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 رسالة قسم التغذٌة وعلوم األطعمة

جامعة المنوفٌة –المنزلً  بكلٌة االقتصاد  

تخرررريت متخصرررص قرررادر عمررري العمررر  كيخصرررايي تغذيرررة ي ررري ساال تيا رررات الت نيرررة لمم سسرررات 
كالمستش يات ودور الرعاية الص ية لم يات العمرية المختم رة وكرذا الم سسرات التري ت ردم الرعايرة 

المنررتت وار رررا   التغذويررة و رري المصررانص الخاصررة ستصررنيص اجاذيررة ومنت اتنررا والت  رر  مرر   ررودة
الس ررروث  ررري م رررا  التخصرررص وكرررذل  ي ررري سا تيا رررات سم رررا  التررردريس سررروزارة الترسيرررة والتعمررريم 
كمدرسي  لمواد االقتصراد المنزلري  ري مرا ر  التعمريم المختم رة واععرزم مرص تزويرد الخرريت سيسرس 

طسي يرة لينرا س  ري المعر ة والمنارات طس ا لممعايير اجكاديمية ومتطمسات المشروعات الس ثيرة والت
وتمتد رسالة ال سم  0م ا  التخصص مص وعي كام  سمشكزت الم تمص والسيية وأخزقيات المننة 

لتشم  ر ص قدرات الخر ي  م  خز  دورات متخصصة وسررامت تدريسيرة وت رديم در رات الما سرتير 
عمري  ي م ا  التخصص مص ال رص عمي اشترا  أعضا  هيية التدريس مر  تخصصرات مختم رة 

ث ة وثي ة سم االت التغذية وعموم اجطعمة وذل  سندف إثرا  ال انب اجكاديمي وخسرات السرا ثي    
عررزوة عمرري ذلرر  مسرراهمة ال سررم  رري إثرررا  العمرروم التطسي يررة المتخصصررة مرر  خررز  االستشررارات 

 0والدورات التدريسيرة والو ردة اعنتا يرة ساسرتعانة ستخصصرات متنوعرة  ري م را  دعرم التخصرص 
كما ي وم ال سم ساستعانة سمعم  الس وث والت نيرة سمعاهرد س ثيرة أخررل مثر  معنرد التغذيرة ال رومي 

 –المركرز ال رومي لمس روث سالردقي  –مركرز الس روث الزراعيرة س روعرم المختم رة سرال يزة  –سال اهرة 
 0معند س وث السيية التاسص ل امعة عي  شمس 

 مجاالت عمل الخرٌجٌن :

سالمستش يات والم سسات مث  المد  ال امعية   الس و  والمز ي أخصايي تغذية )  -1
 والمدارس ( 
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 مراقسة  ودة اعنتاج ( –ت ييم اجاذية  –إنتاج  –مصانص اجاذية ) إعداد  -2

 اععزم والتث يف الغذايي  -3

 م ا  التخصص  –المراكز الس ثية  -4

 (  ثانول –إعدادل  –التدريس سمرا   التعميم المختم ة ) استدايي  -5

 استشارل التغذية سالعيادات الخاصة  -6

مراقسو وم تشو أاذية لمعم  سالمواني والمطارات ل  ص الطرود والش نات الغذايية والت تيش عمري 
 مصانص اعنتاج الغذايي ) وزارة الص ة (  

 

 
 

 ياجستَز   انتغذٍح وعهوو االطعًحتوصٌف برنامج 
  0202/0202للعام الجامعً  

 اء على تقارٌر المراجعة الخارجٌةكاجراء تصحٌحى بن

 انتغذٍح وعهوو االطعًح  : انمسى           االلتصاد انًنزنٌ :انكهَح                  انًنوفَـــــــــح :انجايعح

 أساسَح يعهوياخ (أ)

 ياجستَز   انتغذٍح وعهوو االطعًحاسم السرنامت:  (1

                 أحادًطسيعة السرنامت:  (2
 انتغذٍح وعهوو االطعًح   :و  ع  السرنامتال سم المسي (3
 8/0/9802تاريخ اعتماد توصيف السرنامت:               08/9802  :   تاريخ إقرار السرنامت (4

 يتخصصح يعهوياخ (ب) 

 :للبرنامج العامة األهداف. ١

األىداؼ العامة لمبرنامج : يجب أف يكوف الخريج قادرا عمى: -  

ومنيجيات البحث العممي واستخداـ أدواتو المختمفة فى مجاؿ   التغذية تطبيؽ أساسيات  يجيد 1/1
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 وعمـو االطعمة. 
المنيج التحميمي واستخدامو فى مجاؿ   التغذية وعمـو االطعمة. يطبؽ 1/2  
المعارؼ المتخصصة ودمجيا مع المعارؼ ذات العالقة فى ممارستو المينية فى مجاؿ    يطبؽ 1/3

ة.التغذية وعمـو االطعم  
وعيا بالمشاكؿ الجارية والرؤى الحديثة في مجاؿ   التغذية وعمـو االطعمة. يظير 1/4  
يجاد حموال ليا.  يحدد 1/5 المشكالت المينية وا   
نطاؽ مناسب مف الميارات المينية المتخصصة، واستخداـ الوسائؿ التكنولوجية المناسبة بما  يتقف 1/6

غذية وعمـو االطعمة.يخدـ ممارستو المينية فى مجاؿ   الت  
.مجاؿ   التغذية وعمـو االطعمةبفاعمية والقدرة عمى قيادة فرؽ العمؿ فى  يتواصؿ 1/7  

 .  فى مجاؿ   التغذية وعمـو االطعمة القرارات فى سياقات مينية مختمفة يتخذ 1/8
 بما يحقؽ أعمى استفادة والحفاظ عمييا.  لعمؿ التجاربالموارد المتاحة يوظؼ  1/9
 الوعي بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ عمى البيئة فى ضوء المتغيرات العالمية يظير 1/10
 واإلقميمية.  
 بما يعكس االلتزاـ بالنزاىة والمصداقية وااللتزاـ بقواعد المينة. يتصرؼ 1/11
 . ةالتغذية وعمـو االطعم   ذاتو أكاديميا ومينيا وقادرا عمى التعمـ المستمر فى مجاؿ ينمى 1/12

 

 المخرجات التعميمية المستيدفة مف البرنامج: -2

 المعرفة والفيـ:  2.1
 مع نياية دراسة ىذا البرنامج سوؼ يكوف الخريج قادرا عمى أف:

 
 بانتياء دراسة الماجستير يجب عمى الخريج أف يكوف قادرا عمى اف:
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1 .االطعمةالنظريات المتعمقة بمجاؿ    التغذية وعمـو  عف فيـ يمخص 2/1/1/1  
االساسيات المتعمقة بمجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة وكذا في المجاالت  يشرح عف فيـ  2/1/1/2

2 .ذات العالقة  
3 .التأثير المتبادؿ بيف الممارسة المينية وانعكاسيا عمى البيئة يعدد عف فيـ  2/1/2  
4 .طعمةيوضح التطورات العالمية في مجاؿ    التغذية وعمـو اال 2/1/3/1  
5تطور المعارؼ في مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة.  يشرح عف فيـ 2/1/3/2    
6يوضح المبادئ األخالقية لمممارسة المينية في مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة.  2/1/4/1  

 7يعمـ المبادئ القانونية لمممارسة المينية في مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة.   2/1/4/2
 8يمخص أساسيات الجودة في مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة.  2/1/5/1
 9الجودة في الممارسة المينية في مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة .  يعمـ مبادئ 2/1/5/2
 10يوضح أخالقيات البحث العممي.  2/1/6/1
 11يمخص أساسيات البحث العممي.  2/1/6/2
 

 : القدرات الذىنية 2/2
 ة ىذا البرنامج سوؼ يكوف الخريج قادرا عمى أف:مع نياية دراس

 

 بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أف يكوف الخريج قادرا عمى اف :

 1يحمؿ المعمومات في مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة.   2/1/1/ 2
 2 اكؿ.يقيـ المعمومات في مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة والقياس عمييا لحؿ المش  2/1/2/ 2
المشاكؿ المتعمقة بمجاؿ    التغذية وعموـ االطعمة مع عدـ توافر بعض المعطيات.  يحمؿ  2/2/1/ 2
3 
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 4 حموال لممشاكؿ المتعمقة بمجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة. يبتكر  2/2/2/ 2
 5 .االطعمةالمعارؼ المختمفة لحؿ المشاكؿ فى مجاؿ    التغذية وعمـو  يحمؿ االرتباط بيف   2/3/ 2
 6 .يخطط دراسة بحثية عممية حوؿ مشكمة بحثية فى مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة  2/4/1/ 2
المعمومات لكتابة دراسة عممية منيجية حوؿ مشكمة بحثية فى مجاؿ   التغذية  يصنؼ  2/4/2/ 2

 7 .وعمـو االطعمة
 8 .ة وعمـو االطعمةالمخاطر في الممارسات المينية فى مجاؿ    التغذييقيـ 2/5/ 2
 9 .و في مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمةئيخطط لتطوير أدا   2/6/ 2
 10القرارات المينية في سياقات مينية متنوعة.  يقترح    2/7/ 2
 

 الميارات المينية والعممية:  2.3.1
 مع نياية دراسة ىذا البرنامج سوؼ يكوف الخريج قادرا عمى أف:

-ج الماجستير يجب أف يكوف الخريج قادرا عمى اف :بانتياء دراسة برنام  

1يطبؽ الميارات المينية األساسية والحديثة في مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة.  2/3/1/1  
فى مجاؿ   التغذية  و تحميؿ العينات وتفسير النتائج لميدانيةالتجارب المعممية وا بدقة يجري 2/3/1/2

2.وعمـو االطعمة  
3 . فى مجاؿ   التغذية وعمـو االطعمة االختبارات الكيماوية والطبيعية لمعينات بدقة ىيجر  2/3/1/3  
يستخدـ األجيزة الحديثة فى اجراءاالختبارات بكفاءة 2/3/1/4  
5الطرؽ االحصائية المناسبة لمعالجة وتحميؿ البيانات.  ينسؽ 2/3/1/5  
6التغذية وعمـو االطعمة.     مجاؿفى  الخاصة العممية و التقارير ينظـ بدقة 2/3/2  

 7 .يتقف استخداـ األدوات المتاحة فى مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة 2/3/3/1
 8 باتقاف . فى مجاؿ    التغذية وعمـو االطعمة المتاحة المختمفة الطرؽ ينفذ  2/3/3/2
  .طعمةفى مجاؿ    التغذية وعمـو اال االمتاحة المختمفة الطرؽبفعالية  يضبط2/3/3/3
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 الميارات العامة والمنقولة: 
 مع نياية دراسة ىذا البرنامج سوؼ يكوف الخريج قادرا عمى أف:

-بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أف يكوف الخريج قادرا عمى اف:  

1 .وااللكترونية المخاطبات الكتابيةيتواصؿ بفاعمية مف خالؿ  2/4/1/1  
 العممية مع الجيات البحثية زية بفاعمية خالؿ المناقشاتيتواصؿ بالمغة االنجمي 2/4/1/2

 2والمتخصصيف.  

3. وتطبيقاتو  االنترنت خالؿمف يتواصؿ بفاعمية  2/4/1/3  
4الوسائؿ السمعية والبصرية فى عرض المعمومات. يشارؾ بفعالية فى استخداـ  2/4/1/4  
بمجاؿ   المينية  الممارسة تطوير يخدـ بما تالمعموما تكنولوجيا  يساىـ بكفاءة  فى استخداـ  2/4/2/1

 5 .التغذية وعمـو االطعمة
 6. فى مجاؿ   التغذية وعمـو االطعمة اآللى الحاسب يشارؾ بكفاءة  فى توظيؼ 2/4/2/2
ذاتو بفاعمية بما يخدـ الممارسة المينية فى مجاؿ    التغذية وعموـ يتحقؽ مف تقييـ   2/4/3/1

7 االطعمة  .  
 8. الشخصية التعميمية احتياجاتو يتحقؽ مف تحديد 2/4/3/2
 مجاؿفي فى الحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ  المعمومات شبكةيساىـ فى استخداـ   2/4/4/1

 9.  التغذية وعمـو االطعمة
 10فى الحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ.    المكتبة  يبادر فى استخداـ  2/4/4/2
 11. فى مجاؿ   التغذية وعمـو االطعمة ومؤشرات تقييـ أداء اآلخريفقواعد يساىـ فى وضع   2/4/5
 12. العمؿ فى مجاؿ   التغذية وعمـو االطعمة ضمف فرؽ شارؾي  2/4/6/1
 13فى سياقات مينية مختمفة.  بفعالية القيادة  يبادر الى   2/4/6/2
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 14يدير الوقت بكفاءة.   2/4/7
 15والمستمر فى تطوير معموماتو ومياراتو المينية. التعمـ الذاتي  ادر بفعاليةيب  2/4/8

 المعايير األكاديمية لمبرنامج:
 الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد  –: المعايير القياسية لبرامج الدراسات العميا 3/1

 جميورية مصر -الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد –( 2009)اإلصدار األوؿ مارس 
 .العربية 
 .مقارنة ما يتـ تقديمو مع المراجع الخارجية -أ: 3/2
  –المعايير القياسية لبرامج الدراسات العميا يعتبر الوضع الحالي متواكب ومساوي لمستوى  -ب

 الييئة القومية –( 2009الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد )اإلصدار األوؿ مارس 
  جميورية مصر العربية -العتمادلضماف جودة التعميـ وا 
 

 . العالمات المرجعية: 4
تتطابؽ المعايير القياسية لبرنامج الماجستير لموراثة مع متطمبات المعايير القياسية لبرامج  4/1

 الدراسات العميا، الييئة القومية لضماف جودة التعميـ و االعتماد

شكالت البحثية المتعمقة بمجاؿ   التغذية يتضمف برنامج الماجستير حؿ المتطمبات و الم  4/2

 وعمـو االطعمةباإلمكانيات المتوفرة بالكمية
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 هيك  ومكونات السرنامت: -5
 

 ياجستَز االلتصاد انًنزنٌ ) انتغذٍح وعهوو األطعًح  (  -9

 

 سنه )ٍتاتع انطانة دراسح انًمزراخ وإعذاد انثحث نًذج سنتَن عهٌ األلم (9يذج انثزنايج : 

  - أ

  -انفزقت األوني

 

 انفصم انذراسي األول ػذد انسبػبث 

 

 ( إجمبني ػذد انىحذاث 01( ػمهي    ) 6(   وظزي  ) 01)                                                 

 

 ( إجمبني ػذد انىحذاث00( ػمهي    )4( وظزي      ) 9ػذد انىحذاث )  –انفصم انذراسي انثبوي 

 

 ( إجمبني ػذد انىحذاث  44(ػمهي   ) 01( وظزي    )09ألوني                      ) مجمىع انفزقت ا

 

  – انفزقت انثبويت

 

 ػذد انسبػبث  –انفصم انذراسي األول 

 

 ( إجمبني ػذد انىحذاث04( ػمهي   )  4( وظزي ) 04)                                                    

 

 ( إجمبني ػذد انىحذاث 01(  ػمهي   )6( وظزي  ) 01ػذد انسبػبث  ) – انفصم انذراسي انثبوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   

 ( إجمبني ػذد انىحذاث42( ػمهي  )01وظزي  )( 44مجمىع انفزقت انثبويت                        )

 

 ػذد انسبػبث  -انؼذد انكهي نبزوبمج انمبجستيز

 اث( إجمبني ػذد انىحذ10( ػمهي  )41( وظزي  )40)                                                   
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 جميغ سبػبث انذراست إنزاميت نهمبجستيز 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م ررات السرنامت:  -4
 

 الما ستير إلزامية وهي كما يمي :  ميص م ررات سرامت 
 

تغذية وعموم اجطعمة –ال رقة اجولي   ما ستير - 
  

 ال ص  الدراسي اجو  
انعاو 

 انذراسي

عذد  عذد انساعاخ االسثوعَح انفزلح وانًستوى

 انوحذاخ

كود أو  اسى انًمزر

رلى 

 انًمزر
 عًهٌ

 
 نظزى

و 
 اال

سي
لدرا

  ا
 ص

 ال

ولي
أ

 
ية 

تغذ
ير 

ست
ما 

عمة
 أط

موم
وع

 

 NM111 كيميا   يوية مت دم 3 2 2

 NM112 ميكروسيولو ي مت دم 3 2 2

 NM113  سيولو ي مت دم 3 2 2

 NM114 ت ييم ال الة التغذوية 2 2 -

 NM115  م ات س ث  2 2 -

  الم موع الكمي 13 10 6



انهيئت انقىميت نضمبن جىدة انتؼهيم واالػتمبد  ا  

 

 
 وحذة ضمبن انجىدة     

 

 
 ال ص  الدراسي الثاني

 
 

انعاو 

 انذراسي

ح وانًستوىانفزل عذد  عذد انساعاخ االسثوعَح 

 انوحذاخ

كود أو  اسى انًمزر

رلى 

 انًمزر
 نظزى عًهي

ني
الثا

ي 
راس

 الد
ص 

 ال 

ذية
 تغ

تير
 س

 ما
ولي

أ
 

عمة
 أط

موم
وع

 

 NM121 تغذية مت دم  2 2 -

صناعات اذايية  4 2 4
 وألسا  مت دم 

NM122 

 NM123 تشريص اذايي 1 1 -

 NM124 ص ة سيية  2 2 -

 NM122  م ات س ث  2 2 -

  الم موع الكمي  11 9 4

 

 

 

 

تغذية وعموم اجطعمة – لثانيةال رقة ا  ما ستير - 
  

 ال ص  الدراسي اجو  
انعاو 

 انذراسي

انفزلح 

 وانًستوى

عذد  عذد انساعاخ االسثوعَح

 انوحذاخ

كود أو  اسى انًمزر

رلى 

 انًمزر
 نظزى عًهي 

ص  
ال  لدرا

ا
و 

 اال
سي

 
ية 

ثان
ير 

ست
ما 

وم 
وعم

ية 
تغذ

عمة
 أط

 NM211 اقتصاديات اذا  مت دم 2 2 - 

مت دم ط يميات  3 2 2   NM212 

مت دم ا صا  3 2 2   NM213 

 NM214  م ات س ث ومناقشات 2 2 - 



انهيئت انقىميت نضمبن جىدة انتؼهيم واالػتمبد  ا  

 

 
 وحذة ضمبن انجىدة     

س ث  الرسالة 4 4 -   NM215 

  الم موع الكمي 14 12 4 

 

 
 ال ص  الدراسي الثاني

 
 

 انعاو

 انذراسي

انفزلح 

 وانًستوى

كود أو  اسى انًمزر عذد انوحذاخ عذد انساعاخ االسثوعَح

رلى 

 انًمزر
 نظزى عًهي 

ني
الثا

ي 
راس

 الد
ص 

 ال 

ير 
ست

ما 
ية 

ثان
عمة

 أط
موم

وع
ية 

تغذ
 NM221  اسب الي 3 2 2  

أ نزة عممية وت مي   4 2 4 
  أطعمة

NM222 

 NM223  م ات س ث 2 2 - 

 NM224  الرسالة 4 4 - 

  الم موع الكمي  13 10 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انهيئت انقىميت نضمبن جىدة انتؼهيم واالػتمبد  ا  

 

 
 وحذة ضمبن انجىدة     

 

 

يحتوٍاخ انًمزراخ :                                                         -5  

 
 

 التعلٌمً المحتوي المقرر اسم كود م

0 NM111 متقدم حٌوٌة كٌمٌاء 

 -لبنائًوا الكٌماوي وتركٌبها وتقسٌمها االنزٌمات دراسة
 والدهون والبروتٌنات للكربوهٌدرات المائً التحلٌل انزٌمات

 األكسدة-الحٌوي التخلٌق -النقل -التشابه) انزٌمات –
 وكٌمٌاء( أقسامها– تعرٌفها) الفٌتامٌنات. واالختزال
 .الفٌتامٌنات

4 NM112 ًمتقدم مٌكروبٌولوج 

 المجموعات أشكال -للمٌكروبات العام التصنٌف دراسة
 البكترٌا فً والتنفس التغذٌة طرق – نموها وكٌفٌة كتٌرٌةالب
 التلوث – البكتٌرٌة السموم – للبكترٌا االنزٌمً النشاط –

 .للمٌاه البكتٌري

1 NM113 ًمتقدم فسٌولوج 

 العصبً، الهضمً، -اإلنسان جسم أجهزة عن مفصلة دراسة
 الدموي، الدوري الجسم، حرارة تنظٌم الصماء، الغدد

 الفسٌولوجٌة العملٌات دراسة -التناسلً اإلخراجً، التنفسً،
 واإلخراج الغذائً والتمثٌل الهضم مثل

4 NM114 التغذوٌة الحالة تقٌٌم 

 الوضع تقٌٌم فً المستعملة والمعاٌٌر المؤشرات دراسة
 الجسم قٌاسات معاٌٌر ذلك وٌشمل والمجتمع للفرد التغذوي

 واالقتصادٌة ائٌةوالغذ والسرٌرٌة البٌوكٌماوٌة والمعاٌٌر
 والتغذوٌة الصحٌة اإلحصاءات وكذلك والبٌئٌة واالجتماعٌة

 النقص مدى لمعرفة والمعاٌٌر المؤشرات هذه نتائج وتحلٌل
 تحسٌن بهدف المتناولة الغذائٌة العناصر فً الزٌادة أو

 .التغذوي الوضع

1 NM115 بحث حلقات 

 تطبٌقل المختلفة بالطرق الطالب تعرٌف إلى المقرر ٌهدف
 اختٌار آلٌة ٌتعلم حٌث التغذٌة مجال فً العلمً البحث

 .أهدافه وصٌاغة مشكلته وتحدٌد موضوع
 العالقة ذات البحث أدبٌات واختٌار االطالع على ٌتدرب كما

 أدبٌات من المحاور استخالص وكٌفٌة الدراسة بموضوع
  .الدراسة موضوع المشكلة تخدم التً البحث

6 NM121 المختلفة الغذائٌة للعناصر األٌضٌة العملٌات دراسة متقدم تغذٌة- 

 راجغ استمبراث تىصيف انمقزراث



انهيئت انقىميت نضمبن جىدة انتؼهيم واالػتمبد  ا  

 

 
 وحذة ضمبن انجىدة     

-الحامل) الحٌاة دورة خالل التغذٌة -الطاقة مٌتابولٌزم
– والمناعة التغذٌة -( المسن-المراهقة-الطفولة-المرضع
 المهندسة األغذٌة -الوظٌفٌة األغذٌة -األكسدة مضادات

 .العضوٌة األغذٌة -وراثٌا

2 NM122 
 انوألب غذائٌة صناعات

 متقدم

 التبرٌد) الغذائٌة المواد وحفظ لتصنٌع المختلفة الرق دراسة
 –( الحافظة المواد -االشعاع -التجفٌف -التعلٌب -والتجمٌد

 الطري الجبن – المتخمرة األلبان صناعة - األلبان علم
 . حالة دراسة – والجافة

٨ NM123 غذائً تشرٌع 

 – به لمتعلقةا والمفاهٌم الغذائٌة التشرٌعات علم دراسة
 بـ المتعلقة التشرٌعات – التشرٌعات بوضع المنوطة الجهات

 ومنتجاتها الحبوب – والدهون الزٌوت – واألسماك اللحوم)
 الجهات – ومنتجاتها األلبان – والمجمدة المجففة األغذٌة –

 .الغذائٌة التشرٌعات بتطبٌق المنوطة

9 NM124 بٌئة صحة 

 تلوث -بالغذاء البٌئة عالقة – البٌئة صحة علم مبادئ دراسة
-بالمبٌدات) البٌئة تلوث -( األرضٌة -الهوائٌة – المائٌة) البٌئة

( الثقٌلة المعادن-الكٌماوٌة األسمدة-الهٌدروكربونات
 .البٌئٌة والتشرٌعات القوانٌن -بالغذاء ومتبقٌاتها

01 NM211 متقدم غذاء اقتصادٌات 
 ونظرٌاته بوالطل العرض -الغذائً االقتصاد مفهوم

 الغذاء على تؤثر التً المشكالت-الغذائً المٌزان -المختلفة
 . الغذاء انتاجٌة على أمثلة دراسة -والمحلً العالمً

00 NM212 متقدم طفٌلٌات 
 –( التصنٌف-النشأة-التعرٌف)حٌث من الطفٌلٌات علم دراسة
 الحٌوانات -األرجل مفصلٌة الحٌوانات – الحشرٌة الرتب
 الحلقٌة الدٌدان - الطفٌلٌة الدٌدان - فٌلٌةالط األولٌة

04 NM213 متقدم إحصاء 

 -البحث عٌنة اختٌار -التجارب تصمٌم طرق على التعرف
 التحلٌل أنواع -بالبحث والمتغٌرات المعامالت تحدٌد كٌفٌة

 اختبار – كاي اختبار – T اختبار -التباٌن تحلٌل -االحصائً
 SPSS برنامج – ةاالحصائٌ البرامج -والثبات الصدق

01 NM214 ومناقشات بحث حلقات 

 العلمً البحث نجاح عوامل -وأهدافه العلمً البحث تعرٌف
 الدراسات -البحثٌة الفروض صٌاغة -الضعف وعوامل
 مناقشة أسس – التطبٌقٌة الدراسات عرض طرق – السابقة
 طرٌقة – والمستخلص الملخص عمل أسس -النتائج وتحلٌل

 واألجنبٌة لعربٌةا المراجع كتابة



انهيئت انقىميت نضمبن جىدة انتؼهيم واالػتمبد  ا  

 

 
 وحذة ضمبن انجىدة     

04 NM221 آلً حاسب 

 البرامج -التشغٌل نظام) وتضمن البرمجٌات أنواع دراسة
 بٌن والربط البٌانات ادخال –( البرمجة لغات -التطبٌقٌة

-العنكبوتٌة الشبكة) وتتضمن االنترنت تطبٌقات -التطبٌقات
 ومستعرضات وخدمات-عملها وآلٌة البحث محركات
 .األطعمة وعلوم التغذٌة مجال فً وتطبٌقاتها االنترنت

01 NM222 
 وتحلٌل علمٌة أجهزة

 أطعمة

 للمادة الكمً التحلٌل – العٌنات واخذ األطعمة تحلٌل مبادئ
-الكربوهٌدرات-الدهون-البروتٌنات) تقدٌر – الغذائٌة
 التحلٌل) أجهزة -الفصلً القٌاس أجهزة –( االلٌاف-المعادن

 – الكهربً الالمج فً الهجرة –الكروماتوجرافً
 ( الذري االمتصاص

 

)ين انالئحح( يتطهثاخ االنتحاق تانثزنايج:  -6  

 

 ( يشترط قيد الطالب لدر ة الما ستير  ي االقتصاد المنزلي : 20مادة ) 
 

أف يكوف حاصال عمي درجة البكالوريوس فػي فػرع التخصػص بتقػدير جيػد عمػي االقػؿ او أف  -1
وذلػػػؾ مػػػف أحػػػد كميػػػات االقتصػػػاد المنزلػػػي أو يكػػوف حاصػػػال عمػػػي أحػػػد دبمومػػػات التخصػػػص 

الزراعػػة تخصػػص اقتصػػاد منزلػػي بالجامعػػات المصػػرية كػػذلؾ فػػي الشػػعب التػػي يقرىػػا مجمػػس 
 0الكمية 

يتقػدـ الطالػػب لمكميػػة بطمػػب القيػػد ويعػػرض الطمػب عمػػي مجمػػس القسػػـ المخػػتص إلبػػداء الػػرأي  -2
 فيو وعرضو عمي مجمس الكمية لمبت فيو 

 0ف في األسبوع عمي األقؿ بعد موافقة جية العمؿ أف يتفرغ لمدراسة يومي -3

أال يكػوف قػػد مضػي عمػػي حصػولو عمػػي الدرجػة الجامعيػػة األولػي أكثػػر مػف عشػػر سػػنوات أال  -4
 0د الدبمومات في الدراسات العميا إذا حصؿ عمي اح

 
 : انمواعذ انًنظًح الستكًال انثزنايج -7

 



انهيئت انقىميت نضمبن جىدة انتؼهيم واالػتمبد  ا  

 

 
 وحذة ضمبن انجىدة     

 ة وعموم اجطعمة (* در ة الما ستير  ي االقتصاد المنزلي ) تخصص التغذي
شػيرا ( عمػي أف تكػوف مناقشػة الرسػالة بعػد  24الدراسة لنيؿ درجة الماجستير ال تقؿ عف سنتيف )  -

مضي عػاـ عمػي األقػؿ مػف تػاريم اعتمػاد مجمػس الكميػة لتسػجيؿ موضػوع الرسػالة وال يسػجؿ موضػوع 
صميف دراسييف لمفرقة األولي ( الرسالة إال بعد اجتياز الطالب بنجاح امتحانات المقررات الدراسية ) بف

0 
 يشترط قيد الطالب لدرجة الماجستير في االقتصاد المنزلي : -
أف يكوف حاصال عمي درجة البكالوريوس في فرع التخصص بتقدير جيد عمي االقؿ او أف يكوف  -1

حاصال عمي أحػد دبمومػات التخصػص وذلػؾ مػف أحػد كميػات االقتصػاد المنزلػي أو الزراعػة تخصػص 
 0اد منزلي بالجامعات المصرية كذلؾ في الشعب التي يقرىا مجمس الكمية اقتص

يتقػػدـ الطالػػب لمكميػػة بطمػػب القيػػد ويعػػرض الطمػػب عمػػي مجمػػس القسػػـ المخػػتص إلبػػداء الػػرأي فيػػو  -2
 وعرضو عمي مجمس الكمية لمبت فيو 

 0أف يتفرغ لمدراسة يوميف في األسبوع عمي األقؿ بعد موافقة جية العمؿ -3
 

ال يكػػوف قػػد مضػػي عمػػي حصػػولو عمػػي الدرجػػة الجامعيػػة األولػػي أكثػػر مػػف عشػػر سػػنوات أال إذا أ-4
 0حصؿ عمي احد الدبمومات في الدراسات العميا 

 0يكوف القيد لدرجة الماجستير في شيري سبتمبر ويناير مف كؿ عاـ  -
سػػة والبحػػث لمػػدة يشػػترط فػػي الطالػػب لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػي االقتصػػاد المنزلػػي أف يتػػابع الدرا -

 سنتيف عمي األقؿ لمنظاـ التالي : 
أف يؤدي بنجاح االمتحانات في مقررات الدراسة التي يحددىا مجمس القسـ تبعا لمخطة  -1

وحدة دراسية باإلضافة إلي  20الموضحة بالجداوؿ الممحقة بالالئحة بحث ال تقؿ عدد الساعات عف 
ىا مجمس الكمية كتابة ومحادثة وأف تكوف دراسة بعض اجتياز الطالب االمتحاف في لغة أجنبية يقر 
  0المواد بمغة أجنبية يحددىا مجمس الكمية 

ويحدد مجمس الدراسات العميا والبحوث بناء عمي اقتراح مجمس الكمية ومجالس األقساـ المختصة 
 % مف النياية العظمي لمجموع 60مواعيد ىذه االمتحانات ويشترط لنجاح الطالب حصولو عمي 



انهيئت انقىميت نضمبن جىدة انتؼهيم واالػتمبد  ا  

 

 
 وحذة ضمبن انجىدة     

درجات المقرر الذي يؤدي االمتحاف فيو ويمنح الراسبوف في أي مف مقررات الماجستير فرصة واحدة 
إلعادة االمتحاف في المقرر الذي رسب فيو مع إعطاء التقدير مقبوؿ لمادة الرسوب بعد النجاح فييا 

0 
ىذا البحث في  أف يؤدي الطالب بحثا في الموضوع الذي يختاره ويقره مجمس القسـ وتقدـ نتائج -2

0رسالة   
يقـو المشرؼ عمي البحث بتقديـ تقرير سنوي عف تقدـ الطالب في بحثو كما يقدـ تقريرا  -3

0بصالحية الرسالة لمعرض عمي لجنة الحكـ   
ويجوز إف تتـ المناقشة بحضور األعضاء مف داخؿ البالد فقط وفي ىذه الحالة يكتفي عف العضو 

0الفردي الموجود خارج البالد بتقريره   
0%85يشترط دخوؿ الطالب االمتحاف المقرر أف يكوف مستوفيا نسبو حضور ال تقؿ عف  -4  

لمجنة الحكـ إف تعيد الرسالة إلي صاحبيا الستكماؿ ما تراه مف نقص وتعطي لو فرصة يجيزىا  -5
0مجمس القسـ ومجمس الكمية   

يمغي قيد طالب الماجستير في الحاالت اآلتية : -  
0(  22/1ينجح في االمتحانات المقررة وفقا لحكـ المادة ) إذا لـ  -1  
إذا لـ يحصؿ عمي درجة الماجستير خالؿ خمس سنوات مف تاريم قيده إال إذا رأي مجمس  -2

الكمية اإلبقاء عمي التسجيؿ فترة أخري ويحددىا بناء عمي اقتراح مسبب مف المشرؼ وموافقة مجمس 
0القسـ المختص   

  0الحكـ الرسالة رفضا مطمقا وطمبت شطب قيده إذا رفضت لجنة  -3
  0إذا تقدـ الطالب بطمب لشطب قيده  -4

  -الماجستير: درجة* قواعد أحكاـ مشتركة ل
 يقدر نجاح الطالب في أي مقرر مف المقررات الدراسية بأخذ التقديرات التالية :

 % مف مجموع الدرجات فأكثر 90مف   ممتاز
 % مف مجموع الدرجات 90مف  % إلي أقؿ80مف    جيد جدا
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 % مف مجموع الدرجات 80% إلي أقؿ مف 70مف   جيد
 % مف مجموع الدرجات 70% إلي أقؿ مف 60مف   مقبوؿ 

 أما رسوب الطالب فيكوف بأحد التقديريف التالييف :
 درجة  60درجة إلي أقؿ مف  45مف   ضعيؼ 

 درجة  45أقؿ مف   ضعيؼ جدا
سػاعات باسػتثناء بعػض  3مائػة درجػة وزمػف االمتحػاف التحريػري لممػادة  100والدرجة النيائيػة لممػادة 

  0المواد لتخصص المالبس واالقتصاد المنزلي والتربية 
يشرؼ عمي طالب الدراسات العميا احد األساتذة أو األساتذة المساعديف ويجوز أف يتعدد المشػرفيف  -

ة واألسػػاتذة المسػػاعدوف وفػػي ىػػذه الحالػػة بحػػد أقصػػي ثالثػػة ويكػػوف احػػدىـ مشػػرفا مباشػػرا مػػف األسػػاتذ
يجػػوز اشػػتراؾ المدرسػػيف فػػي لجػػاف اإلشػػراؼ بشػػرط مػػرور عػػاميف مػػف حصػػولو عمػػي درجػػة الػػدكتوراه 
لالشتراؾ في لجنة اإلشراؼ عمي طالب الدكتوراه كما يجوز أف يعاوف في اإلشراؼ أعضاء مف خارج 

 0لتدريس الجامعة ممف يتوفر فييـ المستوي العممي ألعضاء ىيئة ا
يقدـ المشرؼ في نياية كؿ عاـ جامعي تقريرا عف مدي تقدـ الطالب في الدراسػة والبحػث وتعػرض  -

وفػي حالػة إعػارة أحػد المشػرفيف لمخػارج أو ايفػادة  0ىذه التقارير عمػي مجمػس القسػـ ثػـ مجمػس الكميػة 
فقػة مجمػس القسػـ عػاـ عمػي سػفرة بنػاء عمػي موافي ميمة عممية يرفع اسمو مف اإلشراؼ بعد انقضػاء 

عمػػي أف يقػػدـ لمجمػػس القسػػـ قبػػؿ سػػفرة تقريػػرا عػػف المػػدى الػػذي وصػػؿ إليػػو الطالػػب فػػي إعػػداد الرسػػالة 
المو ررد لمخررارج المشرررف  لعممػػي فػػي البحػػث وفػػي حالػػة مػػا إذا كػػاف المعػػار أواحقػػو  طحتػػى ال يسػػق

  0ييسي الرييس ي وم ال سم المختص سإعادة النظر  ي ل نة اعشراف وت ديد المشرف الر 
إذا حػػدث خالفػػات فػػي الػػرأي بػػيف أعضػػاء لجنػػة اإلشػػراؼ فػػي شػػأف يخػػص سػػير البحػػث واإلشػػراؼ  -

يرفػػع الموضػػوع إلػػي مجمػػس القسػػـ بنػػاء عمػػي اقتػػراح مقػػدـ مػػف أحػػد أعضػػاء لجنػػو اإلشػػراؼ لمبػػت فيػػو 
 ويعتبػػر قػػرار مجمػػس القسػػـ عمػػي مسػػتوي األسػػاتذة فػػي ىػػذه لحالػػة ممزمػػا لمجنػػة اإلشػػراؼ بعػػد موافقػػة

  0مجمس الكمية 
لمجمػػس الكميػػة اف يوقػػؼ قيػػد الطالػػب لمػػدة فصػػؿ دراسػػي أو اكثػػر اذا تقػػدـ بعػػذر مقبػػوؿ يمنعػػة مػػف  -

 0مواصمة دراستة وتحسب مدة االيقاؼ ضمف المدة المحددة 



انهيئت انقىميت نضمبن جىدة انتؼهيم واالػتمبد  ا  

 

 
 وحذة ضمبن انجىدة     

 0بعد االنتياء مف إعداد الرسالة يقدـ المشرؼ تقرير بصالحيتيا لمعرض عمي لجنة الحكـ  -
لجنػػػة الحكػػػـ عمػػػي الرسػػػالة مػػػف األسػػػاتذة واألسػػػاتذة المسػػػاعديف أو مػػػف فػػػي يشػػػكؿ مجمػػػس الكميػػػة  -

مسػػػتواىـ مػػػف خػػػارج الجامعػػػة وتتكػػػوف المجنػػػة مػػػف ثالثػػػة أعضػػػاء يكػػػوف احػػػدىـ المشػػػرؼ ويكػػػوف احػػػد 
أعضاء المجنة مف خارج الكمية في رسائؿ الماجسػتير ومػف خػارج الجامعػة فػي رسػائؿ الػدكتوراه وتقػـو 

وفػي  0ناقشػة الطالػب وتقػدـ تقريػر مفصػال برأييػا لعرضػو لػي مجمػس الكميػة المجنة بفحص الرسالة وم
حالة تعدد المشرفيف يجوز أف يشتركوا في المجنة عمي أف يكوف ليػـ صػوت واحػد وفػي حالػة اخػتالؼ 
السادة أعضاء لجنة الحكـ عمي الرسالة تسجؿ التحفظات في التقرير الجماعي لمجنة وتكوف التوصية 

لغمبيػػة ويقػػدـ الطالػػب إلػػي الكميػػة تسػػع نسػػم مػػف الرسػػالة يػػوزع منيػػا عمػػي لجنػػة الحكػػـ النيائيػػة بػػرأي األ
  0ويوضع الباقي في مكتبة الكمية أو الجامعة 

يحػػدد تخصػػص الطالػػب فػػي الشػػيادة التػػي تمػػنح لػػو بالحصػػوؿ عمػػي كػػؿ مػػف درجػػة الماجسػػتير أو  -
 0الدكتوراه في االقتصاد المنزلي 

 * الدورات التدريبية : 
وز لمجمػػػػس الكميػػػػة بعػػػػد رأي مجػػػػالس األقسػػػػاـ المختصػػػػة أف يػػػػنظـ دورات تدريبيػػػػة أو دراسػػػػات يجػػػػ -

متخصصة تتبع نظاـ خاصا تسػتيدؼ رفػع المسػتوي العممػي والتكنولػوجي أو تقػديـ الجديػد المسػتحدث 
مػػف العمػػـ والمعرفػػة فػػي التنميػػة وال يتبػػع ىػػذه الدراسػػات أو الػػدورات مػػنح درجػػات جامعيػػة واف كػػاف مػػف 

 0مكف أف يمنح في نيايتيا شيادة إتماـ ىذه الدورات الم
 

 

 

 طزق ولواعذ تمََى انًهتحمَن تانثزنايج: -0

 
 انمستهذفت انتؼهيميت انمخزجبث مه تقيسه مب انطزيقت

 انذهىيت وانمهبراث وانفهم انمؼبرف انتحزيزيت االختببرث. ١

 انمهبراث جميغ انؼمهيت االختببراث. ١

 انمهبراث جميغ وانتقبريز ىثانبح اعمال سنة  .١



انهيئت انقىميت نضمبن جىدة انتؼهيم واالػتمبد  ا  
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 انمهبراث جميغ انسيمىبر اعمال سنة .١

 انمهبراث جميغ (مقزر كم حسب) انسىت اػمبل. ١

 

 

 

 

 

 طزق تقىيم انبزوبمج: -9

 

 انؼيىت   انىسيهت انقبئم ببنتقىيم

  استبيانات طالب  الفرقة النيائية -1
يتـ توزيع   

االستبيانات عمى 
ورقيا  الفئاتجميع ا

 الكترونياو 

 استبيانات الخريجوف -2
 استبيانات أصحاب األعماؿ -3
 استبيانات مقيـ خارجى أو ممتحف خارجى -4
 استبيانات طرؽ أخرى -5
 

انتولَع                     انتارٍخ      ورئَس يجهس انمسى          انثزنايج   ينسك          

 
 9802-9898  ٍوسف عثذ انعزٍز انحسانَن .د. أ  

 


