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 جامعح املنىفيح–كهيح االقتصاد املنزيل 

 )تزنامج انثكانىريىس/تزنامج انذراساخ انعهيا(

 -:تها نثذج مىجزج نهتعزيف تربامج انكهيح املميزج وكيفيح االنتحاق

 ٔجزح تؼش٠ف١خ ػٓ اٌى١ٍخ-1

 ششٚؽ اٌتمذَ-2

 أ٘ذاف اٌجشٔبِذ-3

 ٔظبَ اٌذساعخ-4

 االِت١بصاد اٌتٝ ٠مذِٙب اٌجشٔبِذ -5

 تىٍفخ اٌجشٔبِذ-6

 اٌفشص اٌّتبصخ فٟ عٛق اٌؼًّ-7

 : نثذج تعزيفيح عن انكهيح-1

ربِؼخ إٌّٛف١خ ثمشاس اٌغ١ذ سئ١ظ اٌزّٙٛس٠خ سلُ  تُ افتتبس و١ٍخ االلتظبد إٌّضٌٝ

َ ص١ج ثذأد اٌذساعخ ثبٌى١ٍخ فٟ اٌؼبَ اٌزبِؼٟ  1191( ٌغٕخ 307)

َ ( ٚتغؼٝ و١ٍخ االلتظبد إٌّضٌٝ اٌٝ االعٙبَ فٟ ثٕبء ٚت١ّٕخ  1191/1110)

اٌّزتّغ اٌّضٍٝ ِٓ خالي أٔشطتٙب اٌتؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجضخ١خ ٚاٌتشث٠ٛخ فٟ اٌّزبالد راد 



 

ٍخ ثتخظظبد اٌتغز٠خ ٚػٍَٛ االؽؼّخ ٚاٌّالثظ ٚإٌغ١ذ ٚااللتظبد إٌّضٌٟ اٌظ

ٚاٌتشث١خ ٚاداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد، ٚثّب ٠تفك ِغ ِؼب١٠ش اٌت١ّض ٚاٌزٛدح 

 اٌم١ِٛخ.

 نظاو انذراسح تكهيح االقتصاد املنزيل-2

 ِذح اٌذساعخ ثبٌى١ٍخ ٌٍضظٛي ػٍٝ دسرخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ االلتظبد إٌّضٌٟ أسثغ

عٕٛاد ربِؼ١خ، ٚاٌذساعخ ف١ٙب ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌىٓ ػٕذ اٌتخظض ٠ُشتشؽ أْ ٠ذسط 

اٌطبٌت ِبدح ٚاصذح ػٍٝ األلً ثبٌٍغخ اإلٔز١ٍض٠خ، ٚتىْٛ اٌذساعخ ػبِخ ٌز١ّغ 

األلغبَ ثبٌٕغجخ ٌطالة اٌفشلخ األٌٚٝ، ٚتخظظ١خ فٟ اٌفشق اٌتب١ٌخ )اٌخب١ٔخ، 

 )اٌخبٌخخ، اٌشاثؼخ

 يح نكهيح االقتصاد املنزيلاألهذاف االسرتاتيج-3

تٛعغ ِؤعغٟ ٌى١ٍخ اإللتظبد إٌّضٌٟ ربِؼخ إٌّٛف١خ ٘بدف ٌفتش أفبق  (1

 ػ١ٍّخ 

 رذ٠ذح فٟ ظً التظبد اٌتٕبفغ١خ . (2

ِىبٔخ سف١ؼخ ٌى١ٍخ االلتظبد إٌّضٌٟ ربِؼخ إٌّٛف١خ فٟ ِٕظِٛخ اٌتؼ١ٍُ  (3

 ٚوغت حمخ اٌّزتّغ.

ٌشٚس اٌؼظش ِٚتطٍجبد خش٠ذ فٟ اصذ تخظظبد االلتظبد إٌّضٌٟ ِٛاوت  (4

 عٛق اٌؼًّ.

ػؼٛ ١٘ئخ تذس٠ظ ِتخظض فٟ أصذ ػٍَٛ االلتظبد إٌّضٌٟ رٚ لذساد  (5

 ػ١ٍّخ ١ِٕٙٚخ ِت١ّضح إلب١ِبً ٚػب١ٌّبً.

ثضج ػٍّٟ ِتمذَ فٟ اصذ ِزبالد االلتظبد إٌّضٌٟ ٠خذَ خطؾ اٌت١ّٕخ  (6

 االلتظبد٠خ ٚاالرتّبػ١خ .

د٠خ ٌى١ٍخ االلتظبد إٌّضٌٟ ت١ّٕخ ٚصغٓ اعتغالي اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌّب (7

 ربِؼخ إٌّٛف١خ .

 ١٘ىً تٕظ١ّٟ ِالئُ ٚرٙبص إداسٞ وفء. (9

 

 



 

 كهيح االقتصاد املنزيلتقثىل انتقذو وانشزوط -4

تمجً اٌى١ٍخ ؽالة األلغبَ اٌؼ١ٍّخ )ػٍّٟ ػٍَٛ، ػٍّٟ س٠بػخ( ثبٌخب٠ٛٔخ اٌؼبِخ، 

اٌّزّٛع اٌىٍٟ اٌزٞ وّب تمجً ؽالة اٌشؼجخ األدث١خ فٟ ثؼغ ألغبِٙب، ٚثخالف 

٠ضذدٖ ِىتت اٌتٕغ١ك وً ػبَ ٌالٌتضبق ثبٌى١ٍخ، تٛرذ ششٚؽ أخشٜ الخت١بس 

اٌتخظض أٚ اٌمغُ اٌزٞ ٠شغت اٌطبٌت فٟ االٌتضبق ثٗ، ٚتختٍف أػذاد اٌطالة 

 :اٌّمجٌٛخ ثىً لغُ ِٓ ػبَ ألخش، ِٚٓ ٘زٖ اٌششٚؽ

ًسا شف١ًٙب )ِمبثٍخ : ٠زت أْ ٠زتبص اٌطبٌت اختجبلغُ االلتظبد إٌّضٌٟ اٌتشثٛٞ

شخظ١خ( ٌٍتأوذ ِٓ أٔٗ ٌذ٠ٗ اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ثّٕٙخ اٌتذس٠ظ ثؼذ اٌتخشد، وّب 

٠شتشؽ ٔزبس اٌطبٌت فٟ ِبدح ِجبدٜء ػٍُ إٌفظ، اٌغزاء ٚاٌتغز٠خ فٟ اٌفشلخ 

 .األٌٚٝ ثبٌى١ٍخ

 .: ال ثذ ِٓ ارت١بص اختجبس لذساد ٌالٌتضبق ثٙزا اٌمغُلغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ذ

: ٠مجً اٌطالة ثؼذ ٔزبصُٙ فٟ اٌفشلخ األٌٚٝ ثبٌى١ٍخ، غز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخلغُ اٌت

ٌىٓ ٠شتشؽ أْ ٠ىٛٔٛا ِٓ اٌشؼجخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌخب٠ٛٔخ اٌؼبِخ )ػٍّٟ ػٍَٛ، س٠بػخ( 

 .ٚال ٠مجً ؽالة اٌشؼجخ األدث١خ

لغُ اٌتغز٠خ اٌؼالر١خ: ٠مجً ؽالة اٌشؼجخ اٌؼ١ٍّخ )ػٍَٛ، س٠بػخ( ثبٌخب٠ٛٔخ اٌؼبِخ، 

فبػً ث١ٓ اٌّتمذ١ِٓ صغت دسرخ ِبدح اٌٍغخ اإلٔز١ٍض٠خ )األػٍٝ فبأللً(، ٠ٚتطٍت ٠ُٚ 

 .ارت١بص اٌّمبثٍخ اٌشخظ١خ

 .٠ّىٓ االٌتضبق ثٗ دْٚ أٞ ششٚؽ لغُ إداسح ِؤعغبد األعشح ٚاٌطفٌٛخ:

 إداسح ألغبَ ٘ٝ اٌؼبِخ، اٌخب٠ٛٔخ فٟ األدث١خ اٌشؼجخ ؽالة تمجً اٌتٟ األلغبَ

 .اٌتشثٛٞ إٌّضٌٟ االلتظبد ٚلغُ ٚاٌطفٌٛخ األعشح ِؤعغبد

 تكهفح انذراسح -5

 دٚالس ( سعُ ل١ذ ألٚي ِشح1500تىٍفخ اٌذساعخ صٛاٌٝ )

 دٚالس ( سعَٛ دساع١خ ع٠ٕٛخ3000)



 

جماالخ انفزص املتاحح يف سىق انعمم )-6
  -(:عمم اخلزجيني

تختٍف ِزبي اٌؼًّ اٌّتبصخ ٌخش٠زٟ و١ٍخ االلتظبد 

وً خش٠ذ، ٠ّٚىٓ تٛػ١ش إٌّضٌٟ صغت تخظض 

اٌفشص اٌٛظ١ف١خ اٌّتبصخ ٌخش٠زٟ وً لغُ ف١ّب 

ٍٟ٠: 

 لغُ اٌتغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ/ اٌتغز٠خ اٌؼالر١خ

أخظبئٟ تغز٠خ/ اعتشبسٞ تغز٠خ ػالر١خ فٟ اٌّغتشف١بد اٌضى١ِٛخ ٚاٌخبطخ أٚ 

 .اٌّؤعغبد األخشٜ وبٌّذْ اٌزبِؼ١خ ٚاٌغزْٛ

 .رٛدح اإلٔتبد، أٚ إلػذاد ٚإٔتبد ٚتم١١ُ األغز٠خاٌؼًّ فٟ ِظبٔغ األغز٠خ ٌّشالجخ 

ٚاٌّطبساد ٌفضض اٌشضٕبد اٌغزائ١خ،  اٌّٛأئاٌؼًّ وّشالج١ٓ ِٚفتش١ٓ أغز٠خ فٟ 

 .ٚاٌتفت١ش ػٍٝ ِظبٔغ اإلٔتبد اٌغزائٟ

 لغُ االلتظبد إٌّضٌٟ اٌتشثٛٞ

اٌؼًّ وّذسع١ٓ التظبد ِٕضٌٟ فٟ اٌّذاسط اٌضى١ِٛخ ٚاٌخبطخ ثبٌّشاصً -1

 )اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌّختٍفخ )االثتذائ١خ، االػذاد٠خ، اٌخب٠ٛٔخ

اٌؼًّ فٟ ِزبي االعتشبساد اٌتشث٠ٛخ ٚاالعش٠خ ٚاٌتؼ١ّ١ٍخ فٟ ِختٍف اٌزّؼ١بد -2

 ٚاٌّؤعغبد اٌتشث٠ٛخ

 (لغُ إداسح ِؤعغبد األعشح ٚاٌطفٌٛخ )لغُ إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد

ٛر١ٗ األعشٞ ِٚضبوُ ٚاٌت االعتشبسادأخظبئٟ ػاللبد ٚاعتشبساد فٟ ِشاوض 

 .األعشح

اعتشبسٞ التظبد٠بد أعشح ٚإسشبد ِغتٍٙه ثزّؼ١بد ِٚؤعغبد صّب٠خ اٌّغتٍٙه 

 .ِٚؤعغبد اٌّزتّغ اٌّذٟٔ



 

أخظبئٟ إداسح رٛدح فٟ اٌتأح١ج ٚاٌتز١ٙض ثّظبٔغ أدٚاد ٚأرٙضح إٌّضي 

 .ٚاٌّؤعغبد ِٚظبٔغ األحبث ٚاٌذ٠ىٛس

اٌظٕبػبد اٌظغ١شح ٚت١ّٕخ اٌّٛاسد  إداسٞ فٕٟ فٟ ِشاوض اٌتذس٠ت اٌّتخظظخ فٟ

 .اٌجشش٠خ ٚإداسح اٌّششٚػبد

اٌؼًّ وّششف ػٍٝ دٚس األ٠تبَ ٚاٌّغ١ٕٓ ٚاٌّؼبل١ٓ، دٚس اٌضؼٕخ ٚاٌغىٓ 

 .اٌذاخٍٟ

ٚاٌّمج١ٍٓ ػٍٝ اٌضٚاد، ثبإلػبفخ إٌٝ  ٚاٌطفًاٌؼًّ وّغتشبس فٟ ِزبي سػب٠خ األَ 

 .اٌمذسح ػٍٝ إداسح اٌّشبس٠غ اٌظغ١شح

 .ِؤعغبد األعشح ٚاٌطفٌٛخ فٟ اٌّؤعغبد االرتّبػ١خ اٌّختٍفخ أخظبئٟ إداسح

 لغُ اٌّالثظ ٚإٌغ١ذ

اٌؼًّ وّظُّ ٌٍّالثظ اٌزب٘ضح ٚاٌّٛػخ ٚاٌّالثظ اٌتبس٠خ١خ ٚاٌتم١ٍذ٠خ فٟ 

 .ِظبٔغ اٌّالثظ ٚإٌغ١ذ

 .ِؼذ ّٔبرد )ثبتشٚٔبد( ٌّٕتزبد اٌّالثظ فٟ اٌّؤعغبد اٌظٕبػ١خ ٚاإلٔتبر١خ

 .فٟ ِظبٔغ اٌّالثظ اٌزب٘ضحِشالت رٛدح إٔتبد 

 .ِذ٠ش إٔتبد فٟ ِظبٔغ اٌّالثظ اٌزب٘ضح ٚاٌّؤعغبد اٌظٕبػ١خ

ِغتشبس فٕٟ ٌتظ١ُّ ٚإٔتبد ٚتغ٠ٛك اٌّالثظ فٟ ِظبٔغ اٌّالثظ اٌزب٘ضح 

 .ٚاٌّؤعغبد اٌظٕبػ١خ

 .ِذسة فٟ ِزبي طٕبػخ اٌّالثظ اٌزب٘ضح فٟ ِشاوض اٌتذس٠ت اٌّتخظظخ

 .اٌزب٘ضح فٟ ِؤعغبد اٌتؼ١ٍُ اٌفٕٟ ٚاٌتؼ١ٍُ اٌؼبٌٟاٌؼًّ فٟ ِزبي اٌّالثظ 

اٌؼًّ فٟ ِزبي اإلػالَ وّظُّ ٌّالثظ اٌّغشس ٚاٌتٍفض٠ْٛ ٚاٌّٛػخ اٌّؼبطشح 

 .ٚاٌتبس٠خ١خ

 



 

 تزنامج انثكانىريىس -أوال :
 -تّٕش و١ٍخ االلتظبد إٌّضٌٟ دسرخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ أصذ اٌتخظظبد اٌتب١ٌخ :

 اٌتغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ (1

 اٌّالثظ ٚإٌغ١ذ (2

 االلتظبد إٌّضٌٟ ٚاٌتشث١خ (3

 إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد (4

ِٚذح اٌذساعخ ٌٍضظٛي ػٍٝ دسرخ اٌجىبٌٛس٠ٛط أسثغ عٕٛاد ربِؼ١خ ٚتىْٛ 

 اٌذساعخ ٌىً ػبَ ػٍٝ ِذاس فظ١ٍٓ دساع١١ٓ

 -شروط االلتحاق بربنامج البكالوريوس للوافذين:

ىبٌٛس٠ٛط ِٓ أطً ٚطٛست١ٓ اعت١فبء اعتّبسح ث١بٔبد االٌتضبق ثّشصٍخ اٌج -

 ِغ تٛل١غ اٌطبٌت ػ١ٍٙب ثبعّٗ وبِال ِٓ ٚالغ رٛاص اٌغفش

اعت١فبء اعتّبسح اٌّؼٍِٛبد ِٓ أطً ٚحالث طٛس ِٛلغ ػ١ٍٙب ثبعُ اٌطبٌت  -

 أٚ خبسرٙب(–ِغ تٛػ١ش ِىبْ االلبِخ )داخً اٌجالد 

خطبة ِٓ عفبسح دٌٚخ  اٌطبٌت ِٛػش ف١ٗ اٌّٛافمخ ػٍٝ دساعتٗ فٟ  -

 اٌزبِؼخ

 اٌّزٍظشٙبدح اٌّؤً٘ اٌذساعٟ اٌضبطً ػ١ٍٙب اٌطبٌت، ِٚؼبدٌخ ِٓ  -

 االػٍٝ ٌٍزبِؼبد

ث١بْ ِؼتّذ ثذسربد اٌّٛاد ثز١ّغ اٌغٕٛاد اٌذساع١خ اٌغبثمخ ٌّشصٍخ  -

 اٌجىبٌٛس٠ٛط

 شٙبد اٌخب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ِٛػضب ثٙب اٌتخظض ٚاٌشؼجخ -

 طٛسح ِٓ رٛاص عفش صذ٠ج -

 شٙبدح ؽج١خ تف١ذ خٍٖٛ ِٓ االِشاع -

ذَ اٌىتش ٚٔٝ ٌٍم١ذ ٚاٌتغز١ً ثّشصٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ػٓ ؽش٠ك اٌّٛلغ اٌتم -

 casm.edu.eg-.mohwwwاٌتبٌٝ 

 اٌّٛافمبد األ١ِٕخ  -



 

ص١ج ٠غّش ٌٍٛافذ٠ٓ  2019ٚفٝ لشاس اٌّزٍظ االػٍٝ ٌٍزبِؼبد ٌغٕخ  -

تغز١ً )ثجشٔبِذ اٌجىبٌٛس٠ٛط ( اٌٝ اْ تأتٝ اٌّٛافمخ اال١ِٕخ فٟ صبٌخ 

تأخش٘ب ػٍٝ اْ ٠مش اٌطبٌت ثؼذَ اعتشداد اٌشعَٛ اٌذساع١خ فٟ صبٌخ ػذَ 

 اٌضظٛي ػٍٝ اٌّٛافمخ اال١ِٕخ 

الطالب الوافذين بشرى سارة ألبنائنا 
ختفيضاخ هائهح عهى  مبختلف الذول

رسىو االنتحاق تانربامج املختهفح 
 جبامعح املنىفيح

 ثانيًا: مزحهح انذراساخ انعهيا

شزوط االنتحاق تربنامج انذراساخ 
 انعهيا نهطالب انىافذين:

اعت١فبء اعتّبسح ث١بٔبد االٌتضبق ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ أطً ٚطٛست١ٓ ِغ  -

 اٌطبٌت ػ١ٍٙب ثبعّٗ وبِال ِٓ ٚالغ رٛاص اٌغفشتٛل١غ 

اعت١فبء اعتّبسح اٌّؼٍِٛبد ِٓ أطً ٚحالث طٛس ِٛلغ ػ١ٍٙب ثبعُ اٌطبٌت  -

 أٚ خبسرٙب(–ِغ تٛػ١ش ِىبْ االلبِخ )داخً اٌجالد 

خطبة ِٓ عفبسح دٌٚخ  اٌطبٌت ِٛػش ف١ٗ اٌّٛافمخ ػٍٝ دساعتٗ فٟ  -

 اٌزبِؼخ

 اٌّزٍظب اٌطبٌت، ِٚؼبدٌخ ِٓ شٙبدح اٌّؤً٘ اٌذساعٟ اٌضبطً ػ١ٍٙ -

 االػٍٝ ٌٍزبِؼبد

 ث١بْ ِؼتّذ ثتمذ٠ش اٌّٛاد ثز١ّغ اٌغٕٛاد اٌذساع١خ اٌزبِؼ١خ اٌغبثمخ -

شٙبد اٌّبرغت١ش ِٛػضب ثٙب اٌتخظض ِٚٛػٛع اٌجضج ٚشٙبدح  -

 ثبٌّمشساد اٌزبِؼ١خ ِؼتّذح ِٚٛحمخ ِٓ اٌخبسر١خ.

 طٛسح ِٓ رٛاص عفش صذ٠ج -

 ِشاعشٙبدح ؽج١خ تف١ذ خٍٖٛ ِٓ اال -

بشرى 
 سارة



 

اٌتمذَ اٌىتشٚٔٝ ٌٍم١ذ ٚاٌتغز١ً ثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب ػٓ ؽش٠ك اٌّٛلغ اٌتبٌٝ  -

casm.edu.eg-.mohwww 

اٌؼبِخ ٌٍّىتجبد ثبٌزبِؼخ لجً  افبدح ِٓ ٚصذح اٌّىتجخ اٌشل١ّخ ثبالداسح -

 ٜاٌتغز١ً تف١ذ ثأْ اٌّٛػٛع غ١ش ِغزً ثبٌزبِؼبد اٌّظش٠خ

شٙبدح ِؼبدٌخ ِٓ اٌّزٍظ االػٍٝ ٌٍزبِؼبد ٌىً اٌشٙبداد اٌضبطً ػ١ٍٙب  -

 اٌٛافذ اٌزٜ ٠شغت فٟ ِٛاطٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌزبِؼخ

 اٌّٛافمبد األ١ِٕخ  -

ص١ج ٠غّش ٌٍٛافذ٠ٓ  2019ٚفٝ لشاس اٌّزٍظ االػٍٝ ٌٍزبِؼبد ٌغٕخ  -

اٌذوتٛساح ( اٌٝ اْ تأتٝ اٌّٛافمخ اال١ِٕخ فٟ صبٌخ –تغز١ً )اٌّبرغت١ش 

تأخش٘ب ػٍٝ اْ ٠مش اٌطبٌت ثؼذَ اعتشداد اٌشعَٛ اٌذساع١خ فٟ صبٌخ ػذَ 

 اٌضظٛي ػٍٝ اٌّٛافمخ اال١ِٕخ 

تّٕش و١ٍخ االلتظبد إٌّضٌٟ دثٍِٛبد اٌذساعبد **دتهىو انذراساخ انعهيا: 

 -ؼ١ٍب فٟ أصذ اٌتخظظبد اٌتب١ٌخ :اٌ

 دثٍَٛ إداسح إٌّضي ٚتشش١ذ االعتٙالن-1
 دثٍَٛ االِِٛخ ٚاٌطفٌٛخ-2

 دثٍَٛ غزائ١بد اٌّغتشف١بد -3

 دثٍَٛ تىٌٕٛٛر١ب اٌّالثظ)أتبد ٚتظ١ٕغ اٌّالثظ(-4

 دثٍَٛ تظ١ُّ االص٠بء-5

 دثٍَٛ إٌّغٛربد-6

تّٕش و١ٍخ االلتظبد إٌّضٌٟ دسرخ اٌّبرغت١ش فٝ اٌذساعبد **درجح املاجستري: 

 -اٌؼ١ٍب فٟ أصذ اٌتخظظبد اٌتب١ٌخ :

 اٌتغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ (1

 اٌّالثظ ٚإٌغ١ذ (2

 االلتظبد إٌّضٌٟ ٚاٌتشث١خ (3



 

 إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد (4

تّٕش و١ٍخ االلتظبد إٌّضٌٟ دسرخ دوتٛساح اٌفٍغفخ  فٟ  درجح انذكتىراه: 

 -١ٍب فٟ أصذ اٌتخظظبد اٌتب١ٌخ :اٌذساعبد اٌؼ

 اٌتغز٠خ ٚػٍَٛ األؽؼّخ (1

 اٌّالثظ ٚإٌغ١ذ (2

 االلتظبد إٌّضٌٟ ٚاٌتشث١خ (3

 إداسح إٌّضي ٚاٌّؤعغبد (4

٠ٚشتشؽ ل١ذ اٌطبٌت ٌذسرخ دوتٛس اٌفٍغفخ أْ ٠ىْٛ صبطال ػٍٝ دسرخ 

اٌتخظظبد اٌغبثمخ، ، ٚالثذ ِٓ ٔزبس اٌذاسط فٟ ر١ّغ  إصذٜاٌّبرغت١ش فٟ 

 اٌؼبٍَٝ ِذاس اٌّمشساد ػ

 – املنزيلويستمز اننجاح وانزيادج يف انتطىيز وانتميز تكهيح االقتصاد 

جامعح املنىفيح حيث مت اعتماد الئحح انذراساخ انعهيا تنظاو انساعاخ 
املعتمذج يف تزامج انذراساخ انعهيا وتتضمن انعذيذ وانعذيذ من 

انربامج املميزج انتي تىاكة متطهثاخ 
ويستطيع اخلزيج من خالهلا سىق انعمم 

االستفادج من خمتهف فزص انعمم 
 اخلارجيح.

 اىل اختصار سنىاخ انذراسح تاإلضافح 
 انذتهىو نكم من )انتمهيذيح 
من عامني دراسيني اىل عاو دراسي واحذ فقظ (  انذكتىراه/املاجستري/

 وهذه فزصح رائعح نطالتنا واتنائنا انىافذين،تنظاو انساعاخ املعتمذج 



 

 

 

 

 قسم التغذية وصلوم األطعمة -أوال :

  *برنامج دبلوم تغذية المستشفيات    

 قسم إدارة المنزل والمؤسسات -ثانيا :

 لمنزل والمؤسساتا دبلوم إدارة تنسيق وتجميل *برنامج

 * برنامج دبلوم المسنين

 * برنامج دبلوم ترشيد االستهالك

 * برنامج دبلوم أمومة وطفولة

 قسم االقتصاد المنزلي والتربية -ثالثا :

 برنامج دبلوم التنمية المهنية لمعلمي االقتصاد المنزلي

 قسم المالبس والنسيج -رابًعا :

 لوم المالبس والنسيجبرنامج دب
 

 

 الربامج املميزة بنظام الساعاث املعتمذة

 دبلوم الذراساث العلياملرحلت 



 

               

 

 

 برنامج ماجستير التغذية وصلوم األطعمة -أوال :                 

 برنامج ماجستير إدارة المنزل والمؤسسات -ثانيا :

 برنامج ماجستير االقتصاد المنزلي والتربية -ثالثا :

 برنامج ماجستير المالبس والنسيج -رابًعا :               

 

                 

 

 برنامج دكتوراه التغذية وصلوم األطعمة -أوال :                

 برنامج دكتوراه إدارة المنزل والمؤسسات -ثانيا :

 برنامج دكتوراه االقتصاد المنزلي والتربية -ثالثا :

 برنامج دكتوراه المالبس والنسيج -رابًعا :               

 

 الربامج املميزة بنظام الساعاث املعتمذة

 املاجستريملرحلت 

 

 الربامج املميزة بنظام الساعاث املعتمذة

 الذكتوراهملرحلت 



 

اٌتبثؼخ ٌّؼ١بس  اٌطالة اٌٛافذ٠ٓٚصذح تشى١ً ِزٍظ إداسح 

 ( 2020/2021اٌطالة ٚاٌخش٠ز١ٓ  ٌٍؼبَ اٌزبِؼٟ)

 

 اٌظفخ اٌذسرخ  االعُ َ
 سئ١ظ ِزٍظ االداسحػ١ّذ اٌى١ٍخ ٚسئ١ظ  سرت أ.د/شش٠ف طجشٜ 1

 ػؼٛ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشؤْٚ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌطالة أ.د/ سشذٜ ػٍٟ ػ١ذ 2

 ػؼٛ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجضٛث ثٛدٜ أ.د/ ػظبَ ػجذ اٌضبفع 3

ِٕغك اٌٛافذ٠ٓ ثبٌى١ٍخ ِٕٚغك ِؼ١بس اٌطالة  أ.د/ ر١ٙبْ ػٍٝ اٌغ١ذ ع٠ٛذ 4

 ٚاٌخش٠ز١ٓ

 ِذ٠ش

 ػؼٛ ثبصج دساعبد ػ١ٍب اٌشبِٟد/ سصبة ػجذ اٌّؼض  5

 ػؼٛ ثبصج شؤْٚ تؼ١ٍُ فٛصٜ ٗد/٘جخ ٔج١ 6

 ػؼٛ ِذ٠ش اداسح اٌجضٛث اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼاللبد اٌخمبف١خ أ/ ش١ّبء طبثش اٌخٌٛٝ 7

  
 مدير وحدة الجودة                                عميد الكلية

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

مع أرق األمنيات القلبية بالتىفيق والتميز 

 ألبنائنا الطالب الىافدين يف وطنهم الثاني مصر


