بمهنة التدريس بعد التخرجشخصية( للتأكد من أنه لديه القدرة عل

قة يشترط نجاح الطالب في مادة مبادىء علم النفس، الغذاء والتغذية في الفر

 .األولى بالكلية

 .سم: ال بد من اجتياز اختبار قدرات لاللتحاق بهذا الققسم المالبس والنسيج

لية، الكألولى ب: يقبل الطالب بعد نجاحهم في الفرقة اقسم التغذية وعلوم األطعمة

اضة( ، ريلكن يشترط أن يكونوا من الشعبة العلمية في الثانوية العامة )علمي علوم

 .وال يقبل طالب الشعبة األدبية

 لعامة،اوية قسم التغذية العالجية: يقبل طالب الشعبة العلمية )علوم، رياضة( بالثان

يتطلب ، وعلى فاألقل(ويُفاضل بين المتقدمين حسب درجة مادة اللغة اإلنجليزية )األ

 .اجتياز المقابلة الشخصية

 .يمكن االلتحاق به دون أي شروط قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة:



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

 إدارة أقسام هى العامة، الثانوية في األدبية الشعبة طالب تقبل التي األقسام

 .التربوي المنزلي االقتصاد وقسم والطفولة األسرة مؤسسات

 تكلفة الدراسة -5

 دوالر ( رسم قيد ألول مرة1500تكلفة الدراسة حوالى )

 دوالر ( رسوم دراسية سنوية3000)

 -(:مجالات عمل الخريجينالفرص المتاحة في سوق العمل )-6

تختلف مجال العمل المتاحة لخريجي كلية االقتصاد المنزلي حسب تخصص كل 

 :يما يليخريج، ويمكن توضيح الفرص الوظيفية المتاحة لخريجي كل قسم ف

 قسم التغذية وعلوم األطعمة/ التغذية العالجية

و أخصائي تغذية/ استشاري تغذية عالجية في المستشفيات الحكومية والخاصة أ

 .المؤسسات األخرى كالمدن الجامعية والسجون

 .غذيةم األالعمل في مصانع األغذية لمراقبة جودة اإلنتاج، أو إلعداد وإنتاج وتقيي

العمل كمراقبين ومفتشين أغذية في الموانيء والمطارات لفحص الشحنات 

 .الغذائية، والتفتيش على مصانع اإلنتاج الغذائي

 قسم االقتصاد المنزلي التربوي

العمل كمدرسين اقتصاد منزلي في المدارس الحكومية والخاصة بالمراحل -1

 )التعليمية المختلفة )االبتدائية، االعدادية، الثانوية

ات جمعيالعمل في مجال االستشارات التربوية واالسرية والتعليمية في مختلف ال-2

 والمؤسسات التربوية

 (قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة )قسم إدارة المنزل والمؤسسات

أخصائي عالقات واستشارات في مراكز اإلستشارات والتوجيه األسري ومحاكم 

 .األسرة



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

وإرشاد مستهلك بجمعيات ومؤسسات حماية المستهلك استشاري اقتصاديات أسرة 

 .ومؤسسات المجتمع المدني

أخصائي إدارة جودة في التأثيث والتجهيز بمصانع أدوات وأجهزة المنزل 

 .والمؤسسات ومصانع األثاث والديكور

ارد إداري فني في مراكز التدريب المتخصصة في الصناعات الصغيرة وتنمية المو

 .مشروعاتالبشرية وإدارة ال

العمل كمشرف على دور األيتام والمسنين والمعاقين، دور الحضنة والسكن 

 .الداخلي

لى افة إوالمقبلين على الزواج، باإلض والطفلالعمل كمستشار في مجال رعاية األم 

 .القدرة على إدارة المشاريع الصغيرة

 .ختلفةأخصائي إدارة مؤسسات األسرة والطفولة في المؤسسات االجتماعية الم

 قسم المالبس والنسيج

ي العمل كمصمم للمالبس الجاهزة والموضة والمالبس التاريخية والتقليدية ف

 .مصانع المالبس والنسيج

 .ةمعد نماذج )باترونات( لمنتجات المالبس في المؤسسات الصناعية واإلنتاجي

 .مراقب جودة إنتاج في مصانع المالبس الجاهزة

 .بس الجاهزة والمؤسسات الصناعيةمدير إنتاج في مصانع المال

مستشار فني لتصميم وإنتاج وتسويق المالبس في مصانع المالبس الجاهزة 

 .والمؤسسات الصناعية

 .مدرب في مجال صناعة المالبس الجاهزة في مراكز التدريب المتخصصة

 .ليالعمل في مجال المالبس الجاهزة في مؤسسات التعليم الفني والتعليم العا

في مجال اإلعالم كمصمم لمالبس المسرح والتلفزيون والموضة المعاصرة العمل 

 .والتاريخية



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

 برنامج البكالوريوس -أولا :

 -: تمنح كلية االقتصاد المنزلي درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية

 التغذية وعلوم األطعمة (1

 المالبس والنسيج (2

 االقتصاد المنزلي والتربية (3

 سساتإدارة المنزل والمؤ (4

ومدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية وتكون 

 الدراسة لكل عام على مدار فصلين دراسيين

 -شروط الالتحاق ببرنامج البكالوريوس للوافدين:

تين استيفاء استمارة بيانات االلتحاق بمرحلة البكالوريوس من أصل وصور -

 واقع جواز السفر مع توقيع الطالب عليها باسمه كامال من

الب استيفاء استمارة المعلومات من أصل وثالث صور موقع عليها باسم الط -

 أو خارجها(–مع توضيح مكان االقامة )داخل البالد 

خطاب من سفارة دولة  الطالب موضح فيه الموافقة على دراسته في  -

 الجامعة

 المجلسشهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليها الطالب، ومعادلة من  -

 االعلى للجامعات

 بيان معتمد بدرجات المواد بجميع السنوات الدراسية السابقة لمرحلة -

 البكالوريوس

 شهاد الثانوية العامة موضحا بها التخصص والشعبة -

 صورة من جواز سفر حديث -

شهادة طبية تفيد خلوه من  -

 االمراض

التقدم الكتر ونى للقيد والتسجيل  -

عن طريق بمرحلة البكالوريوس 

moh.www-الموقع التالى 

casm.edu.eg 

 الموافقات األمنية  -

 بشرى سارة



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

حيث يسمح للوافدين  2018وفى قرار المجلس االعلى للجامعات لسنة  -

االمنية في حالة تسجيل )ببرنامج البكالوريوس ( الى ان تأتى الموافقة 

تأخرها على ان يقر الطالب بعدم استرداد الرسوم الدراسية في حالة عدم 

 الحصول على الموافقة االمنية 

تخفيضات هائلة  بشرى سارة لأبنائنا الطلاب الوافدين بمختلف الدول

 على رسوم الالتحاق بالبرامج المختلفة بجامعة المنوفية

 ثانياً: مرحلة الدراسات العليا

 روط الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا للطلاب الوافدين:ش

 ن معاستيفاء استمارة بيانات االلتحاق بالدراسات العليا من أصل وصورتي -

 توقيع الطالب عليها باسمه كامال من واقع جواز السفر

الب استيفاء استمارة المعلومات من أصل وثالث صور موقع عليها باسم الط -

 أو خارجها(–مع توضيح مكان االقامة )داخل البالد 

خطاب من سفارة دولة  الطالب موضح فيه الموافقة على دراسته في  -

 الجامعة

 المجلسشهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليها الطالب، ومعادلة من  -

 االعلى للجامعات

 قةبيان معتمد بتقدير المواد بجميع السنوات الدراسية الجامعية الساب -

شهاد الماجستير موضحا بها التخصص وموضوع البحث وشهادة  -

 بالمقررات الجامعية معتمدة وموثقة من الخارجية.

 صورة من جواز سفر حديث -

 شهادة طبية تفيد خلوه من االمراض -

للقيد والتسجيل بالدراسات العليا عن طريق الموقع التالى  التقدم الكترونى -

casm.edu.eg-moh.www 

ل ة قبافادة من وحدة المكتبة الرقمية باالدارة العامة للمكتبات بالجامع -

 ىالتسجيل تفيد بأن الموضوع غير مسجل بالجامعات المصرية

ها المجلس االعلى للجامعات لكل الشهادات الحاصل عليشهادة معادلة من  -

 الوافد الذى يرغب في مواصلة الدراسات العليا بالجامعة

 الموافقات األمنية  -



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

حيث يسمح للوافدين  2018وفى قرار المجلس االعلى للجامعات لسنة  -

الدكتوراة ( الى ان تأتى الموافقة االمنية في حالة –تسجيل )الماجستير 

ى ان يقر الطالب بعدم استرداد الرسوم الدراسية في حالة عدم تأخرها عل

 الحصول على الموافقة االمنية 

 لعلياتمنح كلية االقتصاد المنزلي دبلومات الدراسات ا**دبلوم الدراسات العليا: 

 -في أحد التخصصات التالية :

 دبلوم إدارة المنزل وترشيد االستهالك-1

 دبلوم االمومة والطفولة-2

 بلوم غذائيات المستشفياتد -3

 دبلوم تكنولوجيا المالبس)انتاج وتصنيع المالبس(-4

 دبلوم تصميم االزياء-5

 دبلوم المنسوجات-6

ات تمنح كلية االقتصاد المنزلي درجة الماجستير فى الدراس**درجة الماجستير: 

 -العليا في أحد التخصصات التالية :

 التغذية وعلوم األطعمة (1

 المالبس والنسيج (2

 االقتصاد المنزلي والتربية (3

 إدارة المنزل والمؤسسات (4

 م بعدوالدراسة لنيل درجة الماجستير ال تقل عن سنتين )تمهيدى ماجستير ( ث

 جميع ذلك إستكمال االنتهاء من رسالة الماجستير، والبد من نجاح الدارس في

 المقررات على مدار العامين)أربع فصول دراسية (

لية االقتصاد المنزلي درجة دكتوراة الفلسفة  في  تمنح كدرجة الدكتوراه: 

 -الدراسات العليا في أحد التخصصات التالية :

 التغذية وعلوم األطعمة (1



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

 المالبس والنسيج (2

 االقتصاد المنزلي والتربية (3

 إدارة المنزل والمؤسسات (4

ويشترط قيد الطالب لدرجة دكتور الفلسفة أن يكون حاصال على درجة 

  تقلال رجة الدكتوراة التخصصات السابقة، والدراسة لنيل د الماجستير في إحد

مهيدى دكتوراة ( ثم بعد ذلك إستكمال االنتهاء من رسالة تي تينعن سن

ع ن)أربالدكتوراة، والبد من نجاح الدارس في جميع المقررات على مدار العامي

 فصول دراسية (

بكلية الاقتصاد المنزلى  ويستمر النجاح والريادة في التطوير والتميز

حيث تم اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام  جامعة المنوفية –

الساعات المعتمدة في برامج الدراسات 

العليا وتتضمن العديد والعديد من 

التي تواكب متطلبات  البرامج المميزة

سوق العمل ويستطيع الخريج من خلالها 

مختلف فرص العمل  منالاستفادة 

 ة.الخارجي

 

 

 

 قسم التغذية وعلوم األطعمة -أوال :

  *برنامج دبلوم تغذية المستشفيات    

 دبلوم مالبس ونسيجبرنامج *

 

 البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة

 دبلوم الدراسات العليالمرحلة 



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

 قسم إدارة المنزل والمؤسسات -ثانيا :

 والمؤسسات*برنامج دبلوم إدارة تنسيق وتجميل المنزل 

 * برنامج دبلوم المسنين

 * برنامج دبلوم ترشيد االستهالك

 * برنامج دبلوم أمومة وطفولة

 قسم االقتصاد المنزلي والتربية -ثالثا :

 برنامج دبلوم التنمية المهنية لمعلمي االقتصاد المنزلي

 قسم المالبس والنسيج -رابعًا :

 برنامج دبلوم المالبس والنسيج

 

 

 

 

 برنامج ماجستير التغذية وعلوم األطعمة -أوال :                 

 برنامج ماجستير إدارة المنزل والمؤسسات -ثانيا :

 برنامج ماجستير االقتصاد المنزلي والتربية -ثالثا :

 المالبس والنسيجبرنامج ماجستير  -رابعًا :               

 

                 

 

 

 البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة

 الماجستيرلمرحلة 

 

 البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة

 الدكتوراهلمرحلة 



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

 

 برنامج دكتوراه التغذية وعلوم األطعمة -أوال :                

 برنامج دكتوراه إدارة المنزل والمؤسسات -ثانيا :

 برنامج دكتوراه االقتصاد المنزلي والتربية -ثالثا :

 برنامج دكتوراه المالبس والنسيج -رابعًا :               

 

 

 

 

 التابعة لمعيار الطالب الوافدينوحدة تشكيل مجلس إدارة 

 ( 2020/2021الطالب والخريجين  للعام الجامعي)

 

 الصفة الدرجة  االسم م

 رئيس عميد الكلية ورئيس مجلس االدارة رجب أ.د/شريف صبرى 1

 عضو وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب علي عيد أ.د/ رشدى 2

 عضو وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أ.د/ عصام عبد الحافظ 3

منسق الوافدين بالكلية ومنسق معيار الطالب  أ.د/ جيهان على السيد سويد 4

 والخريجين

 مدير

 عضو باحث دراسات عليا د/ رحاب عبد المعز الشامى 5

 عضو باحث شؤون تعليم نبيل فوزىد/هبة  6

 عضو مدير ادارة البحوث العلمية والعالقات الثقافية أ/ شيماء صابر الخولى 7



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

  
 كليةد المدير وحدة الجودة                                عمي

 
 أ.د/خالد محى الدين                       )أ.د/شريف صبرى رجب(

 

 

 

 

البرامج المميزة بنظام الساعات 

 المعتمدة

 بالماجستير الخاصة
 

 
 البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة

مع أرق الأمنيات القلبية 

بالتوفيق والتميز لأبنائنا 

الطلاب الوافدين في وطنهم 

 الثاني مصر



 

 أ.د/جيهان على السيد سويد

 

 

 

 

 

 

 وباهلل التوفيق

 

 


