
 

 ( 9191-9102للعام الدراسي     ) تقرير عن برنامج الماجستير في التغذية وعلوم األطعمة

 معلومات أساسية  –أ 

 الماجستير في التغذية وعلوم األطعمة البرنامج : اسم -0

 االقتصاد المنزلي )التغذية وعلوم األطعمة( التخصص : -9

 ث.سنه دراسية كاملة وسنه من البح عدد السنوات الدراسية : -3

 ساعة( 09ساعة( تطبيقي = ) 6)  +  ساعة( نظري 6)  المقررات: عدد الساعات المعتمدة / عدد -4

 إسبوع. 92/ أربع مقررات /  

 يتم اختيار استاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون بالقسم. تشكيل لجان الممتحنين أسس -5

 غير متاح :   الخارجيين نظام الممتحنين -6

 مات متخصصةمعلو –ب  

 : إحصائيات -7

 : عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج  

 (% 011) )%(: معدل النجاح في البرنامج 

 اتجاه االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلي األعداد الملتحقة خالل آخر 

 سنوات(:3

 ثابت

     

 (% 011عدد  نسبة ) 0 النهائي : نتائج االمتحان 

 تيازام : ( % ) توزيع تقديرات النجاح 

         
 

  : األكاديمية العايير -2

 األكاديمية المعايير-2

 المرجعية:

لبرنامج  االقتصاد المنزلى "مرحلة الماجستير"  تم بنائها  من     NARSهي معايير قومية قياسية أكاديمية 

( ، مع موائمتها بمواصفات Education Revision Program (ERP)خالل مشروع تطوير التعليم 

 تلك المرحلة وسمات األقليم ومتغيرات سوق العمل وتستوفي رسالة الكلية المعلنة كاآلتي : طالب

وهي اإللمام بالمعلومات والمفاهيم األساسية التي تم نقلها لطالب تلك المرحلة أو اكتسبها بأنماط التعلم 

ماجستيريجب أن يكون خريج المختلفة عقب إكماله البرنامج، فإلى جانب المعارف والمفاهيم العامة لطالب ال

 برنامج الماجستير في االقتصاد المنزلى مجال التغذية وعلوم األطعمة لديه المعرفية بـ:

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون  المعرفة والفهم: 2-0

 :الخريج قادرا على أن

 .األساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات العالقة النظريات و 2-0-0

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة 2-0-9

 .التطورات العلمية في مجال التخصص 2-0-3

 .المبادئ األخالقية و القانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص 2-0-4

 .ودة في الممارسة المهنية في مجال التخصصمبادئ و أساسيات الج 2-0-5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي. 2-0-6

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون الخريج  المهارات الذهنية: 2-9

 :قادرا على أن

 .صص و القياس عليها لحل المشاكلتحليل و تقييم المعلومات في مجال التخ 2-9-0

 .حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات 2-9-9



 

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية 2-9-3

 .إجراء دراسة بحثية و/ أو كتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية 2-9-4

 .ال التخصصتقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مج 2-9-5

 .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص 2-9-6

 اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة. 2-9-7

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون الخريج  المهارات المهنية: 2-3

 :قادرا على أن

 .المهارات المهنية األساسية و الحديثة في مجال التخصصإتقان  2-3-0

 .كتابة و تقييم التقارير المهنية 2-3-9

 تقييم الطرق و األدوات القائمة في مجال التخصص. 2-3-3

المهارات العامة  2-4

 والمنقولة: 

ج جب أن يكون الخريبانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( ي

 :قادرا على أن

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 2-4-0

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية 2-4-9

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعلمية الشخصية 2-4-3

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف 2-4-4

 .وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين 2-4-5

 .العمل في فريق ، وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة 2-4-6

 .إدارة الوقت بكفاءة 2-4-7 

 التعلم الذاتي و المستمر. 2-4-2

طرق دعم الطالب ) ذوي القدرات المحدودة والمتميزين( 

: 

 مقابالت، ندوات، ورش عمل، سمينارات علمية.

 للبرنامج : المرجعية ر القياسمعايي-2

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون الخريج  المعرفة والفهم : 2-0

 قادرا على أن:

 يعدد النظريات واألساسيات ذات الصلة بالعلوم التغذوية. 2-0-0

 مختلفة ذات العالقة بمجال التغذية.يدرك اإلختالفات بين المجاالت ال 2-0-9

 يشرح أهم مبادئ المحافظة علي البيئة في ضوء المجاالت المختلفة لعلوم التغذية. 2-0-3

 يتعرف علي أهم المماراسات المهنية المنوطة بمجال التغذية والعلوم المختلفة ذات الصلة بها. 2-0-4

 ية.يذكر التطورات العلمية المتعلقة بمجال التغذ 2-0-5

 يدرك المبادئ األخالقية والقانونية للممارسات المهنية في العلوم التغذوية. 2-0-6

 يعدد مبادئ وأساسيات الجودة داخل المؤسسات ذات الصلة بمجال التغذية. 2-0-7

 يدرك األسس العلمية الصحيحة في البحث العلمي وكذلك أخالقياته. 2-0-2

 ساليب االحصائية التكنولوجية المختلفة. يتعرف منهجيات البحث العلمي واأل 2-0-2

 يدرك أساسيات التحليل اإلحصائي في البحث العلمي. 2-0-01

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون  المهارات الذهنية: 2-9

 الخريج قادرا على أن:

 ت والمعلومات الخاصة بالتغذية.يشخيص وتحليل وتقييم المشكال 2-9-0

 يرتب المشكالت الخاصة بمجال التغذية وفقًا ألهميتها مع القياس عليها لحلها. 2-9-9

 يوظف المعلومات إلختيار اإلسلوب اإلحصائي المناسب وقوفًا لحل  المشكالت والمواقف المختلفة. 2-9-3

 يقارن يقييم نتائج التحليل اإلحصائي  2-9-4

 حلول للمشكالت الخاصة بمجال التغذية تحت أي ظرف. يقترح 2-9-5

 يستخدم العالقة بين المعارف المختلفة في ابتكار واستخدام الحل المالئم للمشكالت التغذوية. 2-9-6



 

 يوظف المعلومات في إجراء دراسة بحثية علمية منهجية في مجال التغذية. 2-9-7

 مجال التغذية.يبتكر حلول للمشكالت البحثية المنوطة ب 2-9-2

 يقييم حجم المخاطر التي يمكن مواجهتها في المجاالت التغذوية. 2-9-2

 يجمع الدالئل لتطوير األداء في مجال التغذية. 2-9-01

 يتخذ القرارت المهنية المناسبة في ضوء السياقات المهنية المختلفة بمجال التغذية. 2-9-00

امج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون بانتهاء دراسة برن المهنية : المهارات 2-3

 الخريج قادرا على أن:

 يطبق المهارات المهنية في مجال التغذية وعلوم األطعمة. 2-3-0

 يكتب تقارير مهنية بكفاءة عالية في مجال التغذية. 2-3-9

 بالعلوم التغذوية.يختار التقييم المناسب لكل تقرير مهني خاص  2-3-3

 يدخل البيانات ويحللها ويكتب التقارير اإلحصائية بمهنية عالية. 2-3-4

 يطبق و يستنتج ويقييم االنتائج اإلحصائية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة. 2-3-5

 يختار الطرق و األدوات المناسبة في مجال التغذية. 2-3-6

اسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون بانتهاء در العامه: المهارات 2-4

 الخريج قادرا على أن:

 يتواصل بفاعلية مع اآلخرين لخدمة مجال التغذية. 2-4-0

 يكتسب مهارة القيادة فى اختيار التحليل اإلحصائي المالئم لكل عمل بحثي. 2-4-9

 اصل الفعال المثمر.يجد قنوات جديدة للتو 2-4-3

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم مجال التغذية. 2-4-4

يستخدم الحاسب اآللي وتطبيقاته في التوصل إلي كل ما هو جديد في مجاالت اإلقتصاد المنزلي  2-4-5

 المختلفة.

 ذية.يظهر قدراته في تحديد احتياجاته التعليمية الشخصية وتقييم الذات في مجال التغ 2-4-6

 يستخدم المصادر المعلوماتية المتاحة بما يحقق األهداف المنشودة الخاصة بالمناحي التغذوية. 2-4-7

 يستنبط قواعد ومؤشرات لتقييم األداء في مجال التغذية. 2-4-2

 يعمل ضمن فريق لتنفيذ مشروعات خاصة بالعلوم التغذوية. 2-4-2

 .يستخدم الوقت بكفائة في مجال التغذية 2-4-01

 يستخدم إستراتجيات التعلم الذاتي في مجاالت العلوم التغذوية المختلفة. 2-4-00

طرق دعم الطالب )ذوي 

القدرات المحدودة 

 والمتميزين ( :

 إرشاد أكاديمي 

    مقابالت 

 ندوات 

 ورش عمل 

 سمينارات علمية 

                    متوافر دليل البرنامج 

 متوافر.  جنظام المراجعة الدورية للبرنام

 .سنوي 

 المستهدف  مدي توافق الهيكل االكاديمي للبرامج مع المستهدف مع

 من التعليم 

 متوافق

 

 ال يوجد المعوقات اإلدارية والتنظيمية 
 

 التعليم :  المستهدف  من تقويم طالب لقياس مدي اكتساب -2

 االمتحانات التحريرية. .0 التقويم : أدوات 



 

 االمتحانات الشفهية. .9

 حث والمناقشة.حلقات الب .3

 أعمال فصلية.   .4

 االمتحانات التطبيقية.    .5

 كتابة مقال مختصر. .6

 تقارير لجنة اإلشراف كل فصل دراسي. .7

 عرض تقديمي. .2

 مناقشة الرسالة. .2

 : ( أعمال الفصل : األسبوعين  العاشر والعشرون.0التقييم  التقييم ) المواعيد 

 ( التطبيقي : األسبوع التاسع والعشرون.9التقييم )

 ( امتحان أخر الفصل  : األسبوع الثالثون.3التقييم  التقييم )

مناقشة الرسالة: يتم مناقشة رسالة الدكتوراه بعد سنة كحد أدنى من تاريخ تسجيل موضوع 

 الرسالة بمجلس القسم

  للمقررات التطبيقية في امتحان آخر العام إذا لم يوجد امتحان نظري، أما إذا وجد امتحان

 .لالمتحان التطبيقي%41للنظري، %41نظري يحدد 

  لالمتحان التحريري( للمواد التي  %21من درجة المادة ، %91نسبة أعمال السنة (

 .ال يوجد بها امتحان تطبيقي

  أن تكون االمتحانات التحريرية والتطبيقية والشفوية وفقأ للنظام الذي يقرره مجلس

كلية ومجلس القسم المختص وتكون الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس ال

 ساعات. 3مدة االمتحان التحريري في كل مقرر

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها وهي كافية. )إن وجدت(: الخارجي  مالحظات المراجع 

 اإلمكانات التعليمية :   -01

 0: 7  الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي 

 وتوزيع األعباء عليهم الحتياجات مدي مالءمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس 

 البرنامج :

 مناسب

 

 : مناسب المكتبة 

 :  إلي حد ما المعامل 

 إلي حد ما اآللي : الحاسب 

  مدي التعاون مع جهات االعمال في توفير

 فرص التدريب للطالب :

 يوجد تعاون من خالل إقامة حفل الخرجيين واستضافة رجال األعمال.• 

 لتعريف الخرجيين كيفية عمل المشروعات الصغيرة.اقامة ندوات وورش • 
 

  أي متطلبات أخري

 للبرنامج :

  التعاقد مع شركات األغذية لتدريب الطالب علي استخدام األجهزة المختلفة الخاصة

 بتقدير وتحليل العناصر الغذائية.

  تدريب فني المعمل علي حسن استخدام اجهزة المعمل واتباع قواعد األمن والسالمة

 اخل المعمل.د

  التعاقد مع المنشأت الصحية لتدريب الطالب علي تخطيط الوجبات للفئات المرضية

 المختلفة.

 : والتطوي إدارة الجودة -00

 :فعال نظام المتابعة لجوانب القصور 



 

 : مناسب إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة 

 

  مدي فاعلية نظام المراجعة الداخلية في

 نامج :البر تطوير

 فعال ويراعى كافة المالحظات المدونه.

 الخارجين فيما يخص مخرجات  المراجعين مالحظات

 البرنامج ومعايير القياس

زيادة عدد الساعات عن الساعات التي حددتها لجنة معايير التربية 

 النوعية.

 : البرنامج مقترحات تطوير -09

 

  هيكل البرنامج ) المقررات

 (: / الساعات
 اجمالي عدد الساعات عملي نظري

 ساعة 09 ساعة 6 ساعة 6

 إختياري إنتقالي إلزامي

 الينطبق الينطبق ينطبق
 

  النسبة المئوية العدد نوع المقررات 

مقررات العلوم 

 االساسية

 ----- اليوجد

مقررات العلوم 

االجتماعية / 

 االنسانية

 ----- اليوجد

مقررات العلوم 

 التخصص

3 75 % 

علوم مقررات من 

 أخري

0 95 % 

 

 

 اليوجد جديدة : مقررات 

 عمل ورش عمل في مجال التخصص واستضافة بعض رجال األعمال. والمهارات : التدريب 

  مقترحات قطاع االعمال

 لتطوير البرنامج:

زيادة الجانب التطبيقي لبعض المواد من خالل زيادة بعض الموضوعات والمشاريع والحرف 

 ي الوقت الحالي.ليواكب سوق العمل ف

 : قسم اإلقتصاد المنزلي المسئول عن التنفيذ 

 : العام الحالي. وقيت التنفيذ 

         فردوس عبدالمنعم أبوعلفةالبرنامج :  د  منسق

 .   9191/    09/  6التوقيع :                                             التاريخ :       

 

 

 



 

 ( 9102-9102تير في التغذية وعلوم األطعمة )تقرير عن برنامج الماجس

 معلومات أساسية  –أ 

 الماجستير في التغذية وعلوم األطعمة البرنامج : اسم -03

 االقتصاد المنزلي )التغذية وعلوم األطعمة( التخصص : -04

 سنه دراسية كاملة وسنه من البحث. عدد السنوات الدراسية : -05

 ساعة( 09ساعة( تطبيقي = ) 6)  +  ساعة( نظري 6)  المقررات: عدد الساعات المعتمدة / عدد -06

 إسبوع. 92/ أربع مقررات /  

 يتم اختيار استاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون بالقسم. تشكيل لجان الممتحنين أسس -07

 غير متاح :   الخارجيين نظام الممتحنين -02

 معلومات متخصصة –ب  

 : إحصائيات -02

 

 طالبتان حقين بالبرنامج :عدد الطالب الملت 

 (% 011) )%(: معدل النجاح في البرنامج 

 اتجاه االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلي األعداد الملتحقة خالل آخر 

 سنوات(:3

 ثابت

     

 (% 011عدد  نسبة ) 0 النهائي : نتائج االمتحان 

 امتياز : ( % ) توزيع تقديرات النجاح 

    
 

  : األكاديمية العايير -91

 األكاديمية المعايير-2

 المرجعية:

لبرنامج  االقتصاد المنزلى "مرحلة الماجستير"  تم بنائها  من     NARSهي معايير قومية قياسية أكاديمية 

( ، مع موائمتها بمواصفات Education Revision Program (ERP)خالل مشروع تطوير التعليم 

 وق العمل وتستوفي رسالة الكلية المعلنة كاآلتي :طالب تلك المرحلة وسمات األقليم ومتغيرات س

وهي اإللمام بالمعلومات والمفاهيم األساسية التي تم نقلها لطالب تلك المرحلة أو اكتسبها بأنماط التعلم 

المختلفة عقب إكماله البرنامج، فإلى جانب المعارف والمفاهيم العامة لطالب الماجستيريجب أن يكون خريج 

 تير في االقتصاد المنزلى مجال التغذية وعلوم األطعمة لديه المعرفية بـ:برنامج الماجس

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون  المعرفة والفهم: 2-0

 :الخريج قادرا على أن

 .في المجاالت ذات العالقة النظريات و األساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا 2-0-0

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة 2-0-9

 .التطورات العلمية في مجال التخصص 2-0-3

 .المبادئ األخالقية و القانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص 2-0-4

 .صمبادئ و أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخص 2-0-6

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي. 2-0-6

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون الخريج  المهارات الذهنية: 2-9

 :قادرا على أن

 .تحليل و تقييم المعلومات في مجال التخصص و القياس عليها لحل المشاكل 2-9-0



 

 .حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات 2-9-9

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية 2-9-3

 .إجراء دراسة بحثية و/ أو كتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية 2-9-4

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص 2-9-5

 .ء في مجال التخصصالتخطيط لتطوير األدا 2-9-6

 اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة. 2-9-7

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون الخريج  المهارات المهنية: 2-3

 :قادرا على أن

 .ي مجال التخصصإتقان المهارات المهنية األساسية و الحديثة ف 2-3-0

 .كتابة و تقييم التقارير المهنية 2-3-9

 تقييم الطرق و األدوات القائمة في مجال التخصص. 2-3-3

المهارات العامة  2-4

 والمنقولة: 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون الخريج 

 :قادرا على أن

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 2-4-0

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية 2-4-9

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعلمية الشخصية 2-4-3

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف 2-4-4

 .وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين 2-4-5

 .العمل في فريق ، وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة 2-4-6

 .إدارة الوقت بكفاءة 2-4-7 

 التعلم الذاتي و المستمر. 2-4-2

 مقابالت، ندوات، ورش عمل، سمينارات علمية. :وي القدرات المحدودة والمتميزين(طرق دعم الطالب ) ذ

 للبرنامج : المرجعية معايير القياس-2

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون الخريج  والفهم :المعرفة  2-9

 قادرا على أن:

 يعدد النظريات واألساسيات ذات الصلة بالعلوم التغذوية. 2-0-0

 يدرك اإلختالفات بين المجاالت المختلفة ذات العالقة بمجال التغذية. 2-0-9

 يشرح أهم مبادئ المحافظة علي البيئة في ضوء المجاالت المختلفة لعلوم التغذية. 2-0-3

 يتعرف علي أهم المماراسات المهنية المنوطة بمجال التغذية والعلوم المختلفة ذات الصلة بها. 2-0-4

 يذكر التطورات العلمية المتعلقة بمجال التغذية. 2-0-5

 نونية للممارسات المهنية في العلوم التغذوية.يدرك المبادئ األخالقية والقا 2-0-6

 يعدد مبادئ وأساسيات الجودة داخل المؤسسات ذات الصلة بمجال التغذية. 2-0-7

 يدرك األسس العلمية الصحيحة في البحث العلمي وكذلك أخالقياته. 2-0-2

  يتعرف منهجيات البحث العلمي واألساليب االحصائية التكنولوجية المختلفة. 2-0-2

 يدرك أساسيات التحليل اإلحصائي في البحث العلمي. 2-0-00

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون  المهارات الذهنية: 2-9

 الخريج قادرا على أن:

 يشخيص وتحليل وتقييم المشكالت والمعلومات الخاصة بالتغذية. 2-9-0

 تب المشكالت الخاصة بمجال التغذية وفقًا ألهميتها مع القياس عليها لحلها.ير 2-9-9

 يوظف المعلومات إلختيار اإلسلوب اإلحصائي المناسب وقوفًا لحل  المشكالت والمواقف المختلفة. 2-9-3

 يقارن يقييم نتائج التحليل اإلحصائي  2-9-4

 ت أي ظرف.يقترح حلول للمشكالت الخاصة بمجال التغذية تح 2-9-5



 

 يستخدم العالقة بين المعارف المختلفة في ابتكار واستخدام الحل المالئم للمشكالت التغذوية. 2-9-6

 يوظف المعلومات في إجراء دراسة بحثية علمية منهجية في مجال التغذية. 2-9-7

 يبتكر حلول للمشكالت البحثية المنوطة بمجال التغذية. 2-9-2

 التي يمكن مواجهتها في المجاالت التغذوية.يقييم حجم المخاطر  2-9-2

 يجمع الدالئل لتطوير األداء في مجال التغذية. 2-9-01

 يتخذ القرارت المهنية المناسبة في ضوء السياقات المهنية المختلفة بمجال التغذية. 2-9-00

ل التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجا المهنية : المهارات 2-3

 الخريج قادرا على أن:

 يطبق المهارات المهنية في مجال التغذية وعلوم األطعمة. 2-3-0

 يكتب تقارير مهنية بكفاءة عالية في مجال التغذية. 2-3-9

 يختار التقييم المناسب لكل تقرير مهني خاص بالعلوم التغذوية. 2-3-3

 ويحللها ويكتب التقارير اإلحصائية بمهنية عالية.يدخل البيانات  2-3-4

 يطبق و يستنتج ويقييم االنتائج اإلحصائية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة. 2-3-5

 يختار الطرق و األدوات المناسبة في مجال التغذية. 2-3-6

لي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنز العامه: المهارات 2-4

 الخريج قادرا على أن:

 يتواصل بفاعلية مع اآلخرين لخدمة مجال التغذية. 2-4-0

 يكتسب مهارة القيادة فى اختيار التحليل اإلحصائي المالئم لكل عمل بحثي. 2-4-9

 يجد قنوات جديدة للتواصل الفعال المثمر. 2-4-3

 جيا المعلومات بما يخدم مجال التغذية.يستخدم تكنولو 2-4-4

يستخدم الحاسب اآللي وتطبيقاته في التوصل إلي كل ما هو جديد في مجاالت اإلقتصاد المنزلي  2-4-5

 المختلفة.

 يظهر قدراته في تحديد احتياجاته التعليمية الشخصية وتقييم الذات في مجال التغذية. 2-4-6

 المتاحة بما يحقق األهداف المنشودة الخاصة بالمناحي التغذوية.يستخدم المصادر المعلوماتية  2-4-7

 يستنبط قواعد ومؤشرات لتقييم األداء في مجال التغذية. 2-4-2

 يعمل ضمن فريق لتنفيذ مشروعات خاصة بالعلوم التغذوية. 2-4-2

 يستخدم الوقت بكفائة في مجال التغذية. 2-4-01

 تي في مجاالت العلوم التغذوية المختلفة.يستخدم إستراتجيات التعلم الذا 2-4-00

                    متوافر دليل البرنامج 

 متوافر.  نظام المراجعة الدورية للبرنامج

 .سنوي 

 المستهدف  مدي توافق الهيكل االكاديمي للبرامج مع المستهدف مع

 من التعليم 

 متوافق

 

 ال يوجد المعوقات اإلدارية والتنظيمية 
 

 التعليم :  المستهدف  من ب لقياس مدي اكتسابتقويم طال -90

 االمتحانات التحريرية. .01 التقويم : أدوات 

 االمتحانات الشفهية. .00

 حلقات البحث والمناقشة. .09

 أعمال فصلية.   .03

 االمتحانات التطبيقية.    .04

 كتابة مقال مختصر. .05



 

 تقارير لجنة اإلشراف كل فصل دراسي. .06

 عرض تقديمي. .07

 : ( أعمال الفصل : األسبوعين  العاشر والعشرون.0م )التقييم  التقيي المواعيد 

 ( التطبيقي : األسبوع التاسع والعشرون.9التقييم )

 ( امتحان أخر الفصل  : األسبوع الثالثون.3التقييم  التقييم )

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها وهي كافية. )إن وجدت(: الخارجي  مالحظات المراجع 

 ية :اإلمكانات التعليم   -99

 0: 7  الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي 

 مناسب البرنامج : مدي مالءمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس وتوزيع األعباء عليهم الحتياجات 

 

 : مناسب المكتبة 

 :  إلي حد ما المعامل 

 إلي حد ما اآللي : الحاسب 

  مدي التعاون مع جهات االعمال في توفير

 :فرص التدريب للطالب 

 يوجد تعاون من خالل إقامة حفل الخرجيين واستضافة رجال األعمال.• 

 اقامة ندوات وورش لتعريف الخرجيين كيفية عمل المشروعات الصغيرة.• 
 

  أي متطلبات أخري

 للبرنامج :

  التعاقد مع شركات األغذية لتدريب الطالب علي استخدام األجهزة المختلفة الخاصة

 لغذائية.بتقدير وتحليل العناصر ا

  تدريب فني المعمل علي حسن استخدام اجهزة المعمل واتباع قواعد األمن والسالمة

 داخل المعمل.

  التعاقد مع المنشأت الصحية لتدريب الطالب علي تخطيط الوجبات للفئات المرضية

 المختلفة.

 : والتطوي إدارة الجودة -93

 :فعال نظام المتابعة لجوانب القصور 

 مناسب ئح وقوانين الكلية والجامعة :إجراءات تطبيق لوا 

 فعال ويراعى كافة المالحظات المدونه. البرنامج : مدي فاعلية نظام المراجعة الداخلية في تطوير 

 الخارجين فيما يخص مخرجات  المراجعين مالحظات

 البرنامج ومعايير القياس

زيادة عدد الساعات عن الساعات التي حددتها لجنة معايير التربية 

 لنوعية.ا

 : البرنامج مقترحات تطوير -94

  هيكل البرنامج ) المقررات

 (: / الساعات
 اجمالي عدد الساعات عملي نظري

 ساعة 09 ساعة 6 ساعة 6

 إختياري إنتقالي إلزامي

 الينطبق الينطبق ينطبق
 



 

  النسبة المئوية العدد نوع المقررات 

مقررات العلوم 

 االساسية

 ----- اليوجد

لعلوم مقررات ا

االجتماعية / 

 االنسانية

 ----- اليوجد

مقررات العلوم 

 التخصص

3 75 % 

مقررات من علوم 

 أخري

0 95 % 

 

 

 اليوجد جديدة : مقررات 

 عمل ورش عمل في مجال التخصص واستضافة بعض رجال األعمال. والمهارات : التدريب 

  مقترحات قطاع االعمال لتطوير

 البرنامج:

زيادة الجانب التطبيقي لبعض المواد من خالل زيادة بعض الموضوعات والمشاريع 

 والحرف ليواكب سوق العمل في الوقت الحالي.

 : أساتذة القسم المسئول عن التنفيذ 

 : العام الحالي. وقيت التنفيذ 

                                                           منسق البرنامج :  د فردوس عبدالمنعم أبوعلفة                     التوقيع :     

 .  9102/    01/  2التاريخ :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 9102-9107) تقرير عن برنامج الماجستير في التغذية وعلوم األطعمة

 معلومات أساسية  –أ 

 الماجستير في التغذية وعلوم األطعمة البرنامج : اسم -0

 اد المنزلي )التغذية وعلوم األطعمة(االقتص التخصص : -9

 سنه دراسية كاملة وسنه من البحث. عدد السنوات الدراسية : -3

 ساعة( 09ساعة( تطبيقي = ) 6)  +  ساعة( نظري 6)  المقررات: عدد الساعات المعتمدة / عدد -4

 إسبوع. 92/ أربع مقررات /  

 ه األساتذة المساعدون والمدرسون بالقسم.يتم اختيار استاذ المادة ومع تشكيل لجان الممتحنين أسس -5

 غير متاح :   الخارجيين نظام الممتحنين -6

 معلومات متخصصة –ب  

 : إحصائيات -7

 : ثالث طالب عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج 

 (% 011) )%(: معدل النجاح في البرنامج 

 ثابت سنوات(:3 اتجاه االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلي األعداد الملتحقة خالل آخر 

 (% 011عدد  نسبة ) 0 النهائي : نتائج االمتحان 

 ( امتياز%33.33) : ( % ) توزيع تقديرات النجاح 

 ( جيد جداً 66.667%)
 

  : األكاديمية المعايير -2

 األكاديمية المعايير-2

 المرجعية:

الماجستير"  تم بنائها  من لبرنامج  االقتصاد المنزلى "مرحلة     NARSهي معايير قومية قياسية أكاديمية 

( ، مع موائمتها بمواصفات Education Revision Program (ERP)خالل مشروع تطوير التعليم 

 طالب تلك المرحلة وسمات األقليم ومتغيرات سوق العمل وتستوفي رسالة الكلية المعلنة كاآلتي :

ب تلك المرحلة أو اكتسبها بأنماط التعلم وهي اإللمام بالمعلومات والمفاهيم األساسية التي تم نقلها لطال

المختلفة عقب إكماله البرنامج، فإلى جانب المعارف والمفاهيم العامة لطالب الماجستيريجب أن يكون خريج 

 برنامج الماجستير في االقتصاد المنزلى مجال التغذية وعلوم األطعمة لديه المعرفية بـ:

امج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون بانتهاء دراسة برن المعرفة والفهم: 2-0

 :الخريج قادرا على أن

 .النظريات و األساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات العالقة 2-0-0

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة 2-0-9

 .العلمية في مجال التخصصالتطورات  2-0-3

 .المبادئ األخالقية و القانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص 2-0-4

 .مبادئ و أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص 2-0-5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي. 2-0-6

المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون الخريج بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد  المهارات الذهنية: 2-9

 :قادرا على أن

 .تحليل و تقييم المعلومات في مجال التخصص و القياس عليها لحل المشاكل 2-9-0

 .حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات 2-9-9

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية 2-9-3



 

 .إجراء دراسة بحثية و/ أو كتابة دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية 2-9-4

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص 2-9-5

 .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص 2-9-6

 اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة. 2-9-7

برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون الخريج  بانتهاء دراسة المهارات المهنية: 2-3

 :قادرا على أن

 .إتقان المهارات المهنية األساسية و الحديثة في مجال التخصص 2-3-0

 .كتابة و تقييم التقارير المهنية 2-3-9

 تقييم الطرق و األدوات القائمة في مجال التخصص. 2-3-3

المهارات العامة  2-4

 والمنقولة: 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون الخريج 

 :قادرا على أن

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 2-4-0

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية 2-4-9

 .م الذاتي وتحديد احتياجاته التعلمية الشخصيةالتقيي 2-4-3

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف 2-4-4

 .وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين 2-4-5

 .العمل في فريق ، وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة 2-4-6

 .إدارة الوقت بكفاءة 2-4-7 

 المستمر. التعلم الذاتي و 2-4-2

 مقابالت، ندوات، ورش عمل، سمينارات علمية. :وي القدرات المحدودة والمتميزين(طرق دعم الطالب ) ذ

 للبرنامج : المرجعية معايير القياس-2

 بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون الخريج المعرفة والفهم : 2-0

 قادرا على أن:

 يعدد النظريات واألساسيات ذات الصلة بالعلوم التغذوية. 2-0-0

 يدرك اإلختالفات بين المجاالت المختلفة ذات العالقة بمجال التغذية. 2-0-9

 يشرح أهم مبادئ المحافظة علي البيئة في ضوء المجاالت المختلفة لعلوم التغذية. 2-0-3

 المهنية المنوطة بمجال التغذية والعلوم المختلفة ذات الصلة بها. يتعرف علي أهم المماراسات 2-0-4

 يذكر التطورات العلمية المتعلقة بمجال التغذية. 2-0-5

 يدرك المبادئ األخالقية والقانونية للممارسات المهنية في العلوم التغذوية. 2-0-6

 التغذية.يعدد مبادئ وأساسيات الجودة داخل المؤسسات ذات الصلة بمجال  2-0-7

 يدرك األسس العلمية الصحيحة في البحث العلمي وكذلك أخالقياته. 2-0-2

 يتعرف منهجيات البحث العلمي واألساليب االحصائية التكنولوجية المختلفة.  2-0-2

 يدرك أساسيات التحليل اإلحصائي في البحث العلمي. 2-0-01

إلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في ا المهارات الذهنية: 2-9

 الخريج قادرا على أن:

 يشخيص وتحليل وتقييم المشكالت والمعلومات الخاصة بالتغذية. 2-9-0

 يرتب المشكالت الخاصة بمجال التغذية وفقًا ألهميتها مع القياس عليها لحلها. 2-9-9

 اإلحصائي المناسب وقوفًا لحل  المشكالت والمواقف المختلفة. يوظف المعلومات إلختيار اإلسلوب 2-9-3

 يقارن يقييم نتائج التحليل اإلحصائي  2-9-4

 يقترح حلول للمشكالت الخاصة بمجال التغذية تحت أي ظرف. 2-9-5

 يستخدم العالقة بين المعارف المختلفة في ابتكار واستخدام الحل المالئم للمشكالت التغذوية. 2-9-6

 يوظف المعلومات في إجراء دراسة بحثية علمية منهجية في مجال التغذية. 2-9-7

 يبتكر حلول للمشكالت البحثية المنوطة بمجال التغذية. 2-9-2



 

 يقييم حجم المخاطر التي يمكن مواجهتها في المجاالت التغذوية. 2-9-2

 يجمع الدالئل لتطوير األداء في مجال التغذية. 2-9-01

 رارت المهنية المناسبة في ضوء السياقات المهنية المختلفة بمجال التغذية.يتخذ الق 2-9-00

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون  المهنية : المهارات 2-3

 الخريج قادرا على أن:

 األطعمة. يطبق المهارات المهنية في مجال التغذية وعلوم 2-3-0

 يكتب تقارير مهنية بكفاءة عالية في مجال التغذية. 2-3-9

 يختار التقييم المناسب لكل تقرير مهني خاص بالعلوم التغذوية. 2-3-3

 يدخل البيانات ويحللها ويكتب التقارير اإلحصائية بمهنية عالية. 2-3-4

 يات التكنولوجية الحديثة.يطبق و يستنتج ويقييم االنتائج اإلحصائية باستخدام التقن 2-3-5

 يختار الطرق و األدوات المناسبة في مجال التغذية. 2-3-6

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون  العامه: المهارات 2-4

 الخريج قادرا على أن:

 التغذية. يتواصل بفاعلية مع اآلخرين لخدمة مجال 2-4-0

 يكتسب مهارة القيادة فى اختيار التحليل اإلحصائي المالئم لكل عمل بحثي. 2-4-9

 يجد قنوات جديدة للتواصل الفعال المثمر. 2-4-3

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم مجال التغذية. 2-4-4

الت اإلقتصاد المنزلي يستخدم الحاسب اآللي وتطبيقاته في التوصل إلي كل ما هو جديد في مجا 2-4-5

 المختلفة.

 يظهر قدراته في تحديد احتياجاته التعليمية الشخصية وتقييم الذات في مجال التغذية. 2-4-6

 يستخدم المصادر المعلوماتية المتاحة بما يحقق األهداف المنشودة الخاصة بالمناحي التغذوية. 2-4-7

 ل التغذية.يستنبط قواعد ومؤشرات لتقييم األداء في مجا 2-4-2

 يعمل ضمن فريق لتنفيذ مشروعات خاصة بالعلوم التغذوية. 2-4-2

 يستخدم الوقت بكفائة في مجال التغذية. 2-4-01

 يستخدم إستراتجيات التعلم الذاتي في مجاالت العلوم التغذوية المختلفة. 2-4-00

                    متوافر دليل البرنامج 

 متوافر. رنامجنظام المراجعة الدورية للب

 سنوي.

 متوافق المستهدف من التعليم  مدي توافق الهيكل االكاديمي للبرامج مع المستهدف مع 

 

 ال يوجد المعوقات اإلدارية والتنظيمية 
 

 التعليم :  المستهدف  من تقويم طالب لقياس مدي اكتساب -2

 االمتحانات التحريرية. .0 التقويم : أدوات 

 االمتحانات الشفهية. .9

 البحث والمناقشة. حلقات .3

 أعمال فصلية.   .4

 االمتحانات التطبيقية.    .5

 كتابة مقال مختصر. .6

 تقارير لجنة اإلشراف كل فصل دراسي. .7

 عرض تقديمي. .2

 : ( أعمال الفصل : األسبوعين  العاشر والعشرون.0التقييم  التقييم ) المواعيد 



 

 ( التطبيقي : األسبوع التاسع والعشرون.9التقييم )

 ( امتحان أخر الفصل  : األسبوع الثالثون.3تقييم )التقييم  ال

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها وهي كافية. )إن وجدت(: الخارجي  مالحظات المراجع 

 اإلمكانات التعليمية :   -01

 0: 7  الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي 

 مناسب البرنامج : حتياجاتمدي مالءمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس وتوزيع األعباء عليهم ال 

 : مناسب المكتبة 

 :  إلي حد ما المعامل 

 إلي حد ما اآللي : الحاسب 

  مدي التعاون مع جهات االعمال في توفير

 فرص التدريب للطالب :

 يوجد تعاون من خالل إقامة حفل الخرجيين واستضافة رجال األعمال.• 

 ل المشروعات الصغيرة.اقامة ندوات وورش لتعريف الخرجيين كيفية عم• 
 

  أي متطلبات أخري

 للبرنامج :

  التعاقد مع شركات األغذية لتدريب الطالب علي استخدام األجهزة المختلفة الخاصة

 بتقدير وتحليل العناصر الغذائية.

  تدريب فني المعمل علي حسن استخدام اجهزة المعمل واتباع قواعد األمن والسالمة

 داخل المعمل.

 لمنشأت الصحية لتدريب الطالب علي تخطيط الوجبات للفئات المرضية التعاقد مع ا

 المختلفة.

 : والتطوي إدارة الجودة -00

 :فعال نظام المتابعة لجوانب القصور 

 : مناسب إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة 

 

 المالحظات المدونه.فعال ويراعى كافة  البرنامج : مدي فاعلية نظام المراجعة الداخلية في تطوير 

 الخارجين فيما يخص مخرجات  المراجعين مالحظات

 البرنامج ومعايير القياس

زيادة عدد الساعات عن الساعات التي حددتها لجنة معايير التربية 

 النوعية.

 : البرنامج مقترحات تطوير -09

  هيكل البرنامج ) المقررات

 (: / الساعات
 اجمالي عدد الساعات عملي نظري

 ساعة 09 ساعة 6 اعةس 6

 إختياري إنتقالي إلزامي

 الينطبق الينطبق ينطبق
 



 

  النسبة المئوية العدد نوع المقررات 

مقررات العلوم 

 االساسية

 ----- اليوجد

مقررات العلوم 

االجتماعية / 

 االنسانية

 ----- اليوجد

مقررات العلوم 

 التخصص

3 75 % 

مقررات من علوم 

 أخري

0 95 % 

 

 

 اليوجد جديدة : قرراتم 

 عمل ورش عمل في مجال التخصص واستضافة بعض رجال األعمال. والمهارات : التدريب 

  مقترحات قطاع االعمال لتطوير

 البرنامج:

زيادة الجانب التطبيقي لبعض المواد من خالل زيادة بعض الموضوعات والمشاريع 

 والحرف ليواكب سوق العمل في الوقت الحالي.

 أساتذة القسم عن التنفيذ : المسئول 

 : العام الحالي. وقيت التنفيذ 

           منسق البرنامج :  د فردوس عبدالمنعم أبوعلفة                     التوقيع :                                                     

 .  9102/    6/  94التاريخ :      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 9107-9106) اجستير في التغذية وعلوم األطعمةن برنامج المتقرير ع

 معلومات أساسية  –أ 

 الماجستير في التغذية وعلوم األطعمة البرنامج : اسم -0

 االقتصاد المنزلي )التغذية وعلوم األطعمة( التخصص : -9

 سنه دراسية كاملة وسنه من البحث. عدد السنوات الدراسية : -3

 ساعة( 09ساعة( تطبيقي = ) 6)  +  ساعة( نظري 6)  المقررات: عدد الساعات المعتمدة / عدد -4

 إسبوع. 92/ أربع مقررات /  

 قسم.يتم اختيار استاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون بال تشكيل لجان الممتحنين أسس -5

 غير متاح :   الخارجيين نظام الممتحنين -6

 معلومات متخصصة –ب  

 : إحصائيات -7

 :طالب واحد عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج 

 (% 011) )%(: معدل النجاح في البرنامج 

  اتجاه االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلي األعداد الملتحقة خالل

 سنوات(:3 آخر

 ثابت

     

 (% 011عدد  نسبة ) 0 النهائي : نتائج االمتحان 

 جيد جداً  : ( % ) توزيع تقديرات النجاح 
 

  : األكاديمية المعايير -2

لبرنامج  االقتصاد المنزلى "مرحلة الماجستير"  تم بنائها      NARSهي معايير قومية قياسية أكاديمية  المرجعية: األكاديمية المعايير-2

( ، مع موائمتها Education Revision Program (ERP)التعليم  من خالل مشروع تطوير

بمواصفات طالب تلك المرحلة وسمات األقليم ومتغيرات سوق العمل وتستوفي رسالة الكلية المعلنة 

 كاآلتي :

وهي اإللمام بالمعلومات والمفاهيم األساسية التي تم نقلها لطالب تلك المرحلة أو اكتسبها بأنماط التعلم 

ختلفة عقب إكماله البرنامج، فإلى جانب المعارف والمفاهيم العامة لطالب الماجستيريجب أن يكون الم

 خريج برنامج الماجستير في االقتصاد المنزلى مجال التغذية وعلوم األطعمة لديه المعرفية بـ:

تغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال ال المعرفة والفهم: 2-0

 :الخريج قادرا على أن

 .النظريات و األساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات العالقة 2-0-0

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة 2-0-9

 .التطورات العلمية في مجال التخصص 2-0-3

 .القية و القانونية للممارسة المهنية في مجال التخصصالمبادئ األخ 2-0-4

 .مبادئ و أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص 2-0-5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي. 2-0-7

ن ن يكوبانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أ المهارات الذهنية: 2-9

 :الخريج قادرا على أن

 .تحليل و تقييم المعلومات في مجال التخصص و القياس عليها لحل المشاكل 2-9-0

 .حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات 2-9-9



 

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية 2-9-3

 .منهجية حول مشكلة بحثيةإجراء دراسة بحثية و/ أو كتابة دراسة علمية  2-9-4

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص 2-9-5

 .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص 2-9-6

 اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة. 2-9-7

ل التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجا المهارات المهنية: 2-3

 :الخريج قادرا على أن

 .إتقان المهارات المهنية األساسية و الحديثة في مجال التخصص 2-3-0

 .كتابة و تقييم التقارير المهنية 2-3-9

 تقييم الطرق و األدوات القائمة في مجال التخصص. 2-3-3

سة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون بانتهاء درا المهارات العامة والمنقولة:  2-4

 :الخريج قادرا على أن

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 2-4-0

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية 2-4-9

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعلمية الشخصية 2-4-3

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف 2-4-4

 .وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين 2-4-5

 .العمل في فريق ، وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة 2-4-6

 .إدارة الوقت بكفاءة 2-4-7 

 التعلم الذاتي و المستمر. 2-4-2

 مقابالت، ندوات، ورش عمل، سمينارات علمية. محدودة والمتميزين( :طرق دعم الطالب ) ذوي القدرات ال

 للبرنامج : المرجعية معايير القياس-2

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون  المعرفة والفهم : 2-0

 الخريج قادرا على أن:

 ات الصلة بالعلوم التغذوية.يعدد النظريات واألساسيات ذ 2-0-0

 يدرك اإلختالفات بين المجاالت المختلفة ذات العالقة بمجال التغذية. 2-0-9

 يشرح أهم مبادئ المحافظة علي البيئة في ضوء المجاالت المختلفة لعلوم التغذية. 2-0-3

 يتعرف علي أهم المماراسات المهنية المنوطة بمجال التغذية والعلوم المختلفة ذات الصلة بها. 2-0-4

 كر التطورات العلمية المتعلقة بمجال التغذية.يذ 2-0-5

 يدرك المبادئ األخالقية والقانونية للممارسات المهنية في العلوم التغذوية. 2-0-6

 يعدد مبادئ وأساسيات الجودة داخل المؤسسات ذات الصلة بمجال التغذية. 2-0-7

 يدرك األسس العلمية الصحيحة في البحث العلمي وكذلك أخالقياته. 2-0-2

 البحث العلمي واألساليب االحصائية التكنولوجية المختلفة. يتعرف منهجيات  2-0-2

 يدرك أساسيات التحليل اإلحصائي في البحث العلمي. 2-0-01

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األطعمة( يجب أن يكون  المهارات الذهنية: 2-9

 الخريج قادرا على أن:

 لمشكالت والمعلومات الخاصة بالتغذية.يشخيص وتحليل وتقييم ا 2-9-0

 يرتب المشكالت الخاصة بمجال التغذية وفقًا ألهميتها مع القياس عليها لحلها. 2-9-9

يوظف المعلومات إلختيار اإلسلوب اإلحصائي المناسب وقوفًا لحل  المشكالت والمواقف  2-9-3

 المختلفة.

 يقارن يقييم نتائج التحليل اإلحصائي  2-9-4

 اصة بمجال التغذية تحت أي ظرف.يقترح حلول للمشكالت الخ 2-9-5

 يستخدم العالقة بين المعارف المختلفة في ابتكار واستخدام الحل المالئم للمشكالت التغذوية. 2-9-6



 

 يوظف المعلومات في إجراء دراسة بحثية علمية منهجية في مجال التغذية. 2-9-7

 يبتكر حلول للمشكالت البحثية المنوطة بمجال التغذية. 2-9-2

 يمكن مواجهتها في المجاالت التغذوية. يقييم حجم المخاطر التي 2-9-2

 يجمع الدالئل لتطوير األداء في مجال التغذية. 2-9-01

 يتخذ القرارت المهنية المناسبة في ضوء السياقات المهنية المختلفة بمجال التغذية. 2-9-00

طعمة( يجب أن يكون بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم األ المهنية : المهارات 2-3

 الخريج قادرا على أن:

 يطبق المهارات المهنية في مجال التغذية وعلوم األطعمة. 2-3-0

 يكتب تقارير مهنية بكفاءة عالية في مجال التغذية. 2-3-9

 يختار التقييم المناسب لكل تقرير مهني خاص بالعلوم التغذوية. 2-3-3

 ارير اإلحصائية بمهنية عالية.يدخل البيانات ويحللها ويكتب التق 2-3-4

 يطبق و يستنتج ويقييم االنتائج اإلحصائية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة. 2-3-5

 يختار الطرق و األدوات المناسبة في مجال التغذية. 2-3-6

وعلوم األطعمة( يجب أن يكون بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية  العامه : المهارات 2-4

 الخريج قادرا على أن:

 يتواصل بفاعلية مع اآلخرين لخدمة مجال التغذية. 2-4-0

 يكتسب مهارة القيادة فى اختيار التحليل اإلحصائي المالئم لكل عمل بحثي. 2-4-9

 يجد قنوات جديدة للتواصل الفعال المثمر. 2-4-3

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم مجال التغذية.  2-4-4

خدم الحاسب اآللي وتطبيقاته في التوصل إلي كل ما هو جديد في مجاالت اإلقتصاد يست 2-4-5

 المنزلي المختلفة.

 يظهر قدراته في تحديد احتياجاته التعليمية الشخصية وتقييم الذات في مجال التغذية. 2-4-6

يستخدم المصادر المعلوماتية المتاحة بما يحقق األهداف المنشودة الخاصة بالمناحي  2-4-7

 .التغذوية

 يستنبط قواعد ومؤشرات لتقييم األداء في مجال التغذية. 2-4-2

 يعمل ضمن فريق لتنفيذ مشروعات خاصة بالعلوم التغذوية. 2-4-2

 يستخدم الوقت بكفائة في مجال التغذية. 2-4-01

 يستخدم إستراتجيات التعلم الذاتي في مجاالت العلوم التغذوية المختلفة. 2-4-00

                    متوافر دليل البرنامج 

 متوافر. جام المراجعة الدورية للبرنامنظ

 سنوي.

 متوافق المستهدف من التعليم  مدي توافق الهيكل االكاديمي للبرامج مع المستهدف مع 

 ال يوجد المعوقات اإلدارية والتنظيمية 
 

 التعليم :  المستهدف  من تقويم طالب لقياس مدي اكتساب -2

 االمتحانات التحريرية. (0 التقويم : أدوات 

 متحانات الشفهية.اال (9

 حلقات البحث والمناقشة. (3

 أعمال فصلية.   (4

 االمتحانات التطبيقية.    (5

 كتابة مقال مختصر. (6

 تقارير لجنة اإلشراف كل فصل دراسي. (7



 

 عرض تقديمي. (2

 : ( أعمال الفصل : األسبوعين  العاشر والعشرون.0التقييم  التقييم ) المواعيد 

 ع والعشرون.( التطبيقي : األسبوع التاس9التقييم )

 ( امتحان أخر الفصل  : األسبوع الثالثون.3التقييم  التقييم )

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها وهي كافية. )إن وجدت(: الخارجي  مالحظات المراجع 

 اإلمكانات التعليمية :   -01

 0: 7  الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي 

 مناسب :البرنامج وتوزيع األعباء عليهم الحتياجات مدي مالءمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس 

 : مناسب المكتبة 

 :  إلي حد ما المعامل 

 إلي حد ما اآللي : الحاسب 

  مدي التعاون مع جهات االعمال في توفير فرص

 التدريب للطالب:

 يوجد تعاون من خالل إقامة حفل الخرجيين واستضافة رجال األعمال.• 

 ش لتعريف الخرجيين كيفية عمل المشروعات الصغيرة.اقامة ندوات وور• 
 

  أي متطلبات أخري

 للبرنامج :

  التعاقد مع شركات األغذية لتدريب الطالب علي استخدام األجهزة المختلفة الخاصة

 بتقدير وتحليل العناصر الغذائية.

 تدريب فني المعمل علي حسن استخدام اجهزة المعمل واتباع قواعد األمن والسالمة 

 داخل المعمل.

  التعاقد مع المنشأت الصحية لتدريب الطالب علي تخطيط الوجبات للفئات المرضية

 المختلفة.

 : والتطوي إدارة الجودة -00

 :فعال نظام المتابعة لجوانب القصور 

 : مناسب إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة 

 فعال ويراعى كافة المالحظات المدونه. برنامج:ال مدي فاعلية نظام المراجعة الداخلية في تطوير 

 الخارجين فيما يخص مخرجات  المراجعين مالحظات

 البرنامج ومعايير القياس

زيادة عدد الساعات عن الساعات التي حددتها لجنة معايير 

 التربية النوعية.

 : البرنامج مقترحات تطوير -09

  هيكل البرنامج

 المقررات / الساعات)

:) 

 اجمالي عدد الساعات عملي نظري

 ساعة 09 ساعة 6 ساعة 6

 إختياري إنتقالي إلزامي

 الينطبق الينطبق ينطبق

 



 

  النسبة المئوية العدد نوع المقررات 

مقررات العلوم 

 االساسية

 ----- اليوجد

مقررات العلوم 

االجتماعية / 

 االنسانية

 ----- اليوجد

مقررات العلوم 

 التخصص

3 75 % 

علوم مقررات من 

 أخري

0 95 % 

 

 

 اليوجد جديدة : مقررات 

 عمل ورش عمل في مجال التخصص واستضافة بعض رجال األعمال. والمهارات : التدريب 

  مقترحات قطاع االعمال

 لتطوير البرنامج:

زيادة الجانب التطبيقي لبعض المواد من خالل زيادة بعض الموضوعات والمشاريع والحرف 

 ي الوقت الحالي.ليواكب سوق العمل ف

 : أساتذة القسم المسئول عن التنفيذ 

 : العام الحالي. وقت التنفيذ 

            منسق البرنامج :  د فردوس عبدالمنعم أبوعلفة                     التوقيع :                                                     

 .  9102/    0/  92التاريخ :      
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 تقرير عن برنامج دراسي

 2020   /2019للعام الدراسي      

 قسم : االقتصاد المنزلي             

 معلومات أساسية   –أ 

 االقتصاد المنزلي )مرحلة الماجستير(  البرنامج : اسم-1

 االقتصاد المنزلي   التخصص : -2

 مجال  )إدارة المنزل واقتصاديات األسرة( 

سنتان ) سنه للمقررات التمهيدية +سنة  لتجهيز خطة البحث   عدد السنوات الدراسية : -3

 ومناقشتها ( 

 ساعة  10ساعة  اجمالي   2عملى   ساعة ، 8نظري  المقررات  عدد الساعات المعتمدة / عدد -4

 استاذ المادة + االساتذة+ االساتذة المساعدين + المدرسين  الممتحنينتشكيل لجان  أسس-5

 :   الخارجيين نظام الممتحنين -6

 
 متاح              غيرمتاح      ✓

 معلومات متخصصة  –ب  

 : إحصائيات-7

 

 1 عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج :-

 %  100 )%( : معدل النجاح في البرنامج-

االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة إلي األعداد الملتحقة اتجاه -

 سنوات( :3 خالل آخر
 ثابت               متزايد           ✓

 متناقص      

 % 100بنسبة     1         عدد النهائي :  نتائج االمتحان-

 :  ( % ) توزيع تقديرات النجاح-

 

 

 % ــــــــــــ جيد                

 % ـــــــــــــ جيد جدا            

    %100ممتاز   

 

 

( المشتقة من Academic References Standards)  ARS  المعايير األكاديمية المرجعية المرجعية  األكاديمية المعايير -8 

  NARS    National Academic References Standardsمعايير قومية قياسية أكاديمية

 Educationللدراسات العليا  تم بنائها  من خالل مشروع تطوير التعليم  الماجستيرلبرنامج  

Revision Program ) ERP) 

 والفهم: مهارات المعرفة -8-1

 

 كل من:ببانتهاء برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادراً على الفهم والدراية 

 التعرف علي النظريات والقوانين ذات الصلة بمجال إدارة المنزل واقتصاديات األسرة. -8-1-1

ــزل واقتصــاديات   8-1-2 ــال ادارة المن ــات الخا ــة بمج ــاويم والمصــطلحات والتعميم توضــيا المف

 األسرة.

 التعريف بالعلوم ذات الصلة  بمجال  إدارة المنزل واقتصاديات األسرة. 8-1-3

 تحديد  متطلبات الممارسات المهنية في  مجال  إدارة المنزل واقتصاديات األسرة. 8-1-4

ــزل  8-1-5 ــة  بمجــال  إدارة المن ــوم المختلف ــات العل ــن نظري ــة بالممارســات  المكتســبة م اعــداد قائم



 

2 
 

 
 
 

 ت األسرة. واقتصاديا

التعريــف بــموم مبــادا المحافظــة علــي البي ــة فــي ضــوء  مجــال  إدارة المنــزل واقتصــاديات   8-1-6

 األسرة.

توضيا دور الممارسات المهنية في  مجال  إدارة المنزل واقتصاديات األسرة في تنميــة البي ــة   8-1-7

 و يانتها.

تطوير العملية التعليمية  في مجال  إدارة المنزل شرح دور المؤسسات والهي ات الحكومية في    8-1-8

 واقتصاديات األسرة.

 توضيا  التطورات العلمية في مجال  إدارة المنزل واقتصاديات األسرة. 8-1-9

 تقديم  افكار جديدة وحلول لمشكالت متعددة  في مجال  إدارة المنزل واقتصاديات األسرة. 8-1-10

قيــة والقانونيــة للممارســـة المهنيــة فــي مجــال  إدارة المنـــزل التعريــف  بالمبــادا األخال 8-1-11

 واقتصاديات األسرة.

اعداد قائمة بمبادا وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية بمجال إدارة المنزل واقتصاديات   8-1-12

 األسرة.

 تحديــد  الطــرق العلميــة لجمــع المعلومــات واســتنبا  البيانــات   بمجــال  إدارة المنــزل 8-1-13

 واقتصاديات  األسرة.

 التعريف بمساسيات وأخالقيات البحث العلمي في مجال  إدارة المنزل واقتصاديات االسرة.8-1-14

   الذونية : المهارات -8-2

 

 كل من:ببانتهاء برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادراً على الفهم والدراية 

تحليل ونقد المعلومات المتضمنة داخل المقررات الخا ة  بمجال  إدارة المنزل واقتصاديات     8-2-1

 األسرة.

المفاضلة بــين المعلومــات المتاحــة الســتخدامها فــي حــل المشــكالت المرتبطــة بمجــال  إدارة    8-2-2

 المنزل واقتصاديات األسرة. 

ل  إدارة المنــزل واقتصــاديات األســرة. تحليل المشكالت التي يمكن مواجهتها مــن خــالل مجــا  8-2-3

 باستخدام المعطيات والمعلومات المتاحة. 

اقتراح حلول جديدة لما يواجهه مــن مشــكالت مســتخدما معلوماتــه ومعارفــه فــي مجــال  إدارة   8-2-4

 المنزل واقتصاديات األسرة.

قتصاديات األسرة توظيف وربط جميع المعلومات والخبرات بمقررات  مجال  إدارة المنزل وا  8-2-5

 للو ول لحلول لما يقابل من مشكالت مهنية.

استخدام  اساسيات البحث العلمــي فــي اعــداد بحــث علمــي منهجــي لظــاورة أو مشــكلة متعلقــة   8-2-6

 بمجال  إدارة المنزل واقتصاديات االسرة .

االســرة. مناقشة  حجم المخا ر التــي يمكــن مواجهتهــا فــي مجــال إدارة المنــزل واقتصــاديات    8-2-7

 والتخطيط لمواجهتها وتالفيها.

 التخطيط لتطوير أداء الطالب في مجال إدارة المنزل واقتصاديات االسرة . 8-2-8

علميــة مدروســة فــي مجــال    مناقشة وتحليل البيانات والمعلومات التخاذ القرار المناسب بطرق    8-2-9

 إدارة المنزل واقتصاديات االسرة.

 بانتهاء برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادراً على الفهم  وعملية:مهارات مهنية  -8-3

 كل من:بوالدراية 

القدرة علي التطبيق العملي  للمهارات المهنية    األساسية والحديثــة فــي مجــال  إدارة المنــزل   8-3-1

 واقتصادياته.

القدرة علي استخدام معلوماته ومعارفه بمجال  إدارة المنزل واقتصــاديات األســرة فــي تــوفير   8-3-2

 بي ة العمل التي تحقق األمن  والسالمة المهنية والبي ية.

تمدية الدور المتوقع منه في محاربة غــالء األســعار واللــا التجــاري واألزمــة االفتصــادية   8-3-3

 وفقا لما تعلمه  في مجال  إدارة المنزل واقتصاديات األسرة.

 كتابة التقارير المهنية الالزمة بطريقة علمية ووافية وشاملة.  8-3-4



 

3 
 

 
 
 

ة المنــزل واقتصــاديات المفاضــلة بــين الطــرق واألدوات الحديثــة  القائمــة فــي مجــال  إدار  8-3-5

 األسرة واستخدام أفضلها.

 كل من:ببانتهاء برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادراً على الفهم والدراية  مهارات عامة ومنقولة: -8-4

إدارة   8-4-1 لخدمة  مجال   األخرين  للتوا ل مع  جديدة  قنوات  وايجاد  الفعال  التوا ل  علي  القدرة 

 واقتصاديات األسرة .المنزل 

في   8-4-2 الممارسات  يخدم  بما  المعلومات  تكنولوجيا  واستخدام   المستمر  الذاتي  التعلم  علي  القدرة 

 المهنية بمجال  إدارة المنزل واقتصاديات األسرة.

في    8-4-3 والتدريبية  العلمية  احتياجاته  لتحديد  الذاتي  التقييم  وادوات  جداول  باستخدام  الذاتي  التقييم 

 جال  إدارة المنزل واقتصاديات األسرة. م

 تحمل مس ولية مايتمخده من قررات رشيدة بتطبيق اسس إدارة المنزل واقتصاديات األسرة. 8-4-4

القدرة علي العمل في مجموعات واالستخدام األمثل للمصادر المتاحة للحصول علي المعلومات    8-4-5

 والمعارف وتوظيفها النجاز مس ولياته. 

 وضع المعايير الموضوعية لتقييم أعضاء الفريق. 8-4-6

 القدرة علي العمل في مجموعة لنشر الوعي االداري.   8-4-7

 اليب و رق تبسيط االعمال لالستفادة المثلي من الوقت والجهد. القدرة علي استخدام اس 8-4-8

المواظبة علي التعليم الذاتي والمستمر ومعرفة الجديــد  فــي مجــال  إدارة المنــزل واقتصــاديات   8-4-9

 األسرة.

المخرجات التعليمية المستهدفة  -9

  من البرنامج

)(ILOs 

 المعرفة والفهم :   9/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج ماجستير إدارة المنزل واقتصاديات أسرة من المعايير القياسية 

 للدراسات العليا السابق ذكروا:

 البرنامج يجب أن يكون الخريج قادرا علي أن:باستكمال دراسة 

 

 يعدد النظريات المرتبطة بمجال إدارة المنزل واقتصاديات أسرة.  9-1-1

 يشرح المفاويم والمعارف المرتبطة بمجال إدارة المنزل واقتصاديات أسرة.  9-1-2

 يحدد العلوم ذات الصلة بمجال إدارة المنزل واقتصاديات أسرة.    9-1-3

 متطلبات الممارسات المهنية في مجال إدارة المنزل واقتصاديات أسرة.يعرف    9-1-4

 ينتج أعمال متنوعة مستخدما أسس العلوم المختلفة ونظرياتها.  9-1-5

 يشرح أوم مبادا المحافظة علي البي ة في ضوء مجال إدارة المنزل واقتصاديات أسرة. 9-1-6

إدارة    9-1-7 مجال  في  المهنية  الممارسات  دور  البي ة يشرح  تنمية  علي  أسرة  واقتصاديات  المنزل 

 و يانتها. 

 يقدر الشراكة المختلفة مع المؤسسات والمجتمع الخارجي لتعزيز وتطوير العملية التعليمية. 9-1-8

 يوضا التطورات العلمية في مجال إدارة المنزل واقتصاديات أسرة. 9-1-9

 ينتج افكار جديدة وحلول لمشكالت متعددة. 9-1-10

 عنا ر المشكلة. يجد حلول منهجية ل 9-1-11

 يوضا أخالقيات البحث العلمي. 9-1-12

واقتصاديات  9-1-13 المنزل  إدارة  مجال  في  المهنية  للممارسات  والقانونية  األخالقية  المبادا  يعدد 

 أسرة.

المنزل   9-1-14 إدارة  بمجال  الصلة  ذات  المؤسسات  داخل  الجودة  وأساسيات  مبادا  يعدد 

 . واقتصاديات أسرة

 . المعلومةيحدد الطرق العلمية للبحث عن   9-1-15

 . يعرف كيفية استنبا  المعلومات وجمع البيانات 9-1-16

 .يعدد أساسيات وأخالقيات البحث العلمي في مجال إدارة المنزل واقتصاديات أسرة 9-1-17

 ينمى قدرات الطالب على البحث واالكتشاف  9-1-18

 يهتم باألفكار الجديدة ومحاولة تطبيقها. 9-2-19
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 المهارات الذونية :  2/ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات مهنية وعملية   3/ 9

 

 

 

 

 

 

 مهارات عامــة:  9/4

 

 

 -الخريج قادرا علي أن:بانتهاء دراسة البرنامج يجب أن يكون 

  إدارة المنزل واقتصاديات أسرةيحلل المعلومات المتاحة في مجال  9-2-1

  إدارة المنزل واقتصاديات أسرةيقيم دور المعلومات المتاحة في حل   المشكالت في مجال  9-2-2

 يوظف المعلومات للتعامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف. 9-2-3

 إدارة المنزل واقتصاديات أسرةلتي يمكن مواجهتها في مجال يحدد المشكالت ا 9-2-4

 إدارة المنزل واقتصاديات أسرةيستخدم المعطيات المتاحة في حل المشكالت في مجال  9-2-5

 إدارة المنزل واقتصاديات أسرة يقترح أفكاراً ورؤى إبداعية في مجال  9-2-6

إدارة المنزل واقتصاديات ت  المهنية في مجال  يستنبط دور المعارف المختلفة في حل المشكال   9-2-7

  أسرة

 يوظف المعلومات للتعامل بكفاءة مع المشكالت والمواقف 9-2-8

 يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  9-2-9

 .إدارة المنزل واقتصاديات أسرةيخطط إلجراء دراسة بحثية في مجال  9-2-10

إدارة المنزل واقتصاديات  يخطط لكتابة دراسة علمية ومنهجية حول مشكلة بحثية في مجال    9-2-11

  أسرة

 إدارة المنزل واقتصاديات أسرةيحلل ابحاث تفصيلية في مجال   9-2-12

 يبتكر اكثر من استراتيجية تدريس وفق متطلبات المهام التعليمية .  9-2-13

 مكن مواجهتها في مجال إدارة المنزل واقتصاديات أسرةيقيم حجم المخا ر التي ي 9-2-14

 يدرك اومية االستخدام الصحيا لألدوات والخامات. 9-2-15

 يدرك اومية التعامل الصحي اثناء ممارسة االعمال 9-2-16

 يخطط لتطوير أدائه في مجال إدارة المنزل واقتصاديات أسرة 9-2-17

 يخطط لمواقف تعليمية تساعد على اتخاذ القرار  9-2-18

مجال    2-19  -9 في  المتاحة  المعلومات  في ضوء  المهنية  القرارات  واقتصاديات  يتخذ  المنزل  إدارة 

  أسرة

 بانتهاء دراسة البرنامج يكون الخريج قادرا علي أن :

  إدارة المنزل واقتصاديات االسرة طبق المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال ي 9-3-1

 يصمم بي ة العمل التي تحقق األمن والسالمة المهنية والبي ية. 9-3-2
 . إدارة المنزل واقتصاديات االسرة يكتب تقارير مهنية في مجال  9-3-3
 . ل واقتصاديات أسرةإدارة المنز يقيم التقارير مهنية في مجال  9-3-4
 يستخدم الطرق واألدوات الحديثة القائمة في مجال  إدارة المنزل واقتصاديات االسرة. 9-3-5
 إدارة المنزل واقتصاديات االسرة. يقيم الطرق واألدوات الحديثة القائمة في مجال  9-3-6
  األعماليجهز الخامات واألدوات المناسبة لتحقيق أفضل النتائج في  9-3-7

 بانتهاء دراسة البرنامج يكون الخريج قادر على أن: 

 إدارة المنزل واقتصاديات االسرة يتوا ل بفاعلية مع األخرين لخدمة  مجال  9-4-1

 يجد قنوات جديدة للتوا ل المستمر 9-4-2

إدارة المنزل واقتصاديات  يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسات في المهنية مجال    9-4-3

 االسرة. 

مجال    9-4-4 في  جديد  وو  ما  كل  إلي  التو ل  في  وتطبيقاته  األلي  الحاسب  المنزل يستخدم  إدارة 

 واقتصاديات االسرة 

 . يطلع على الجديد في مجال تخصصه 9-4-5

 وجيا كاداه بحثية واداه للو ول للمعلومات وتنظيمها يستخدم التكنول 9-4-6

 .إدارة المنزل واقتصاديات االسرةيقييم ذاته ويحدد احتياجاته العلمية في مجال  9-4-7

 يحدد أدوات التقييم الجيد 9-4-8

 . تدرب على تحمل المس ولية الفرديةي 9-4-9

مجال    9-4-10 في  المنشودة  األوداف  يحقق  بما  المتاحة  الموارد  واقتصاديات يستخدم  المنزل  إدارة 

 االسرة 
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 يوظف معارفه بالعلوم والخامات واألدوات والخطو  والتقنيات فى التنفيذ.  9-4-11

 .يجد قنوات جديدة للتوا ل المستمر 9-4-12

 يضع قواعد ومؤشرات لتقييم أداء األخرين. 9-4-13

 اكتساب القدرة على المقارنة والتحليل والتفكير الناقد.وبمساليب التقويم  يلم  9-4-14

 يحدد مجموعة من معايير التقويم االساسية    9-4-15

 .إدارة المنزل واقتصاديات االسرةيعمل ضمن فريق لتنفيذ مشروعات في مجال  9-4-16

 .المنزل واقتصاديات االسرة إدارةيظهر مهارات القيادة في سياقات مهنية في مجال  9-4-17

 باألعمال الجماعية التي يشترك في تنفيذوا مجموعة من الطالب  يهتم  9-4-18

 . إدارة المنزل واقتصاديات االسرةيستخدم الوقت بكفاءة وفاعلية في مجال   9-4-19

 .إدارة المنزل واقتصاديات االسرةيستخدم استراتيجيات التعلم الذاتي في مجال  9-4-20

 . إدارة المنزل واقتصاديات االسرةالبحث دائما عن الحديث في مجال  9-4-21

  التدريب على انتاج المعرفة وليس نقل المعرفة من خالل اتباع التفكير العلمى 9-4-22

 غير متوافر     ✓             متوافر      ✓  دليل البرنامج -

 غير متوافر                  متوافر      ✓  نظام المراجعة الدورية للبرنامج-

 سنوي                 أكثر من سنة  ✓        

 

مدي توافق الهيكل االكاديمي 

 للبرامج مع المستهدف مع

 المستهدف من التعليم 

 متوافق  

 

 ال يوجد  المعوقات اإلدارية والتنظيمية -

 

 رق دعم الطالب ) ذوي -

 ( : والمتميزينالقدرات المحدودة 

 مقابالت    

 ندوات

 ورش عمل

 سمينارات علمية 

 التعليم  :   المستهدف  من تقويم  الب لقياس مدي اكتساب –

 امتحان تحريري –مناقشة  –ورقة دراسية  التقويم : أدوات-

   %80من درجة المادة  ،  %20نسبة أعمال السنة  -أ المواعيد :-

وجد   إذا  نظري،أما  امتحان  يوجد  لم  إذا  العام  آخر  امتحان  في  التطبيقية  للمقررات   (

 لالمتحان التطبيقي. %40للنظري، %40امتحان نظري يحدد 

) لالمتحان التحريري( للمواد التي ال    %80من درجة المادة ،  %20نسبة أعمال السنة   -ب

 بها امتحان تطبيقي. يوجد 

مجلس         يقرره  الذي  للنظام  وفقم  والشفوية  والتطبيقية  التحريرية  االمتحانات  تكون  أن 

المختص وتكون مدة   القسم  الكلية ومجلس  اقتراح مجلس  العليا والبحوث بناء علي  الدراسات 

 ساعات. 3االمتحان التحريري في كل مقرر

الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد    يقدر نجاح الطالب بمحد التقديرات التالية سواء في المادة

 الدراسية بالنسبة لدرجة الماجستير والدبلوم الخاص. 

 فمكثر من مجموع الدرجات.  %90ممتاز      من 

 من مجموع الدرجات. %90إلي اقل  من   %80جيد جداً   من 

 من مجموع الدرجات. %80إلي أقل  من    %70جيد       من 

 من مجموع الدرجات.  %70قل  من إلي أ   %60مقبول    من  

 ويقدر رسوم الطالب بمحد التقديرين اآلتيين. 
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 من مجموع الدرجات.  %60إلي أقل من  %50ضعيف من 

 من الدرجة   %50ضعيف جدا  أقل من 

 يذكر في الشهادة التي تمنا للطالب بيان تخصصه والتقديرات المستحقة. -

ة في التربية النوعية إذا انقضت خمس سنوات علي يللي قيد الطالب لدرجة الماجستير الفلسف  -

تسجيله للدرجة إال إذا رأي مجلس الكلية اإلبقاء علي التسجيل لمدة يحددوا بناءا علي تقرير من  

 األساتذة المشرفين ومجلس القسم بحد أقصي عامين. 

يمنعه من   لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة فصل دراسي أو أكثر إذا تقدم بعذر مقبول  -

 موا لة دراسته وال تحسب مدة اإليقاف ضمن المدة المحددة.

تناقا لجنة الحكم الدارس في بحثه مناقشة علنية ويعتمد مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا    -

 ومجلس الكلية ومجلس الجامعة منا الدرجة. 
جامعة المنوفية أو   من   ToeFelأن يجتاز الطالب امتحانا في الللة اإلنجليزية علي مستوي    -

ما يعادله ويشتر  النجاح في وذا االمتحان ) قبل تشكيل لجان المناقشة والحكم للرسائل العلمية  
 درجة علي األقل.  400( وذلك أن يحصل  الب الماجستير علي 

 

 : الخارجي مالحظات المراجع-

)إن                                           

 وجدت( 

 ال يوجد 

 اإلمكانات التعليمية :  - 10

 الطالب نسبة أعضاء وي ة التدريس إلي-

 

1 :1 

مدي مالءمة تخصصات أعضاء وي ة  -

 التدريس وتوزيع األعباء عليهم الحتياجات

 البرنامج :

 غير مناسب     إلي حد ما              ✓       مناسب     ✓ 

 )لماذا؟(        

 جميع أعضاء وي ة التدريس تخصص إدارة منزل ومؤسسات 

 غير مناسب         ✓إلي حد ما                 مناسب       المكتبة : -

 )لماذا؟(        

 تحتاج المكتبة إلى مزيد من المراجع في التخصص  

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب✓      المعامل  :-

 )لماذا؟(        

 عدد الطالب قليل بالنسبة للمعامل

 إلي حد ما           غير مناسب               مناسب      ✓ اآللي : الحاسب-

 )لماذا؟(        

 لكل  الب جهاز باإلضافة إلى استخدام الالب توب الشخصي في التطبيقي 

 

التعاون مع جهات االعمال في توفير مدي -

 فرص التدريب للطالب : 

 يوجد تعاون من خالل اقامة حفل للخريجيين واستضافة جهات االعمال

 

 

بعض مسميات المقررات غير مواكبة للتطور العلمي لتخصص ويتم االن عمل مقترح جديد لبرنامج الدراسات  أي متطلبات أخري للبرنامج :-

 .اعات المعتمدة وفق االجراءات المتبعة في ذلكالعليا بنظام الس

 

 

 : والتطوير إدارة الجودة – 11

 

 إلي حد ما         غير فعال           فعال✓     نظام المتابعة لجوانب القصور :-
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 )لماذا؟ حيث يتم تعديل االئحة لمرحلة الماجستير 

 

إجراءات تطبيق لوائا وقوانين -

 الكلية والجامعة  
 إلي حد ما     غير مناسب            مناسب  ✓

 )لماذا؟( يتم تطبيق كافة القوانين واللوائا 

 

مدي فاعلية نظام المراجعة  -

 البرنامج : الداخلية في تطوير

 فعالة ويراعي كافة المالحظات المدونة

الخارجين  المراجعين مالحظات-

فيما يخص مخرجات البرنامج 

 ومعايير القياس 

 مناسبة 

 : البرنامج مقترحات تطوير – 12

 

ويكل البرنامج )  -

المقررات / 

 ( :  الساعات

 مدة البرنامج   :    الماجستير     سنتان  -أ 

 ) سنه للمقررات التمهيدية + سنة  لتجهيز خطة البحث ومناقشتها (

 ويكل البرنامج :  نظري وتطبيقي للمقررات وبحثي للبحث والمناقشة  -أ

 ساعة    2ساعة ،عملى  8عدد الساعات  / عدد الوحدات : نظري 

 ساعة  10اجمالي 

 

  

 

 

 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : 

ات االسرة يدرس الطالب بعد قيده لدرجة الماجستير في االقتصاد المنزلي مجال ادارة منزل واقتصادي

  :لمدة عام دراسي  المقررات اآلتية

 

 المقرر

 النهاية العظمي للدرجات عدد الساعات 

أعمال سنة   مجموع  تطبيقي  نظري

 وشفوي 

 مجموع  تحريري تطبيقي 

 اإلحصاء وتطبيقات الحاسب  

 في مجال التخصص 

1 2 3 20 40 40 100 

مقرر عربي )اقتصاديات االستهالك 

 واألسرة( 

2 1 3 20 40 40 100 

 100 40 40 20 3 1 2 مقرر أجنبي ) تنمية موارد األسرة ( 

 100 ---- ---- 100 3 -- 3 حلقة البحث

يؤدي الطالب امتحان مدته ثالث ساعات في كل مقرر من مقررات الدراسة ويحدد مجلس الدراسات العليا والبحــوث 

بناء علي اقتراح مجلس الكلية ومجالس األقسام المختصة مواعيد وذه االمتحانات ، وال يجوز للطالب أن يؤدي االمتحــان 

 من مجموع الدرجات.%60ها بحد ادني في أي من وذه المواد أكثر من مرتين، ويكون نجاحه في

 ويشتر  نجاح الطالب في وذه المقررات قبل تشكيل لجنة الحكم والمناقشة علي الرسالة.   -

يكلف الطالب بإجراء بحث في موضوع يقره السيمنار ثم مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكلية ويقدم    -

من تاريخ تسجيل الموضوع في مجلس الكلية رسالة علمية تقر لجنة اإلشراف  الطالب بعد مضي عام ميالدي علي األقل 
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  الحيتها للمناقشة قبل عرضها علي لجنة المناقشة والحكم.  

علي    % 75يشتر  لقبول الرسالة للمناقشة أن يكون الطالب قد حضر حلقة البحث ) السيمنار( في القسم المسجل فيه بنسبة  

ة الالزمة للحصول علي الدرجة العلمية من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي التسجيل. يذكر في األقل وخالل المدة القانوني

جيد   –جيد    –الشهادة التي تمنا للطالب بيان ما يتخصص فيه وموضوع الرسالة التي تقدم بها والتقدير المستحق" مقبول  

 ممتاز". –جداً 

التربية النوعية في تخصصات العلوم التربوية والنفسية فيما عدا " المناوج  يتم التسجيل لدرجة الماجستير لخريجي كلية  -

 و رق تدريس التخصص " بكلية التربية مع مراعاة اآلتي:

القسم   - من  وآخر  التسجيل  بها  يتم  التي  الكلية  من  فقط  واحد  تدريس  وي ة  التسجيل عضو  علي  اإلشراف  وي ة  تتضمن 

ذلك أن تكون الدبلومات التي تسبق التسجيل لدرجة الماجستير من إحدي كليات    المختص بكلية التربية النوعية ويتطلب

 التربية.

يتم التسجيل لدرجة الماجستير في مناوج و رق تدريس التخصص بكلية التربية النوعية للحا لين علي الدبلوم الخا ة   -

 في المناوج و رق التدريس في التخصص.

الرسال - تقريراً بصالحية  المشرفون  والمناقشة إلقراروا من يقدم  الحكم  لجنة  المشرفون  أو  المشرف  للمناقشة ويقترح  ة 

مجلس القسم العلمي المختص ولجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية علي أن تتكون وذه اللجنة من المشرف أو المشرفين  

 ة علنية."بصوت واحد" وعضوين أحدوما من خارج الجامعة وتناقا لجنة الحكم الدارس في بحثه مناقش

 

 مقررات -

 جديدة : 

 ال يوجد 

 التدريب-

 والمهارات :

 يوجد نظام تدريب عن  ريق مركز الخدمة العامة 

مقترحات قطاع  

االعمال لتطوير 

 البرنامج :

 ال يوجد 

المس ول عن -

 التنفيذ :

 قسم االقتصاد المنزلي  

 2019 /2018 وقيت التنفيذ  ت- 

 2020 /   12 /  6    التاريــخ  :                                    انجي الطوخي التوقيع :                    منسق البرنامج/ د/ إنجي سعيد الطوخي

 2020 /   12  / 6    التاريــخ  :                       سعيد مناع                   رئيس  البرنامج/ أ.د/ سعيد مناع                        التوقيع :     

 



 

 

 المالبس والنسيج تقرير عن برنامج الماجستير في 

   (2017-2016)للعام الدراسي     

 جامعة: المنوفية 

 ة: التربية النوعية كلي

 اإلقتصاد المنزلي قسم : 

 معلومات أساسية   –أ 

 المالبس والنسيجالماجستير في  البرنامج :  اسم -1

 ( سيجالمالبس والن قتصاد المنزلي )اال التخصص :  -2

 سنه دراسية كاملة وسنه من البحث.  عدد السنوات الدراسية : -3

 عدد الساعات المعتمدة / عدد -4

 : المقررات

 ساعة( 12تطبيقي = )( ساعة 6)   +  نظري(  ساعة 6) 

 إسبوع.  28/  / أربع مقررات 

  يتم اختيار استاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون  تشكيل لجان الممتحنين أسس -5

 بالقسم.

 غير متاح  :    الخارجيين نظام الممتحنين -6

 معلومات متخصصة –ب  

 :  إحصائيات -7
 

 اليوجد  : عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج •

ــ  : )%( معدل النجاح في البرنامج •  ــــــــــــــــــــ

منسوبة إلي  )اتجاه االلتحاق بالبرنامج  •

 : (سنوات3 األعداد الملتحقة خالل آخر

 ثابت 

      

ــ  النهائي :  نتائج االمتحان  •  ـــــــــــــــــــ

 :  ( % ) توزيع تقديرات النجاح  •

 

 

ــ   ـــــــــــــــــ

          

 

 

  :  األكاديمية المعايير -8



 

 

 األكاديمية  المعايير-8

 : المرجعية

أكاديمية قياسية  قومية  معايير  المنزلى       NARS  هي  االقتصاد  لبرنامج  

 Educationبنائها  من خالل مشروع تطوير التعليم    "  تمماجستيرمرحلة ال"

Revision Program (ERP)  تلك طالب  بمواصفات  موائمتها  مع   ،  )

المعلنة   الكلية  العمل وتستوفي رسالة  األقليم ومتغيرات سوق  المرحلة وسمات 

 كاآلتي : 

المرحلة   تلك  نقلها لطالب  تم  التي  بالمعلومات والمفاهيم األساسية  وهي اإللمام 

المعارف   فإلى جانب  البرنامج،  إكماله  المختلفة عقب  التعلم  بأنماط  اكتسبها  أو 

الماجستير في   برنامج  الماجستيريجب أن يكون خريج  العامة لطالب  والمفاهيم 

 لديه المعرفية بـ: المالبس والنسيج االقتصاد المنزلى مجال 

مجال المالبس  قتصاد المنزلي ) بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإل المعرفة والفهم:  8-1

 :( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن والنسيج 

النظريات و األساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات  8-1-1

 .العالقة

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة  8-1-2

 .التطورات العلمية في مجال التخصص 8-1-3

 .المبادئ األخالقية و القانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص 8-1-4

 .مبادئ و أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص 8-1-5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي.  8-1-6

)مجال   : المهنية المهارات  8-2 المنزلي  اإلقتصاد  في  الماجستير  برنامج  دراسة  المالبس  بانتهاء 

 :( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن سيج والن

 .إتقان المهارات المهنية األساسية و الحديثة في مجال التخصص8-2-1

 .كتابة و تقييم التقارير المهنية 8-2-2

 تقييم الطرق و األدوات القائمة في مجال التخصص.  8-2-3

اإلقتصاد : الذهنيةالمهارات  8-3 في  الماجستير  برنامج  دراسة  )  بانتهاء  المالبس  المنزلي  مجال 

 :( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن والنسيج 

لحل    8-3-1 عليها  القياس  و  التخصص  مجال  في  المعلومات  تقييم  و  تحليل 



 

 

 .المشاكل

 .حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات 8-3-2

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية  8-3-3

مشكلة    إجراء  8-3-4 حول  منهجية  علمية  دراسة  كتابة  أو  و/  بحثية  دراسة 

 .بحثية 

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص 8-3-5

 .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص 8-3-6

 اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة.  8-3-7

المهارات العامة   8-4

 والمنقولة:  

)مجال  بانتهاء   المنزلي  اإلقتصاد  في  الماجستير  برنامج  المالبس  دراسة 

 :( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن والنسيج 

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 8-4-1

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية  8-4-2

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعلمية الشخصية 8-4-3

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف  8-4-4

 .وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين 8-4-5

 .العمل في فريق ، وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة 8-4-6

 .إدارة الوقت بكفاءة 8-4-7 

 التعلم الذاتي و المستمر.  8-4-8

طرق دعم الطالب )  

ودة  ذوي القدرات المحد

 والمتميزين( : 

 مقابالت، ندوات، ورش عمل، سمينارات علمية. 

 للبرنامج :  المرجعية معايير القياس-9

)مجال   :  المعرفة والفهم  9-1 المنزلي  اإلقتصاد  في  الماجستير  برنامج  دراسة  المالبس  بانتهاء 

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:(   والنسيج 



 

 

 . مجال المالبس والنسيج ب   المرتبطةيعدد النظريات واألساسيات  9-1-1

 يشرح المفاهيم والمعارف المرتبطة بمجال المالبس والنسيج  9-1-2

 . يحدد العلوم ذات الصلة بمجال المالبس والنسيج 9-1-3

 ينتج أعمال متنوعة مستخدما أسس العلوم المختلفة ونظرياتها  9-1-4

المالبس    – 9-1-5 مجال  ضوء  في  البيئة  علي  المحافظة  مبادئ  أهم  يشرح 

 والنسيج. 

 .علي تنمية البيئة وصيانتها. المالبس والنسيجمارسات المهنية في يشرح دور الم 9-1-6

 يوضح التطورات العلمية في المالبس والنسيج - 9-1-7

 المرتبطة بمجال المالبس والنسيج يجد حلول منهجية لعناصر المشكلة . 9-1-8

 في مجال المالبس والنسيج.  يوضح أخالقيات البحث العلمي- 9-1-9

المالبس لممارسات المهنية في مجال  يعدد المبادئ األخالقية والقانونية ل- 9-1-10

 والنسيج 

بمجال  - 9-1-11 الصلة  ذات  المؤسسات  داخل  الجودة  وأساسيات  مبادئ  يعدد 

 والنسيج.  المالبس

المعلومة 9-1-12 عن  للبحث  العلمية  الطرق  المالبس   يحدد  بمجال  المرتبطة 

 والنسيج. 

البيانات    9-1-13 وجمع  المعلومات  استنباط  كيفية  بمجال   يعرف  الصلة  ذات 

 لنسيج. المالبس وا

 المالبس والنسيج. يعدد أساسيات وأخالقيات البحث العلمي في مجال  9-1-14

يهتم باألفكار الجديدة ومحاولة تطبيقها في النوضوعات المتعلقة   9-1-15

 بمجال المالبس والنسيج. 

المهارات   9-2

 : المهنية 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم  

 يكون الخريج قادرا على أن:   األطعمة( يجب أن

 لنسيج االمالبس ويطبق المهارات المهنية    األساسية والحديثة في مجال  9-2-1

 .     المالبس والنسيجيكتب تقارير مهنية في مجال  9-2-2

 . المالبس والنسيجمهنية في مجال اليقيم التقارير  9-2-3



 

 

 المالبس والنسيج. مجال يقيم الطرق واألدوات الحديثة القائمة في  9-2-4

 ج.المالبس والنسي القائمة في مجال رق واألدوات الحديثة الط يستخدم 9-2-5

المالبس  بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال  المهنية :  المهارات 9-3

 ( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: والنسيج 

 المالبس والنسيج يحلل المعلومات المتاحة في مجال  9-3-1

 .المالبس والنسيج.المعلومات المتاحة في حل   المشكالت في مجال يقيم دور  9-3-2

والمواقف  9-3-3 المشكالت  مع  بكفاءة  للتعامل  المعلومات  بمجال   يوظف  المتعلقة 

 . المالبس والنسيج 

 . المالبس والنسيج مجال تواجهها فيأن يحدد المشكالت التي يمكن  9-3-4

 .المالبس والنسيجشكالت في مجال يستخدم المعطيات المتاحة في حل الم 9-3-5

 . المالبس والنسيج يقترح أفكاراً ورؤى إبداعية في مجال   9-3-6

والمواقف  9-3-7 المشكالت  مع  بكفاءة  للتعامل  المعلومات  بمجال    يوظف  المتعلقة 

 . المالبس والنسيج

 . المرتبطة بمجال المالبس والنسج يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  9-3-8

 المالبس والنسيج خطط إلجراء دراسة بحثية مجال ي 9-3-9

 المالبس والنسيج. يخطط لكتابة دراسة علمية ومنهجية حول مشكلة بحثية في  9-3-10

 المالبس والنسيج يحلل ابحاث تفصيلية في مجال   9-3-11

تدريس  9-3-12 استراتيجية  من  اكثر  والنسيج    يبتكر  المالبس  متطلبات   لمقررات  وفق 

 ليمية .المهام التع

 يبتكر اكثر من استراتيجية تدريس وفق متطلبات المهام التعليمية .  9-3-13

 .المالبس والنسيج يخطط لتطوير أدائه في مجال  9-3-14

 .  لمقررات المالبس والنسيج يلم بكفايات التخطيط للتدريس 9-3-15

القرار  9-3-16 اتخاذ  على  تساعد  تعليمية  لمواقف  ايخطط  بمجال  المتعلقة  لمالبس ات 

 والنسيج. 

مجاال9-3-17 في  المتاحة  المعلومات  ضوء  في  المهنية  القرارات  المالبس يتخذ  ت 

 والنسيج 



 

 

المالبس  بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال  العامه :  المهارات 9-4

 ( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: والنسيج 

 . المالبس والنسيجمجال   يتواصل بفاعلية مع اآلخرين لخدمة 9-4-1

المالبس  يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسات المهنية  في مجال  9-4-2

 . والنسيج

 . المالبس والنسيجيقييم ذاته ويحدد احتياجاته العلمية في مجال  9-4-3

 . المالبس والنسيجيستخدم الموارد المتاحة بما يحقق األهداف المنشودة في مجال   9-4-4

 . في مجال المالبس والنسيج لتقييم أداء األخرينيضع قواعد ومؤشرات  9-4-5

في  اكتساب القدرة على المقارنة والتحليل والتفكير الناقد وبأساليب التقويم  يلم  9-4-6

 . مجال المالبس والنسيج

 . لتخصص المالبس والنسيج يحدد مجموعة من معايير التقويم االساسية  9-4-7

 ة. يستنبط قواعد ومؤشرات لتقييم األداء في مجال التغذي  9-4-8

 . مجال المالبس والنسيجيعمل ضمن فريق لتنفيذ مشروعات في  9-4-9

 .المالبس والنسيج يستخدم الوقت بكفاءة وفاعلية في مجال  9-4-10

المالبس والنسيج  يستخدم إستراتجيات التعلم الذاتي في مجاالت  9-4-11

 المختلفة. 

التدريب على انتاج المعرفة وليس نقل المعرفة من خالل اتباع التفكير   9-4-12

 .ل المالبس والنسيجفي مجا العلمى

                    متوافر دليل البرنامج  

نظام المراجعة الدورية  

 للبرنامج 

 . متوافر

 . سنوي

دي توافق الهيكل االكاديمي للبرامج  م •

المستهدف من   مع المستهدف مع

 التعليم  

 متوافق 

 

المعوقات   •

اإلدارية 

 والتنظيمية 

 ال يوجد 



 

 
 

 : التعليم   لمستهدف  من ا تقويم طالب لقياس مدي اكتساب  -9

 . االمتحانات التحريرية (1 التقويم :  أدوات •

 .االمتحانات الشفهية (2

 . حلقات البحث والمناقشة (3

    .أعمال فصلية (4

   االمتحانات التطبيقية.  (5

 . كتابة مقال مختصر (6

 .تقارير لجنة اإلشراف كل فصل دراسي (7

 . عرض تقديمي (8

 األسبوعين  العاشر والعشرون.:  أعمال الفصل (1)التقييم  التقييم  المواعيد :  •

 : األسبوع التاسع والعشرون.  التطبيقي (2)التقييم 

 : األسبوع الثالثون.   امتحان أخر الفصل (3)التقييم  التقييم 

 مالحظات المراجع •

 )إن وجدت( :  الخارجي

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها وهي كافية.

 اإلمكانات التعليمية :    -10

ة  نسبة أعضاء هيئ •

 الطالب  التدريس إلي

 7  :1 

مدي مالءمة تخصصات أعضاء هيئة   •

 التدريس وتوزيع األعباء عليهم الحتياجات

 البرنامج : 

 مناسب 

 

 مناسب  المكتبة :  •

 

 إلي حد ما المعامل  :  •

 

 إلي حد ما اآللي :  الحاسب •

 

مدي التعاون مع جهات   •

مال في توفير  االع

 : فرص التدريب للطالب 

 خالل إقامة حفل الخرجيين واستضافة رجال األعمال.يوجد تعاون من  •

 اقامة ندوات وورش لتعريف الخرجيين كيفية عمل المشروعات الصغيرة. •

 

أي متطلبات   •

أخري للبرنامج  

: 

الحديث من  لتدريب الطالب علي استخدام  مصانع المالبس والنسيج التعاقد مع  •

 . في مجال المالبس والنسيج األالت والماكينات 

واتباع المالبس والنسيج  معمل ي المعمل علي حسن استخدام اجهزة يب فنتدر •

 قواعد األمن والسالمة داخل المعمل.



 

 

كيفية  لتدريب الطالب علي  توزيع منتجات المالبس والنسيجالشركات التعاقد مع  •

 . تسويق المنتجات الملبسية

  والتطوي إدارة الجودة -11

 فعال :نظام المتابعة لجوانب القصور •

 مناسب  راءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة :إج •

 

مدي فاعلية نظام المراجعة   •

 : البرنامج الداخلية في تطوير

 فعال ويراعى كافة المالحظات المدونه. 

الخارجين  المراجعين  مالحظات  •

البرنامج   مخرجات  يخص  فيما 

 ومعايير القياس 

عايير  زيادة عدد الساعات عن الساعات التي حددتها لجنة م 

 التربية النوعية. 

 :  البرنامج مقترحات تطوير -12

هيكل البرنامج   •

) المقررات /  

 : (  الساعات

اجمالي عدد  عملي  نظري 

 الساعات 

 ساعة  12 ساعة 6 ساعة 6

 إختياري إنتقالي إلزامي 

 الينطبق  الينطبق  ينطبق 

 

 النسبة المئوية  العدد  نوع المقررات  •

مقررات العلوم 

 االساسية 

 ----- اليوجد 

مقررات العلوم 

االجتماعية / 

 ----- اليوجد 



 

 

 االنسانية  

مقررات العلوم 

 التخصص

3 75  % 

مقررات من علوم  

 أخري

1 2   % 

 

 مقررات •

 جديدة :

 اليوجد 

 التدريب •

 والمهارات : 

 عمل ورش عمل في مجال التخصص واستضافة بعض رجال األعمال. 

مقترحات قطاع االعمال  •

 لتطوير البرنامج: 

الموضوعات  بعض  زيادة  خالل  من  المواد  لبعض  التطبيقي  الجانب  زيادة 

 والمشاريع والحرف ليواكب سوق العمل في الوقت الحالي.

 أساتذة القسم  المسئول عن التنفيذ :  •

 العام الحالي. ت التنفيذ : وق •

          ا.د سعيد مناع جاد الرب:  المسئول عن البرنامج 

   .   2018 /   1  / 28:      التاريخ                                    :          التوقيع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 15رقم ) نموذج

 المالبس والنسيج تقرير عن برنامج الماجستير في 

 ( 2018  – 2017للعام الدراسي )

 جامعة: المنوفية 

 كلية: التربية النوعية 

 قسم : اإلقتصاد المنزلي 
 

 معلومات أساسية   –أ 

 المالبس والنسيجالماجستير في  البرنامج :  ماس -1

 ( المالبس والنسيجاالقتصاد المنزلي ) التخصص :  -2

 سنه دراسية كاملة وسنه من البحث.  عدد السنوات الدراسية : -3

 عدد الساعات المعتمدة / عدد -4

 المقررات: 

 ساعة( 12تطبيقي = )( ساعة 6)   +  نظري(  ساعة 6) 

 إسبوع.  28/  / أربع مقررات 

يتم اختيار استاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون   تشكيل لجان الممتحنين أسس -5

 بالقسم.

 غير متاح  :    الخارجيين نظام الممتحنين -6

 معلومات متخصصة –ب  

 :  إحصائيات -7
 

 اليوجد  : عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج •

ــ  )%(:  معدل النجاح في البرنامج •  ــــــــــــــــــــ

اتجاه االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلي   •

 سنوات(: 3 األعداد الملتحقة خالل آخر

 ثابت 

      

ــ  النهائي :  نتائج االمتحان  •  ـــــــــــــــــــ

 :  ( % ) توزيع تقديرات النجاح  •

 

 

ــ   ـــــــــــــــــ

          

 

 



 

 

  :  األكاديمية المعايير -8

 األكاديمية  المعايير-8

 : المرجعية

مع أكاديميةهي  قياسية  قومية  المنزلى       NARS  ايير  االقتصاد  لبرنامج  

 Education"  تم بنائها  من خالل مشروع تطوير التعليم  ماجستيرمرحلة ال"

Revision Program (ERP)  تلك طالب  بمواصفات  موائمتها  مع   ،  )

المعلنة   الكلية  العمل وتستوفي رسالة  األقليم ومتغيرات سوق  المرحلة وسمات 

 اآلتي : ك

المرحلة   تلك  نقلها لطالب  تم  التي  بالمعلومات والمفاهيم األساسية  وهي اإللمام 

المعارف   فإلى جانب  البرنامج،  إكماله  المختلفة عقب  التعلم  بأنماط  اكتسبها  أو 

الماجستير في   برنامج  الماجستيريجب أن يكون خريج  العامة لطالب  والمفاهيم 

 لديه المعرفية بـ: لنسيج المالبس وااالقتصاد المنزلى مجال 

مجال المالبس  بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )  المعرفة والفهم:  8-1

 :( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن والنسيج 

النظريات و األساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات  8-1-1

 .العالقة

 .ن الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة التأثير المتبادل بي  8-1-2

 .التطورات العلمية في مجال التخصص 8-1-3

 .المبادئ األخالقية و القانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص 8-1-4

 .مبادئ و أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص 8-1-5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي.  8-1-6

)مجال   : المهنية رات المها 8-2 المنزلي  اإلقتصاد  في  الماجستير  برنامج  دراسة  المالبس  بانتهاء 

 :( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن والنسيج 

 .إتقان المهارات المهنية األساسية و الحديثة في مجال التخصص8-2-1

 .كتابة و تقييم التقارير المهنية 8-2-2

 في مجال التخصص.  تقييم الطرق و األدوات القائمة 8-2-3

) : الذهنيةالمهارات  8-3 المنزلي  اإلقتصاد  في  الماجستير  برنامج  دراسة  المالبس  بانتهاء  مجال 



 

 

 :( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن والنسيج 

لحل    8-3-1 عليها  القياس  و  التخصص  مجال  في  المعلومات  تقييم  و  تحليل 

 .المشاكل

 .فر بعض المعطياتحل المشاكل المتخصصة مع عدم توا 8-3-2

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية  8-3-3

مشكلة    8-3-4 حول  منهجية  علمية  دراسة  كتابة  أو  و/  بحثية  دراسة  إجراء 

 .بحثية 

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص 8-3-5

 .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص 8-3-6

 القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة. اتخاذ  8-3-7

المهارات العامة   8-4

 والمنقولة:  

)مجال   المنزلي  اإلقتصاد  في  الماجستير  برنامج  دراسة  المالبس  بانتهاء 

 :( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن والنسيج 

 .التواصل الفعال بأنواعه المختلفة 8-4-1

 .ا يخدم الممارسة المهنية استخدام تكنولوجيا المعلومات بم 8-4-2

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعلمية الشخصية 8-4-3

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف  8-4-4

 .وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين 8-4-5

 .العمل في فريق ، وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفة 8-4-6

 .ة الوقت بكفاءةإدار 8-4-7 

 التعلم الذاتي و المستمر.  8-4-8

طرق دعم الطالب )  

ذوي القدرات المحدودة  

 والمتميزين( : 

 مقابالت، ندوات، ورش عمل، سمينارات علمية. 

 للبرنامج :  المرجعية معايير القياس-9

)مجال   :  المعرفة والفهم  9-1 المنزلي  اإلقتصاد  في  الماجستير  برنامج  دراسة  البس  المبانتهاء 



 

 

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:(   والنسيج 

 . مجال المالبس والنسيج ب   المرتبطةيعدد النظريات واألساسيات  9-1-1

 يشرح المفاهيم والمعارف المرتبطة بمجال المالبس والنسيج  9-1-2

 يحدد العلوم ذات الصلة بمجال المالبس والنسيج.  9-1-3

 تها ينتج أعمال متنوعة مستخدما أسس العلوم المختلفة ونظريا 9-1-4

المالبس    – 9-1-5 مجال  ضوء  في  البيئة  علي  المحافظة  مبادئ  أهم  يشرح 

 والنسيج. 

 .علي تنمية البيئة وصيانتها. المالبس والنسيجيشرح دور الممارسات المهنية في  9-1-6

 يوضح التطورات العلمية في المالبس والنسيج - 9-1-7

 المرتبطة بمجال المالبس والنسيج يجد حلول منهجية لعناصر المشكلة  9-1-8

 في مجال المالبس والنسيج.  القيات البحث العلمييوضح أخ- 9-1-9

المالبس يعدد المبادئ األخالقية والقانونية للممارسات المهنية في مجال  - 9-1-10

 . والنسيج

بمجال  9-1-11 الصلة  ذات  المؤسسات  داخل  الجودة  وأساسيات  مبادئ  يعدد 

 والنسيج.  المالبس

المعلومة 9-1-12 عن  للبحث  العلمية  الطرق  المالبس  يحدد  بمجال   المرتبطة 

 والنسيج. 

البيانات    9-1-13 وجمع  المعلومات  استنباط  كيفية  بمجال   يعرف  الصلة  ذات 

 المالبس والنسيج. 

 المالبس والنسيج. يعدد أساسيات وأخالقيات البحث العلمي في مجال  9-1-14

يهتم باألفكار الجديدة ومحاولة تطبيقها في النوضوعات المتعلقة   9-1-15

 بمجال المالبس والنسيج. 

المهارات   9-2

 : المهنية 

اء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم  بانته

 األطعمة( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: 

 لنسيج االمالبس ويطبق المهارات المهنية    األساسية والحديثة في مجال  9-2-1



 

 

 .     المالبس والنسيجيكتب تقارير مهنية في مجال  9-2-2

 . البس والنسيجالممهنية في مجال اليقيم التقارير  9-2-3

 المالبس والنسيج. مجال يقيم الطرق واألدوات الحديثة القائمة في  9-2-4

 ج.المالبس والنسي القائمة في مجال رق واألدوات الحديثة يستخدم الط 9-2-5

المالبس  بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال  المهنية :  المهارات 9-3

 يكون الخريج قادرا على أن: ( يجب أن  والنسيج 

 المالبس والنسيج يحلل المعلومات المتاحة في مجال  9-3-1

 .المالبس والنسيج.يقيم دور المعلومات المتاحة في حل   المشكالت في مجال  9-3-2

والمواقف  9-3-3 المشكالت  مع  بكفاءة  للتعامل  المعلومات  بمجال   يوظف  المتعلقة 

 . المالبس والنسيج 

 . المالبس والنسيج مجال تواجهها فيأن المشكالت التي يمكن يحدد  9-3-4

 .المالبس والنسيجيستخدم المعطيات المتاحة في حل المشكالت في مجال  9-3-5

 . المالبس والنسيج يقترح أفكاراً ورؤى إبداعية في مجال   9-3-6

والمواقف  9-3-7 المشكالت  مع  بكفاءة  للتعامل  المعلومات  بمجال   يوظف    المتعلقة 

 . المالبس والنسيج

 . المرتبطة بمجال المالبس والنسج يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  9-3-8

 المالبس والنسيج يخطط إلجراء دراسة بحثية مجال  9-3-9

 المالبس والنسيج. يخطط لكتابة دراسة علمية ومنهجية حول مشكلة بحثية في  9-3-10

 والنسيج المالبس يحلل ابحاث تفصيلية في مجال   9-3-11

تدريس  9-3-12 استراتيجية  من  اكثر  والنسيج    يبتكر  المالبس  متطلبات   لمقررات  وفق 

 المهام التعليمية .

 يبتكر اكثر من استراتيجية تدريس وفق متطلبات المهام التعليمية .  9-3-13

 .المالبس والنسيج يخطط لتطوير أدائه في مجال  9-3-14

 .  لمقررات المالبس والنسيج يلم بكفايات التخطيط للتدريس 9-3-15

القرار  9-3-16 اتخاذ  على  تساعد  تعليمية  لمواقف  المالبس يخطط  بمجال  المتعلقة  ات 



 

 

 والنسيج. 

مجاال9-3-17 في  المتاحة  المعلومات  ضوء  في  المهنية  القرارات  المالبس يتخذ  ت 

 والنسيج 

 المهارات- 4 -9

 العامه : 

المالبس  منزلي )مجال بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد ال 

 ( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: والنسيج 

 . المالبس والنسيجيتواصل بفاعلية مع اآلخرين لخدمة مجال  9-4-1

يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسات المهنية  في مجال   9-4-2

 . المالبس والنسيج

 . المالبس والنسيجيقييم ذاته ويحدد احتياجاته العلمية في مجال  9-4-3

 . المالبس والنسيجيستخدم الموارد المتاحة بما يحقق األهداف المنشودة في مجال   9-4-4

 . في مجال المالبس والنسيج يضع قواعد ومؤشرات لتقييم أداء األخرين 9-4-5

في  اكتساب القدرة على المقارنة والتحليل والتفكير الناقد وبأساليب التقويم  يلم  9-4-6

 . مجال المالبس والنسيج

 . لتخصص المالبس والنسيج ير التقويم االساسية يحدد مجموعة من معاي 9-4-7

 يستنبط قواعد ومؤشرات لتقييم األداء في مجال التغذية.  9-4-8

 . مجال المالبس والنسيجيعمل ضمن فريق لتنفيذ مشروعات في  9-4-9

 .المالبس والنسيج يستخدم الوقت بكفاءة وفاعلية في مجال  9-4-10

نسيج  المالبس واليستخدم إستراتجيات التعلم الذاتي في مجاالت  9-4-11

 المختلفة. 

التدريب على انتاج المعرفة وليس نقل المعرفة من خالل اتباع التفكير   9-4-12

 في مجال المالبس والنسيج. العلمى

                    متوافر دليل البرنامج  

نظام المراجعة الدورية  

 للبرنامج 

 . متوافر

 . سنوي

دي توافق الهيكل االكاديمي للبرامج  م •

هدف من  المست  مع المستهدف مع

 متوافق 

 



 

 

 التعليم  

المعوقات   •

اإلدارية 

 والتنظيمية 

 ال يوجد 

 

 التعليم :   المستهدف  من  تقويم طالب لقياس مدي اكتساب  -10

 . االمتحانات التحريرية (1 التقويم :  أدوات •

 .االمتحانات الشفهية (2

 . حلقات البحث والمناقشة (3

    .أعمال فصلية (4

   االمتحانات التطبيقية.  (5

 . كتابة مقال مختصر (6

 .تقارير لجنة اإلشراف كل فصل دراسي (7

 . عرض تقديمي (8

 : األسبوعين  العاشر والعشرون. أعمال الفصل (1)التقييم  التقييم  المواعيد :  •

 : األسبوع التاسع والعشرون.  التطبيقي (2)التقييم 

 : األسبوع الثالثون.   امتحان أخر الفصل (3)التقييم  التقييم 

 مالحظات المراجع •

 إن وجدت( ):  الخارجي

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها وهي كافية.

 اإلمكانات التعليمية :  (11

نسبة أعضاء هيئة   •

 الطالب  التدريس إلي

 7  :1 

مدي مالءمة تخصصات أعضاء هيئة   •

 التدريس وتوزيع األعباء عليهم الحتياجات

 البرنامج : 

 مناسب 

 

 مناسب  المكتبة :  •

 

 إلي حد ما المعامل  :  •

 

 إلي حد ما لي : اآل  الحاسب •

 

مدي التعاون مع جهات   •

مال في توفير  االع

 : فرص التدريب للطالب 

 يوجد تعاون من خالل إقامة حفل الخرجيين واستضافة رجال األعمال. •

 اقامة ندوات وورش لتعريف الخرجيين كيفية عمل المشروعات الصغيرة. •

 



 

 

أي متطلبات   •

أخري للبرنامج  

: 

الحديث من  لتدريب الطالب علي استخدام  والنسيج مصانع المالبس  التعاقد مع  •

 . األالت والماكينات في مجال المالبس والنسيج

واتباع المالبس والنسيج  معمل ي المعمل علي حسن استخدام اجهزة تدريب فن •

 قواعد األمن والسالمة داخل المعمل.

يفية  التعاقد مع شركات التوزيع منتجات المالبس والنسيج لتدريب الطالب علي ك •

 تسويق المنتجات الملبسية. 

  والتطوي إدارة الجودة (12

 فعال :نظام المتابعة لجوانب القصور •

 مناسب  إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة : •

 

مدي فاعلية نظام المراجعة   •

 : البرنامج الداخلية في تطوير

 فعال ويراعى كافة المالحظات المدونه. 

جين الخار المراجعين  مالحظات  •

البرنامج   مخرجات  يخص  فيما 

 ومعايير القياس 

زيادة عدد الساعات عن الساعات التي حددتها لجنة معايير  

 التربية النوعية. 

 :  البرنامج مقترحات تطوير (13

هيكل البرنامج   •

) المقررات /  

 : (  الساعات

اجمالي عدد  عملي  نظري 

 الساعات 

 ساعة  12 ساعة 6 ساعة 6

 إختياري إنتقالي إلزامي 

 الينطبق  الينطبق  ينطبق 

 

 النسبة المئوية  العدد  نوع المقررات  •

مقررات العلوم 

 االساسية 

 ----- اليوجد 

مقررات العلوم 

االجتماعية / 

 ----- اليوجد 



 

 

 االنسانية  

مقررات العلوم 

 التخصص

3 75  % 

مقررات من علوم  

 أخري

1 2   % 

 

 مقررات •

 جديدة :

 اليوجد 

 التدريب •

 والمهارات : 

 ل ورش عمل في مجال التخصص واستضافة بعض رجال األعمال. عم

مقترحات قطاع االعمال  •

 لتطوير البرنامج: 

الموضوعات  بعض  زيادة  خالل  من  المواد  لبعض  التطبيقي  الجانب  زيادة 

 والمشاريع والحرف ليواكب سوق العمل في الوقت الحالي.

 أساتذة القسم  المسئول عن التنفيذ :  •

 عام الحالي.ال ت التنفيذ : وق •

          ا.د سعيد مناع جاد الرب:  المسئول عن البرنامج 

   .   2018 /   1  / 28:      التاريخ                                    :          التوقيع  

 

 

 

 

 

 

 .  

 

 

 



 

 

 ( 15رقم ) نموذج

 المالبس والنسيج تقرير عن برنامج الماجستير في 

 ( 2019  – 2018)للعام الدراسي  

 جامعة: المنوفية 

 كلية: التربية النوعية 

 قسم : اإلقتصاد المنزلي 
 

 معلومات أساسية   –أ 

 المالبس والنسيجالماجستير في  البرنامج :  اسم (1

 ( المالبس والنسيجاالقتصاد المنزلي ) التخصص :  (2

 سنه دراسية كاملة وسنه من البحث.  عدد السنوات الدراسية : (3

 عدد الساعات المعتمدة / عدد (4

 المقررات: 

 ساعة( 12تطبيقي = )( ساعة 6)   +  نظري(  ساعة 6) 

 إسبوع.  28/  / أربع مقررات 

يتم اختيار استاذ المادة ومعه األساتذة المساعدون والمدرسون   تشكيل لجان الممتحنين أسس (5

 بالقسم.

 غير متاح  :    الخارجيين نظام الممتحنين (6

 معلومات متخصصة –ب  

 :  إحصائيات (7
 

 2 : طالب الملتحقين بالبرنامجعدد ال •

 %100 )%(:  معدل النجاح في البرنامج •

اتجاه االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلي   •

 سنوات(: 3 األعداد الملتحقة خالل آخر

 ثابت 

      

 ( جيد جدا 1امتياز       (1 النهائي :  نتائج االمتحان  •

 :  ( % ) توزيع تقديرات النجاح  •

 

 

100% 

          

 

 



 

 

  :  كاديميةاأل المعايير (8

 األكاديمية  المعايير-8

 : المرجعية

أكاديمية قياسية  قومية  معايير  المنزلى       NARS  هي  االقتصاد  لبرنامج  

 Education"  تم بنائها  من خالل مشروع تطوير التعليم  ماجستيرمرحلة ال"

Revision Program (ERP)  تلك طالب  بمواصفات  موائمتها  مع   ،  )

األقليم   المعلنة  المرحلة وسمات  الكلية  العمل وتستوفي رسالة  ومتغيرات سوق 

 كاآلتي : 

المرحلة   تلك  نقلها لطالب  تم  التي  بالمعلومات والمفاهيم األساسية  وهي اإللمام 

المعارف   فإلى جانب  البرنامج،  إكماله  المختلفة عقب  التعلم  بأنماط  اكتسبها  أو 

برن  الماجستيريجب أن يكون خريج  العامة لطالب  الماجستير في  والمفاهيم  امج 

 لديه المعرفية بـ: المالبس والنسيج االقتصاد المنزلى مجال 

مجال المالبس  بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )  المعرفة والفهم:  8-1

 :( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن والنسيج 

ي المجاالت ذات النظريات و األساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا ف 8-1-1

 .العالقة

 .التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة  8-1-2

 .التطورات العلمية في مجال التخصص 8-1-3

 .المبادئ األخالقية و القانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص 8-1-5

 <مبادئ و أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص 8-1-5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي.  8-1-6

)مجال   : المهنية المهارات  8-2 المنزلي  اإلقتصاد  في  الماجستير  برنامج  دراسة  المالبس  بانتهاء 

 :( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن والنسيج 

 .إتقان المهارات المهنية األساسية و الحديثة في مجال التخصص8-2-1

 .ارير المهنيةكتابة و تقييم التق 8-2-2

 تقييم الطرق و األدوات القائمة في مجال التخصص.  8-2-3

) : الذهنية المهارات   8-2 المنزلي  اإلقتصاد  في  الماجستير  برنامج  دراسة  المالبس  بانتهاء  مجال 



 

 

 8:( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن والنسيج 

عليه  8-2-1 القياس  و  التخصص  مجال  في  المعلومات  تقييم  و  لحل  تحليل  ا 

 .المشاكل

 .حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات 8-2-1

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية  8-2-3

مشكلة    8-2-4 حول  منهجية  علمية  دراسة  كتابة  أو  و/  بحثية  دراسة  إجراء 

 .بحثية 

 .تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص 8-2-5

 .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص 8-2-6

 اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة.  8-2-7

المهارات العامة   8-4

 والمنقولة:  

)مجال   المنزلي  اإلقتصاد  في  الماجستير  برنامج  دراسة  المالبس  بانتهاء 

 :( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن والنسيج 

 .واعه المختلفةالتواصل الفعال بأن  8-4-1

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية  8-4-2

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعلمية الشخصية 8-4-3

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف  8-4-4

 .وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين 8-4-5

 .يق ، وقيادة فرق في سياقات مهنية مختلفةالعمل في فر  8-4-6

 .إدارة الوقت بكفاءة 8-4-7 

 التعلم الذاتي و المستمر.  8-4-8

طرق دعم الطالب )  

ذوي القدرات المحدودة  

 والمتميزين( : 

 مقابالت، ندوات، ورش عمل، سمينارات علمية. 

 للبرنامج :  المرجعية معايير القياس-9

د :  المعرفة والفهم  9-1 )مجال  بانتهاء  المنزلي  اإلقتصاد  في  الماجستير  برنامج  المالبس  راسة 



 

 

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:(   والنسيج 

 . مجال المالبس والنسيج ب   المرتبطةيعدد النظريات واألساسيات  -9-1-1

 يشرح المفاهيم والمعارف المرتبطة بمجال المالبس والنسيج  -9-1-2

 يحدد العلوم ذات الصلة بمجال المالبس والنسيج.  -9-1-3

 نتج أعمال متنوعة مستخدما أسس العلوم المختلفة ونظرياتها ي  -9-1-4

المالبس   -9-1-5 مجال  ضوء  في  البيئة  علي  المحافظة  مبادئ  أهم  يشرح 

 والنسيج. 

في   -9-1-6 المهنية  الممارسات  دور  والنسيجيشرح  البيئة   المالبس  تنمية  علي 

 .وصيانتها.

 يوضح التطورات العلمية في المالبس والنسيج  -9-1-7

 المرتبطة بمجال المالبس والنسيج صر المشكلةيجد حلول منهجية لعنا . -9-1-8

 في مجال المالبس والنسيج.  يوضح أخالقيات البحث العلمي- -9-1-9

مجال   -9-1-10 في  المهنية  للممارسات  والقانونية  األخالقية  المبادئ  المالبس يعدد 

 والنسيج 

بمجال   -9-1-11 الصلة  ذات  المؤسسات  داخل  الجودة  وأساسيات  مبادئ   المالبسيعدد 
 والنسيج. 

 المرتبطة بمجال المالبس والنسيج.  لعلمية للبحث عن المعلومةيحدد الطرق ا -9-1-12

البيانات  -9-1-13 وجمع  المعلومات  استنباط  كيفية  المالبس    يعرف  بمجال  الصلة  ذات 

 والنسيج. 

 المالبس والنسيج. يعدد أساسيات وأخالقيات البحث العلمي في مجال  -9-1-14

المتعلقة   -9-1-15 النوضوعات  في  تطبيقها  ومحاولة  الجديدة  باألفكار  يهتم 

 جال المالبس والنسيج. بم 

المهارات   9-2

 : المهنية 

بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال التغذية وعلوم  

 األطعمة( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: 

 لنسيج االمالبس ويطبق المهارات المهنية    األساسية والحديثة في مجال  9-2-1



 

 

 .     لنسيجالمالبس وايكتب تقارير مهنية في مجال  9-2-2

 . المالبس والنسيجمهنية في مجال اليقيم التقارير  9-2-3

المالبس  مجال يقيم الطرق واألدوات الحديثة القائمة في  9-2-4

 والنسيج. 

 المالبس والنسيج.يستخدم الطرق واألدوات الحديثة القائمة في مجال  9-2-5

المالبس  ي )مجال بانتهاء دراسة برنامج الماجستير في اإلقتصاد المنزل المهنية :  المهارات 9-3

 ( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: والنسيج 

 المالبس والنسيج يحلل المعلومات المتاحة في مجال  9-3-1

 .المالبس والنسيج.يقيم دور المعلومات المتاحة في حل   المشكالت في مجال  9-3-2

والمواقف  9-3-3 المشكالت  مع  بكفاءة  للتعامل  المعلومات  بمج  يوظف  ال المتعلقة 

 . المالبس والنسيج 

 . المالبس والنسيج مجال تواجهها فيأن يحدد المشكالت التي يمكن  9-3-4

 .المالبس والنسيجيستخدم المعطيات المتاحة في حل المشكالت في مجال  9-3-5

 . المالبس والنسيج يقترح أفكاراً ورؤى إبداعية في مجال   9-3-6

مع    9-3-7 بكفاءة  للتعامل  المعلومات  والمواقفيوظف  بمجال    المشكالت  المتعلقة 

 . المالبس والنسيج

 . المرتبطة بمجال المالبس والنسج يقترح اساليب حديثة لحل المشكالت  9-3-8

 المالبس والنسيج يخطط إلجراء دراسة بحثية مجال  9-3-9

 المالبس والنسيج. يخطط لكتابة دراسة علمية ومنهجية حول مشكلة بحثية في  9-3-10

 المالبس والنسيج ابحاث تفصيلية في مجال   يحلل 9-3-11

تدريس  9-3-12 استراتيجية  من  اكثر  والنسيج    يبتكر  المالبس  متطلبات   لمقررات  وفق 

 المهام التعليمية .

 يبتكر اكثر من استراتيجية تدريس وفق متطلبات المهام التعليمية .  9-3-13

 .المالبس والنسيج يخطط لتطوير أدائه في مجال  9-3-14

 .  لمقررات المالبس والنسيج يلم بكفايات التخطيط للتدريس 9-3-15

القرار  9-3-16 اتخاذ  على  تساعد  تعليمية  لمواقف  المالبس يخطط  بمجال  المتعلقة  ات 



 

 

 والنسيج. 

مجاال9-3-17 في  المتاحة  المعلومات  ضوء  في  المهنية  القرارات  المالبس يتخذ  ت 

 والنسيج 

العامه   المهارات 9-3

: 

المالبس  نامج الماجستير في اإلقتصاد المنزلي )مجال بانتهاء دراسة بر

 ( يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: والنسيج 

 المالبس والنسيج يتواصل بفاعلية مع اآلخرين لخدمة مجال  9-4-1

يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسات المهنية  في مجال   9-4-2

 . المالبس والنسيج

 . المالبس والنسيجية في مجال يقييم ذاته ويحدد احتياجاته العلم 9-4-3

 . المالبس والنسيجيستخدم الموارد المتاحة بما يحقق األهداف المنشودة في مجال   9-4-4

 . في مجال المالبس والنسيج يضع قواعد ومؤشرات لتقييم أداء األخرين 9-4-5

في  اكتساب القدرة على المقارنة والتحليل والتفكير الناقد وبأساليب التقويم  يلم  9-4-6

 . والنسيجمجال المالبس 

 . لتخصص المالبس والنسيج يحدد مجموعة من معايير التقويم االساسية  9-4-7

 يستنبط قواعد ومؤشرات لتقييم األداء في مجال التغذية.  9-4-8

 . مجال المالبس والنسيجيعمل ضمن فريق لتنفيذ مشروعات في  9-4-9

 .المالبس والنسيج يستخدم الوقت بكفاءة وفاعلية في مجال  9-4-10

المالبس والنسيج  الذاتي في مجاالت يستخدم إستراتجيات التعلم  9-4-11

 المختلفة. 

التدريب على انتاج المعرفة وليس نقل المعرفة من خالل اتباع التفكير   9-4-12

 في مجال المالبس والنسيج. العلمى

                    متوافر دليل البرنامج  

نظام المراجعة الدورية  

 للبرنامج 

 . متوافر

 . سنوي

للبرامج  دي توافق الهيكل االكاديمي م •

المستهدف من   مع المستهدف مع

 متوافق 

 



 

 

 التعليم  

المعوقات   •

اإلدارية 

 والتنظيمية 

 ال يوجد 

 

 التعليم :   المستهدف  من تقويم طالب لقياس مدي اكتساب (10

 . االمتحانات التحريرية (1 التقويم :  أدوات •

 .االمتحانات الشفهية (2

 . حلقات البحث والمناقشة (3

    .أعمال فصلية (4

   التطبيقية.االمتحانات   (5

 . كتابة مقال مختصر (6

 .تقارير لجنة اإلشراف كل فصل دراسي (7

 . عرض تقديمي (8

 : األسبوعين  العاشر والعشرون. أعمال الفصل (1)التقييم  التقييم  المواعيد :  •

 : األسبوع التاسع والعشرون.  التطبيقي (2)التقييم 

 ن. : األسبوع الثالثو  امتحان أخر الفصل (3)التقييم  التقييم 

 مالحظات المراجع •

 )إن وجدت( :  الخارجي

 تقليل بعض المخرجات عن طريق دمجها وهي كافية.

 اإلمكانات التعليمية :  (11

نسبة أعضاء هيئة   •

 الطالب  التدريس إلي

 7  :1 

مدي مالءمة تخصصات أعضاء هيئة   •

 التدريس وتوزيع األعباء عليهم الحتياجات

 البرنامج : 

 مناسب 

 

 مناسب  المكتبة :  •

 

 إلي حد ما لمعامل  : ا •

 

 إلي حد ما اآللي :  الحاسب •

 

مدي التعاون مع جهات   •

مال في توفير  االع

 : فرص التدريب للطالب 

 يوجد تعاون من خالل إقامة حفل الخرجيين واستضافة رجال األعمال. •

 اقامة ندوات وورش لتعريف الخرجيين كيفية عمل المشروعات الصغيرة. •

 



 

 

أي متطلبات   •

امج  أخري للبرن

: 

الحديث من  لتدريب الطالب علي استخدام  مصانع المالبس والنسيج التعاقد مع  •

 . األالت والماكينات في مجال المالبس والنسيج

واتباع المالبس والنسيج  معمل ي المعمل علي حسن استخدام اجهزة تدريب فن •

 قواعد األمن والسالمة داخل المعمل.

بس والنسيج لتدريب الطالب علي كيفية  التعاقد مع شركات التوزيع منتجات المال •

 تسويق المنتجات الملبسية. 

  روالتطوي إدارة الجودة (12

 فعال :نظام المتابعة لجوانب القصور •

 مناسب  إجراءات تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة : •

 

مدي فاعلية نظام المراجعة   •

 : البرنامج الداخلية في تطوير

 لمدونه. فعال ويراعى كافة المالحظات ا

الخارجين  المراجعين  مالحظات  •

البرنامج   مخرجات  يخص  فيما 

 ومعايير القياس 

زيادة عدد الساعات عن الساعات التي حددتها لجنة معايير  

 التربية النوعية. 

 :  البرنامج مقترحات تطوير (13

هيكل البرنامج   •

) المقررات /  

 : (  الساعات

اجمالي عدد  عملي  نظري 

 الساعات 

 ساعة  12 ساعة 6 ساعة 6

 إختياري إنتقالي إلزامي 

 الينطبق  الينطبق  ينطبق 

 

 النسبة المئوية  العدد  نوع المقررات  •

مقررات العلوم 

 االساسية 

 ----- اليوجد 

مقررات العلوم 

االجتماعية / 

 ----- اليوجد 



 

 

 االنسانية  

مقررات العلوم 

 التخصص

3 75  % 

مقررات من علوم  

 أخري

1 2   % 

 

 مقررات •

 :جديدة 

 اليوجد 

 التدريب •

 والمهارات : 

 عمل ورش عمل في مجال التخصص واستضافة بعض رجال األعمال. 

مقترحات قطاع االعمال  •

 لتطوير البرنامج: 

الموضوعات  بعض  زيادة  خالل  من  المواد  لبعض  التطبيقي  الجانب  زيادة 

 والمشاريع والحرف ليواكب سوق العمل في الوقت الحالي.

 أساتذة القسم  : المسئول عن التنفيذ  •

 العام الحالي. ت التنفيذ : وق •

          ا.د سعيد مناع جاد الرب:  المسئول عن البرنامج 
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