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 نبذة عن كلية االقتصاد المنزلي

سنة  703جامعة المنوفية بقرار جمهوري رقم  -أنشئت كلية االقتصاد المنزلي 

وهي تعمل جاهدة علي تطوير  9110/9191وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 9191

 -ذكى شبانة ويقع مقر الكلية في شارع . واالخذ بأحدث النظم التعليمية وتحديث برامجها التعليمية

والبريد االلكتروني   0699911349:ت المنوفية –شبين الكوم -البر الشرقي

http://mu.menofia.edu.eg/hec/Home/ar 

 تمهيد

والرسالة واألهداف االستراتيجية لخطة الدراسات العليا بكلية االقتصاد تتوافق الرؤية  

في مجال التعليم والتي تتوافق بدورها مع  0202المنزلي بجامعة المنوفية مع ما جاء بخطة مصر 

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي اقترحتها األمم المتحدة والتي تطمح إلى ضمان تعليم 

 .ف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميعجيد ومنص

واستراتيجيتها الوطنية اعطت جمهورية مصر العربية مكانة بارزة  0202وفي رؤيتها  

للتعليم وذلك من خالل إدخال تغييرات جذرية على كل من التعليم األساسي والعالي، حيث تهدف 

كفاء القادرين على المنافسة على الحكومة المصرية إلى تطوير جيل جديد من المصريين األ

فيما يتعلق بالتعليم العالي، فإن االتجاه الي فتح افاق جديدة وتطوير البرامج . المسرح العالمي

االكاديمية بما يتماشى مع متطلبات العصر وتحقيق اعلى مستويات الجودة وتبوء مكانة مرموقة بين 

العلمية التي تستطيع اجراء بحوث علمية متميزة وأيضا اعداد جيل من الكوادر . الجامعات العالمية

تساهم في حصول المراكز البحثية والجامعات المصرية على مكانة مرموقة ضمن الجامعات 

العالمية، وفي سبيل ذلك اتجهت الرؤية الي استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا بما يتماشى 

 .مع هذه التطلعات المستقبلية

يمية للدراسات العليا بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية تلبية رغبة تضمن الخطة األكاد 

المجتمع المصري واالستجابة لتطلعات الطالب المتغيرة باستمرار وتضمن تحقيق التوقعات 

األهداف طوير تم ت. واحتياجات أصحاب العمل وكذلك متطلبات الممارسات المهنية وتقنيات العمل

تشجيع استراتيجيات محددة وذات مغزى لدعم خطة المقدمة بحيث تسمح ب في البرامجوالغايات 

 .كل قسم من اقسام الكليةفي من خالل كل برنامج أكاديمي  0202مصر 

تتعلق هذه الخطة بالتزام الكلية بنجاح الطالب من خالل الجودة األكاديمية االستثنائية التي  

، المتميزةلمثالية المتوفرة لديها، والبحوث التطبيقية تقدمها في برامجها، وخبرات التدريس والتعلم ا

 .واإلدارة االستراتيجية لاللتحاق بالبرامج
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 الرؤية

تطمح الكلية الي تقديم برامج متميزة في الدراسات العليا تحقق الريادة على المستوى المحلي  

 .واإلقليمي والدولي

 الرسالة

في تلبية احتياجات سوق العمل من المتخصصين  تقديم برامج اكاديمية متميزة ومتفردة تساهم 

في مجاالت االقتصاد المنزلي وتساعد على تطوير وتنمية المجتمع المصري وتزود الدارسين 

 .بالمعارف والمهارات الالزمة إلجراء بحوث علمية متميزة

 األهداف العامة لبرامج الدراسات العليا بالكلية

 .تعليم العاليلل 0202ة مصر وخطتحقيق اهداف التنمية المستدامة   -1

 لتطوير وخدمة المجتمعت االقتصاد المنزلي ق المعارف المتخصصة بمجااليطبت  -0

تطبيق وتحليل أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام تكنولوجيا وقواعد المعلومات في   -0

 ت االقتصاد المنزلي اجراء البحوث بمجاال

العلمية الحديثة في جمع وتحليل البيانات إلجراء  اتباع المنهج العلمي الموثق واالساليب  -4

 مصرفي ت االقتصاد المنزلي البحوث والدراسات في مجاال

 واإلقليميةلمتغيرات العالمية مجاالت االقتصاد المنزلي طبقا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في   -5

داء وتحسين االنتاج القدرة على قياده فرق العمل والتواصل بفاعلية بما يضمن رفع مستوى اال  -6

 .مجاالت االقتصاد المنزليفي 

القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات ضمن فريق العمل باستخدام الوسائل تنمية   -7

 .ت االقتصاد المنزليالحديثة في مجاال ةالتكنولوجي

في مصر وكيفية تحليلها االقتصاد المنزلي لمشكالت  تطبيقية مبتكرةابتكار حلول علمية   -8

 وتطبيقها

 .المحلي واالقليمي توظيف الموارد المتاحة للحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع  -9

ت مجاالبادارة المشروعات في الحديثة واألدوات والوسائل استخدام وتوظيف اآلالت  -12

 .االقتصاد المنزلي

تجاهات تنمية الذات أكاديميا ومهنيا بما يضمن القدرة على تقديم االستشارات الفنية وفقا ال  -11

 .ت االقتصاد المنزليالحديثة بمجاال

لخريجي  تلبية احتياجات سوق العمل وتنمية المجتمع من خالل التعلم المستمر وتطوير الذات  -10

 .البرامج

لبرامج االكاديمية وان تكون برامج ذات تطبيق االساليب المهنية الحديثة بما يضمن جودة ا  -10

 .قدرة تنافسية عاليةوجودة 
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 األساسية القواعد

 :تتكون الكلية من االقسام التالية( 1):مادة

 المالبس والنسيج .0التغذية وعلوم االطعمة                              . 1     

 االقتصاد المنزلي والتربية. 4  ادارة المنزل والمؤسسات                          .0     

 :العلمية والشهادات الدرجات منح (2):مادة

االقتصاد المنزلي الدبلومات والدرجات  كلية مجلس اقتراح على جامعة المنوفية بناءا  منحت

 -:العلمية اآلتية 

 .التخصصية العليا ساتالدرا دبلومات - ١

 .العلمية لألقسام وتبعيتها التخصصية العليا ساتراالد دبلومات

 اسم الدبلومة القسم العلمي م
رقم 

 الدبلومة

كود 

 القسم

 1 1 دبلوم تغذية المستشفيات التغذية وعلوم االطعمة 1

 2 1 نسيجالمالبس والدبلوم  المالبس والنسيج 2

3 
ادارة المنزل 

 والمؤسسات

 3 1 والمؤسسات ادارة تنسيق وتجميل المنزل

 3 2 برنامج دبلوم المسنين

 3 3 دبلوم ترشيد االستهالك

 3 4 دبلوم امومة وطفولة

4 
االقتصاد المنزلي 

 والتربية

التنمية المهنية لمعلمي االقتصاد  دبلوم

 المنزلي
1 4 

 

 .حدها األدني فصلين دراسيين وحدها األقصي اربعة فصول دراسية مدة الدراسة للدبلومات

 .التخصص فرع االقتصاد المنزلي في الماجستير درجة -٢

 .التخصص فرع االقتصاد المنزلي في الفلسفة دكتوراه درجة -٣
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 :يلي كما العلمية لألقسام والتابعة اآلتية البرامج أحد في وذلك

 (دكتوراه, ماجستير) الدرجة العلمية  القسم العلمي م
 رقم الماجستير

 الدكتوراه او

كود 

 القسم

وعلوم االطعمةالتغذية  التغذية وعلوم االطعمة 1  1 1 

 2 1 المالبس ونسيج المالبس والنسيج 2

 3 1 ادارة المنزل والمؤسسات ادارة المنزل والمؤسسات 3

 4 1 االقتصاد المنزلي والتربية االقتصاد المنزلي والتربية 4

 

حدها األدني فصلين دراسيين وحدها األقصي مدة الدراسة لكل من درجتي الماجستير والدكتوراه 

 .اربعة فصول دراسية

 :الدراسة نظام ) :3 (مادة ججج

المعتمدة  الساعات لنظام وفقا الدراسية الفصول نظام أساس على الكلية فى الدراسى النظام يقوم .1

 فصممل إضممافة يقممرر ان الكليممة لمجلممس ويجمموز دراسمميين فصمملين الممى الدراسممية السممنة وتنقسممم

 السمماعات عممدد فيممث اسممابيع علممي ان تضمماعفمدتممث ثمانيممة ( صمميفي) ثالممث اختيمماري  دراسممى

سماعات معتممدة  9المخصصة لكل مقرر ويسجل فيث الطمالب بحمد اقصمي  الدراسية األسبوعية

 (.بما ال يتجاوز ثالث مقررات)

والفصل الدراسمي الثماني ( الخريف )رئيسيان هما الفصل الدراسي االول ال دراسيانال فصالنال .0

 :تقسم الي ما يلي أسبوعا عشر مدتث سبعة الرئيسى الدراسى الفصلو (الربيع)

 .مدتها اسبوع واحدالمقررات فترة تسجيل   -أ

 .فترة الدراسة اربعة عشر اسبوعا  -ب

 .فترة االمتحان مدتها اسبوعان -ج

 :للقيد مواعيد التقدم  :(4) ة ماد

 :التالية للمواعيد طبقا العليا ساتاربالد القيد باب فتح عن يعلن

 .(أكتوبر دورة) الخريف لفصل بالنسبة أغسطس شهر أول من .1

 .(رايرفب دورة) الربيع لفصل بالنسبة يناير شهر أول من .0
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 :الساعة المعتمدة (5) مادة

وزنهما و الواحمد، سميراالد الفصمل اسمبوعيا خمالل حمدةاو عبمارة عمن محاضمرة المعتممدة الساعة . أ

 .ساعة واحدة

 .تدريبية زمنها ساعتان اسبوعياالأو  عمليةالوأتطبيقية الجلسة الة المعتمدة بساعال تحسب . ب

 العبء الدراسي (:6) مادة

العممبء الدراسممي هممو عممدد السمماعات المعتمممدة للمقممررات التممي يسممجل فيهمما الطالممب فممي الفصممل  . أ

 .واحدالدراسي ال

ساعة  99ساعة معتمدة والحد االدنى  99الحد االقصى  فى الفصـل الدراسـى: العبء الدراسى . ب

للعبء الدراسى بما اليزيد عن سااعتين معتمادتين بموافقاة  قصييجـوز زيادة الحـد االو معتمدة

  .الكلية فى حالة الضرورة القصوى مجلس

 (.بما ال يتجاوز الثالث مقررات)ساعات معتمدة  1العبء الدراسي للفصل الصيفي . جـ

 :للقيد العامة  روطالش (:7) مادة

 أدنمى حمدب بالكليمة ةاالدكتوروالماجسمتير ودرجتمي العليما سماتراالد بدبلومات سةراالد فتح يجوز .1

هذا الشرط في حالة وجود هيئة معاونة من داخل الكلية من ويستثني  في كل مرحلة طالب خمس

 .ضمن المتقدمين

حمدي إممن  يعادلهما مما أو االقتصاد المنزلمي في البكالوريوس درجة علي الطالب حصول يشترط .0

 .لإللتحاق ببرامج الدراسات العليا بالكلية المعترف بها من المجلس األعلي للجامعات الكليات

 العلممي القسمم مجلمس موافقمة علمي يحصل وأن وجدت، إن العلمي القسم شروط الطالب يستوفي .0

 سماتراالد إدارة ممن المطلوبمة والنمماذج المسمتندات الطالمب ويسمتوفي الكلية، ومجلس المختص

 .العليا

 العليما سماتراالد مجراببم المتقمدمين للطمالب مقمابالتو ترااختبما المختصمة العلميمة األقسام تعقد .4

 بالقسمم التمدريس هيئمة ممن أعضماء ثالثمة ممن لجنمة كمل تتكمون) متخصصمة لجمان بتشكيل وذلك

 عليها ويوافق المختص العلمي القسم مجلس يقترحها (طالب 5 لكل لاألق على المختص العلمي

 .الكلية مجلس

 المقررات العلمية سجيلت روطش (:8) مادة

 نمموذج ويسمتوفي اإلجباريمةارت للمقمر باإلضمافة االختياريمة سميةراالدرات المقر الطالب يختار .1

 .المختص العلمي القسم مجلس رئيس و المشرف األكاديمي من ويعتمد تارقرالم تسجيل



 

 المنوفية جامعه -المنزلي  كلية االقتصاد -العليا بنظام الساعات المعتمدة  الدراسات لمرحلة الداخلية الالئحة

13 

 

  .لث سيةراالد تاراالمقر وحساب بالحضور للطالب يسمح لكي أساسي شرط تاراالمقر تسجيل .0

 التمي المقمررة المواعيمد خمالل سيةارالد الرسوم سداد بعد إال مقرر أي في مسجال الطالب يعد ال .0

 .الكلية مجلس يحددها

 الخريمف فصملي ممن الثماني األسمبوع نهايمة قبمل التسمجيل تراءاإجم بإنهماء يقموم ال الذي الطالب .4

 .ضراتالمحا حضور لث يحق الأواالسبوع االول من الفصل الصيفي  والربيع

 تسجيلث يعد وال اإلضافة و الحذف فترة في التسجيل يمكنث التسجيل مواعيد عن المتأخر الطالب .5

قيمتهما خمسمون جنيهما مصمري و تسمجيل تمأخير رسموم دفمعبعد  إال نهائيا سيةراالد تاالمقرر في

 مجلمس موافقمةو بالكليمة العليما سماتراالد لجنمةعن كل مادة ويمكمن زيمادة همذه الرسموم بمأقتراح 

 . مجلس الجامعةو الكلية

 ممن يعفمى)للمقمرر سميةدراال الرسموم سمداد بعمد مسمتمعا سيراد مقرر في التسجيل للطالب يمكن .6

  75 الطالمب حضمور حالمة وفمي االمتحمان دخمول دون من (سيةراالد تراللمقر التسجيل شروط

 ويجوز Listener (L)   مستمع تقدير للطالب يرصد أكثر للمقررأو التدريسية الساعات من% 

 .من القسم التابع لث تفيد حضوره كمستمع لهذا المقرر الدراسي فادةإ إعطاؤه

 المتطلمب بنجماح يجتماز أن بعمد إال سمابق متطلب لث سيراد مقرر في بالتسجيل للطالب يسمح ال .7

 .السابق

 الخدممة ألداء اسمتدعائث عنمد التسمجيل بعمد سميادرال المقمرر ممن باالنسمحاب للطالمب يسممح  .8

 Military Withdrawal العسمكرية الخدممة ألداء منسمحب تقمدير لمث ويرصمد ، العسمكرية

(MW)  راتالمقر صالحية مدة ضمن الفترة هذه تحتسب وال سي،راالد سجلث في. 

  مقرر دراسة قواعد (: 9) مادة

 يسمراالد الفصمل بدايمة ممن الثماني األسمبوع نهايمة قبمل مقمرر أي إضمافة  /حمذف للطالمب يحمق .9

وذلك بما اليخمل االسبوع االول من الفصل الصيفي  نهاية ، (الثاني)الربيع  –( االول)الخريف 

رئميس المرشمد األكماديمي وعتماده من إبعد تعبئة نموذج الحذف او االضافة و عبء الدراسيبال

 .القسم العلمي دون أن يظهر المقرر الذي حذف في سجلث الدراسي

ممن الدراسمة فمى الثمامن حتمى نهايمة األسمبوع  دراسمي أى مقمرر باالنسمحاب ممن طالمبلل يسمح .0

رابمع ممن الفصمل الاو حتمي نهايمة االسمبوع  (الربيمع)والثاني ( الخريف)االول  الفصل الدراسى

 همذه وفمي الكليمة ومجلمس المخمتص القسمم مجلمس يقبلمث عمذر تقديم بعد وذلك الدراسي الصيفي

 Withdrawalمنسمحب تقمدير للطالمب ويرصمد المقمرر، همذا ساعات للطالب تحسب ال الحالة

(W)  راسيالد سجلث في. 
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 السماعات ممن األقمل علمي %  75 حضمر إذا إال النهمائي االمتحمان دخمول للطالمب يسممح ال .0

 التدريسمية السماعات عمدد مجمموع ممن 25 %  غيابمث نسمبة تجماوزت فمإذا للمقمرر، التدريسمية

 Forcedالمقمرر ممن إجباريما انسمحابا منسمحبا راسميالد سمجلث فمي لمث يرصمد للمقمرر،

Withdrawal (FW). 

 االمتحمان دخمول عليمث تعمذر إذا Incomplete (I) مكتممل غيمر تقمدير علمي الطالمب يحصمل .4

 لجنمة وتقرهما القسمم مجلمس يقبلهما قهريمة ألسمباب متطلباتمث بعم  إتممام أو رلمقمر النهمائي

 ممن األقمل علمي %  75 وأدى رحضم قمد يكمون أن شمريطة الكليمة ومجلمس العليما سماتراالد

الذي تم تأجيمل  للفصل مباشرة التالي دراسيال الفصل في االمتحان أداء وعليث المقرر متطلبات

بالتقمدير ( I)اعتبمر راسمبا فمي المقمرر وبعمد ادائمث االمتحمان يسمتبدل  الوااالمتحمان النهمائي بمث 

 .الفعلي الذي حصل عليث الطالب

لمث  تحسمب ال  (L, W, FW and MW)تقمدير علمي الطالمب فيهما يحصمل التمي تراالمقمر .5

 .للنقاط كميراالت المتوسط حساب في تدخل وال دراسية كساعات

 تراالمقمر فمي عليهما الحاصمل تمثراتقدي جميمع Transcript سميراالد الطالب سجل في يرصد .6

 الفصمول جميمع فمي للنقماط كممياالتر المتوسمط حسماب فمي جميعما وتمدخل بنجاح أجتازها التي

  .Cumulative Grade Point Average (CGPA)سيةراالد

الطالب يحصل و في الفصل الذي يليه مباشرة تهإعادفعليه جباري إإذا رسب الطالب فى مقرر .3

وال يدخل تقدير الرسوب في  في هذا المقرر االمتحانه عند أجتياز (D) مقبولتقدير علي 

 .حساب المعدل التراكمي العام

فيسمح له باعادته طبقا للفقرة السابقة الخاصة  إختيارى الطالب فى مقررإذا رسب ما أ .9

وفي هذه  ين دراسيينبالمقررات االجبارية اوان يختار مقرراختياري بديل بحد اقصي مقرر

 .الحالة يعتبر تسجيل جديد

يحاال للطالااب اعااادة التسااجيل فااي أي مقاارر ساابل لااه النجاااه بياارا تحسااين تقااديره فااي هااذا  .1

 .دراسيين يند أقصي مقررالمقرر بح

  Satisfactory (S)مرضمي بتقمدير الرسالة مناقشة نتيجة سيراالد السجل في للطالب يرصد  .12

 . Unsatisfactory (US) مرضي غير أو

 المقرر تقييم(: 11) مادة

تطبيقي وشفوي طبقا لما ورد  ،سنةاعمال  ،يخصص لكل مقرر دراسي درجة أمتحان نهائي .1

 .تبعا لكل برنامج علمي الدراسية المقررات في قوائم جداول
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 -عمل ابحاث-عمال الفصلية تختلف حسب طبيعة كل مقرر وقد تشمل امتحانات دورية األ .0

                     .تطبيقات عملية وغيرها من االنشطة التي يتطلبها كل مقرر

 

 المعدل الفصلي والتراكمي العام  - أسس ترميز التقديرات :(11) مادة

 :حساب المعدل الفصلى .1

متوسط ما يحصل عليث ) Grade point average (GPA)يتم حساب المعدل الفصلي 

 كما يلي  (الطالب من نقاط في الفصل الدراسي الواحد

 الحاصل عليها الطالبنقاط المقرر  ×عدد الساعات المعتمدة للمقرر =  نقاط تقدير المقرر 

 :االتيةالمعدل الفصلي للطالب  لكل فصل دراسي وفقا للمعادلة 

 =( GPA)المعدل الفصلي
 للفصل الدراسي التي إجتازها الطالب نقاط تقديرات المقررات مجموع

 بالفصل الدراسيمجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية 

 : المعدل التراكمي العام .2

  Commulative Grade point average (CGPA) المعادل التراكماي العاام يتم حسااب  

 وفقاا للمعادلاة (متوسط ما يحصل عليث الطالب من نقاط في جميع الفصمول الدراسمية التمي اجتازهما

 :التالية

CGPA = 
 مستوياتفي جميع ال التي اجتازهامجموع نقاط تقدير جميع المقررات 

 المقررات الدراسية في جميع الفصول  التي اجتازها بنجاهمجموع الساعات المعتمدة لكل 
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 :طبقاً للجدول التالينقاط المعدل التراكمي يكون حساب  .3

 الحالة
عدد نقاط المعدل 

 التراكمي

التقدير بنظام 

الساعات 

 المعتمدة

 النسبة المئوية
التقدير 

 المكافئ

 متميز مستوى

Very high graduate 

caliber 

0.4 A 04-144  ممتاز 

 عال مستوى

High graduate 

caliber 

3.4 B 04-00  جيد جدا 

 مرضي مستوى

Satisfactory 

performance 

2.4 C 04-00 جيد 

 مستوي أقل من المتوقع

The performance of 

the students is less 

than expected 

1.4 D 56-50 مقبول 

 راسب 65  أقل من Fail 4.4 Fراسب 

 من المنسحب للطالب يرصد

 Withdrawalمقرر 
- W - - 

 المنسحب للطالب يرصد

ا   Forcedالمقرر  من إجباريا

Withdrawal 

- FW - - 

 يكمل لم الذي للطالب يرصد

المقرر  متطلبات

Incomplete 

- I - - 

 المنسحب للطالب يرصد

العسكرية  الخدمة ألداء

Military 

Withdrawal 

- MW - - 

 المسجل للطالب يرصد

 Listenerمستمع 
- L   

 مناقشة عند للطالب يرصد

 بنجاح  العلمية الرسالة

Satisfactory 

 

خاص بمرحلة 

الماجستير 

 والدكتوراه

S - - 

 رسوبة فيعند للطالب يرصد

 العلمية  الرسالة مناقشة

Unsatisfactory 

U - - 
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 :الغاء القيد :( 12)ة ماد

 :التالية الحاالت كل في الطالب يتم الغاء قيد -1

 .لغاء قيدهاذا تقدم الطالب بطلب ال . أ

 .في الفصل الدراسي الواحد ساعات معتمدة 12الطالب في اكثر من  اذا رسب . ب

 حكمامألإذا لم يستكمل متطلبات الحصول علي الدرجة المقيد بها خالل المدة الزمنية المحددة وفقا  . ج

 .هذه االئحة

 .دراسية صولفأربع  النهائي االمتحان دخول ترام عددالطالب  اذا استنفذ . د

 ومجلرس المخرتص القسرم مجلرس موافقرة بعرد إال نهائيرا الغراء القيرد يعتبرر ال األحوال جميع في -2

 .ومجلس الدراسات العليا للبحوث الكلية

 :األكاديمي المرشد(: 13) مادة

 ممن التدريس هيئة أعضاء من يكون أن ويفضل أكاديميا مرشدا طالب لكل العلمي القسم يحدد

 اختيمار فمي ولمسماعدتث سمتثراد فتمرة خالل واإلرشاد النصح لتقديم وذلك أمكن؛ ما التخصص نفس

 تراللمقمر الطالب سةراد نهاية حتى وذلك تخصصث لمجال الالزمةاالختيارية  سيةراالد تاررالمق

المرشمد االكماديمي علي ان يكون رأي المرشد االكماديمي استشماريا ولميس الزاميما للطالمب ويسمتبدل 

 .بالمشرف العلمي لطالب الماجستير والدكتوراه عند تسجيل الرسالة

 :المعتمدة الساعات تحويل(: 14) مادة

 علممي معهمد أو كليمة فمي بنجماح دراسمتها سمبق قمرراتلم الساعات عدد تحويل للطالب يسمح

 القسم مجلسي موافقة بعد وذلك سيةارالد الفصول بنظام أو المعتمدة الساعات بنظام سواء بث معترف

 يشمكل أن علمي تراللمقمر اجتيمازه تاريخ من سنوات ثالث من أكثر مر قد يكون أال بشرط الكلية و

 :يلي ما ضوء في حدا على حالة لكل العلمية المقاصة سةرالد لجنة المختص العلمي القسم

  .العلمي المحتوى -

 . المقرر ساعات عدد -
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 :العلمية الرسائل تسجيل مدة (15)ة ماد

 من األقل على كاملين ميالديين عامين مرور بعد الدرجة ومنح للفحص الماجستير رسالة تقدم .1

 .دالقي على الكلية مجلس موافقة تاريخ

 األقمل علمى كاملمة ميالديمة أعموام ثمالث مرور بعد الدرجة ومنح للفحص هراالدكتو رسالة تقدم .2

 .القيد على الكلية مجلس موافقة تاريخ من

 :الرسالة تخصص (:16) ةماد

 الدرجمة لتخصمص مطابقما هراوالمدكتو الماجسمتير لدرجتي الرسالة تخصص يكون أن يشترط

 .األولى الجامعية

 : استحداث دبلومات ودرجات علمية جديدة (:17)مادة 

تقترحهما  جديدة علي اساس احتياجات سموق العمملودرجات علمية يجوز استحداث دبلومات  

 .ويوافق عليها مجلس الكلية ومجلس الجامعةاالقسام العلمية 
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 الباب الثاني
 

 القواعد التنظيمية
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 القواعد التنظيمية

 التخصصية دبلومات الدراسات العليا: وال أ

 : القيدشروط  :(18)مادة 

 دبلوممات ممن أي لنيمل الطالمب قيمد فمي يشمترط (7) الممادة فمي المواردة للشمروط باإلضمافة

 :يلي ما التخصصية العليا ساتراالد

فمي ذات  ايعادلهم ومماأ زلميناالقتصماد الم فمي البكمالوريوس درجمة علمي حاصمال يكمون أن .1

 .الكليات المعترف بها من المجلس األعلي للجامعات إحدي من التخصص المتقدم إليث

ين واحمد يقسمم المي فصمل لممدة عمام دراسمي التخصصمية العليما سماتراالددبلموم برنمامج يطبمق  .0

 .بحد ادني وأربعة فصول دراسية بحد أقصي دراسيين

 :وشروط المنح للبرنامج الدراسية الساعات (:19) مادة

 أن (1)احمد دبلوممات الدراسمات العليما التخصصمية المواردة فمي ممادة  علمى للحصمول يشمترط .1

 :كما في الجدول التالي اآلتية ترراالمق الطالب يدرس

 المتطلبات

عدد الساعات 

  المعتمدة

 اختياري اجباري

 مقررات اجبارية: اوال

 - 1 متطلبات جامعة.1
الدراسي  يدرسها الطالب في الفصل معتمدة ساعة 1

 كما هو موضح بقوائم االقسام العلميةاالول 

 - 0 متطلبات كلية.2
الدراسي  يدرسها الطالب في الفصلمعتمدة  ساعة 0

 كما هو موضح بقوائم االقسام العلمية الثاني

 - 04 متطلبات القسم. 3
ساعة معتمدة لكل فصل دراسي كما هو موضح  10بواقع 

 بقوائم االقسام العلمية

 9 - ختياريةأمقررات : ثانيا

ساعات  4االول  دراسيالفصل للمعتمدة  ساعات 5بواقع 

كما هو موضح بقوائم  ثانىدراسي الالللفصل  معتمدة

 االقسام العلمية

  9 07 المجموع

 ساعة معتمدة 33 المجموع الكلي
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بعمد ( اسمابيع  8 ) ذات صملة بالتخصمص لممدة( دراسمة ميدانيمة )يؤدي الطالمب تمدريب صميفي  .0

انتهائث من امتحانات المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني بدون احتساب ساعات معتممدة 

 . ويتم التدريب خالل االجازة الصيفية

 فمي االختياريمة تراالمقمر وأيضما اإلجباريمة ممن متطلبمات القسمم ترراالمقم تراتقمدي تحسمب  .0

 المتوسمط حسماب في تدخل ال تراالمقر باقي بينما CGPA للنقاط  راكميالت حساب المتوسط

 .للنقاط كميراالت

 التقمدير ويحسمب  Dل عنيق ال بتقديرعام بها المسجل الدبلوم ترامقر جميع الطالب يجتاز أن .4

 CGPA. التقدير نقاط متوسط حساب أساس على العام

 .الدبلوم شهادة في للدرجات كميراالت والمعدل الساعات وعدد التقدير يرصد .5

  ماجستير في االقتصاد المنزليال درجة  :ثانيا

 :التسجيل القيد و شروط (:21) مادة

 مرا الماجسرتير لدرجرة الطالرب تسرجيل قيرد و فري يشترط( 7) المادة في الواردة للشروط باإلضافة

 :يلي

 الكليمات ممن يعادلمث ومما االقتصماد المنزلمي فمي البكمالوريوس درجمة علمي حاصمال يكمون أن .1

 أوما األقل على جيد عام بتقدير التخصص فرع في للجامعات األعلى المجلس من بها المعترف

 .بنظام الساعات المعتمدة (C) التقدير هذا يعادل

علممى الطالممب الحاصممل علممى تقممدير مقبممول فممي البكممالوريوس ويرغممب فممي التسممجيل لدرجممة  .0

 على األقل  Cكلية الحصول على دبلوم تخصصي بتقدير الداخلية للئحة الالماجستير طبقا ل

 (.7/4مادة ) التي تعقد عند التقدم للبرنامج يجتازالطالب المقابلة الشخصية .0

 فصمليين دراسمين قسمم الميم دراسمي  برنامج الماجستير لمدة عمام المقررات في الطالب درسي .4

 .بحد ادني وأربعة فصول دراسية بحد أقصي

لمرحلمممة  المقمممررات الدراسممميةجميمممع بعمممد اجتيمممازه تسمممجيل موضممموع الرسمممالة ب يقممموم الطالمممب .5

 .C بنجاح بتقدير الماجستير

نجاحمث فمي علمي اذا ممر أكثمر ممن ثمالث سمنوات  موضوع الرسالةالطالب لتسجيل  أحقية سقطت .6

 .لدرجة الماجستير المقررات الدراسية
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علمي  تسمجيل موضموع الرسمالةلفي سيمينار قبمل التقمدم  (الرسالة) يعرض الطالب خطة البحث .7

فمي  يالتي يقرها المجلس لتقديم الخطة ممرة اخمر مجلس القسم ويقوم بعمل التعديالت المطلوبة

 .حالتها النهائية للتسجيل خالل شهرين علي االقل

مممن تمماريخ اعمموام اربممع درجممة الماجسممتير حممدها االدنممي عممام واحممد  وحممدها االقصممي نيممل  مممدة  .8

مممدها اعمموام اخممري بنمماءا عممن توصممية لجنممة ويجمموز  مممع مراعمماة حمماالت وقممف القيممد التسممجيل

 نائممب رئمميس الجامعممة /د.االشممراف وموافقممة مجلممس القسممم المخممتص ومجلممس الكليممة واعتممماد أ

 .للدراسات العليا والبحوث

 :للبرنامج الدراسية الساعات (:21) مادة

كمما فمي الجمدول  اآلتيمة ترراالمقم الطالمب يمدرس أن الماجسمتير درجمة علمى للحصمول يشترط -

 :التالي

 المتطلبات

الساعات عدد 

  المعتمدة

 اختياري اجباري

 مقررات اجبارية: اوال

 - 3 متطلبات جامعة.1

كما  االول سيرادال فصلفي ال معتمدة ساعة 1

 هو موضح بقوائم االقسام العلمية

 كماثانى ال سيرادال فصلفي ال معتمدة ساعة 2

 هو موضح بقوائم االقسام العلمية

 - 2 كليةمتطلبات .2
كما  الثاني سيرادال فصلة في المعتمد ساعة 2 

 هو موضح بقوائم االقسام العلمية

 - 23 متطلبات القسم .3

 ساعة معتمد للفصل الدراسي االول 11بواقع 

ساعة معتمد للفصل الدراسي الثاني كما   12 و

 العلميةهو موضح بقوائم االقسام 

 8 - ختياريةأ مقررات: ثانيا
معتمد لكل فصل دراسي كما  اتساع 4بواقع 

 هو موضح بقوائم االقسام العلمية

 الرسالة: ثالثا

 (GPAال تحسب في ) 
 تخصص مع بداية التسجيل  24

  8 22 المجموع

 ساعة معتمدة 60 المجموع الكلي
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ساعة معتمدة باالضمافة المي  06لكي يحصل الطالب علي درجة الماجستير يجب ان يدرس  -

ساعة معتمدة للرسالة بحيث ال يقل عدد الساعات االجمالية للحصول علمي الدرجمة عمن  04

 .ساعة معتمدة 62

أوالمعردل التراكمري  الفصرلى تضرا  الري المعردل ال (معتمردة سراعات 3)الجامعة  متطلبات -

 .للطالب العام

 االقتصاد المنزلي في الفلسفة دكتوراه درجة  :ثالثا

 التسجيلو القيد شروط(: 22) مادة

 :يلي ما هراالدكتو لدرجة الطالب تسجيل في يشترط (7) المادة في الواردة للشروط باإلضافة

 إحمدى ممن  التخصمص فمرع اإلقتصماد المنزلميفمي  الماجسمتير درجمة علمى حاصمال يكمون أن .1

 .للجامعات األعلى المجلس من بها المعترف الجامعات

 . قره مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس الكليةالذي يان  يستوفي الطالب ملف القيد  .0

على مجلس القسم المختص البداء الراى  الملفالقيد ويعرض  ملفيتقدم الطالب للكلية ب .0

 .وعرضة على مجلس الكلية للبت فية

 (درجة شفوي 52-درجة تحريري 52) شفهياو ان يجتاز الطالب امتحانا تاهيليا تحريريا .4

في أستيعاب موضوعات التخصص  على التفكير العلمى المنظم ثغرض الكشف عن قدراتب

 .واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليث من اسئلة

بترتيب  اعضاء من االساتذةسبعة  أقصيوحد  ةتشكل لجنة االمتحان التأهيلي بحد ادني خمس .5

بحيث تمثل اللجنة مواد التخصص والمواد المرتبطة بث وتقدم اللجنة بعد امتحان  االقدمية دوريا

 .لقيده لدرجة الدكتوراه من عدمها الطالب تقريرا يفيد اهليتث

ين لفصمقسم الي  دراسي واحد  لمدة عام هيدرس الطالب المقررات في برنامج الدكتورا .6

 .بحد ادني وأربعة فصول دراسية بحد أقصي دراسين

جميمع المقمررات الدراسمية لمرحلمة يتقدم الطالب بطلب لتسجيل موضوع الرسمالة بعمد اجتيمازه  .7

 .C ال يقل عنبنجاح بتقدير الدكتوراه

نجاحمث فمي ممن تماريخ  ثمالث سمنوات تجماوزاذا موضموع الرسمالة حقية الطالب لتسجيل أسقط ت .8

 .للدكتوراه المقررات الدراسية

 وحممدها االقصممي ني عممامياالقتصمماد المنزلممي حممدها االدنممدكتمموراه الفلسممفة فممي درجممة نيممل مممدة  .9

بنماءا  اعموام اخمريمدها  ويجوز مع مراعاة حاالت وقف القيد من تاريخ التسجيل خمسة اعوام
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نائمب  /د.لجنة االشراف وموافقة مجلمس القسمم المخمتص ومجلمس الكليمة واعتمماد أ عن توصية

 .رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

تسمجيل موضموع الرسمالة علمي لفي سيمينار قبل التقدم ( الرسالة)يعرض الطالب خطة البحث   .12

فمي  يمجلس القسم ويقوم بعمل التعديالت المطلوبة التي يقرها المجلس لتقديم الخطة ممرة اخمر

 .ها النهائي للتسجيل خالل شهرين علي االقلشكل
 

 :للبرنامج الدراسية الساعات (:23) مادة

 :كما في الجدول التالي اآلتية تراالمقر الطالب يدرس أن وراهالدكت درجة على للحصول يشترط

 المتطلبات
 عدد الساعات المعتمدة

 
 اختياري اجباري

 مقررات اجبارية: اوال

 - 0 متطلبات جامعة .1
كما هو  الدراسي االول معتمدة في الفصل ساعة 0

 موضح بقوائم االقسام العلمية

 - 0 متطلبات كلية .0
كما هو  الدراسي الثاني معتمدة في الفصل ساعة 0

 موضح بقوائم االقسام العلمية

 - 04 متطلبات القسم .0
ساعة معتمد لكل فصل دراسي كما هو  10بواقع 

 موضح بقوائم االقسام العلمية

مقررات : ثانيا

 ختياريةأ
- 8 

معتمد لكل فصل دراسي كما هو ات ساع 4بواقع 

 العلميةموضح بقوائم االقسام 

  الرسالة: ثالثا

 (GPAال تحسب في ) 
 تخصص مع بداية التسجيل  04

  8 22 المجموع

 ساعة معتمدة 60 المجموع الكلي

 

ساعة معتمدة باالضمافة المي  06لكي يحصل الطالب علي درجة الدكتوراه  يجب ان يدرس  -

الدرجمة عمن  ساعة معتمدة للرسالة بحيث ال يقل عدد الساعات االجمالية للحصول علمي 04

 .ساعة معتمدة 62

 أوالمعممدل التراكمممي العممام الفصمملى تضمماف الممي المعممدل ال (ةسمماع 0)الجامعممة  متطلبممات -

 .للطالب
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 الباب الثالث
 

 

 ةــاألحكام المشترك
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 ةــاألحكام المشترك

 : التعليم الهجين(: 24)مادة 

 المقررات الدراسية المختص وحسب طبيعة  قسميجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس ال -

%  62تدريس مقرر أو أكثر بنمط التعليم الهجين ، حيث تكون الدراسة في المقرر بنسبة أن يقرر 

وأي تغير في النسبة يعرض علي مجلس " بنظام التعليم عن بعد %  42وجها لوجث ، بنسبة 

 ".الجامعة

 المقررات الدراسية المختص وحسب طبيعة  قسميجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس ال -

عقد اإلمتحان إلكترونيا في مقرر أو أكثر ، كما يجوز عقد اإلمتحان في كل المقرر أو أن يقرر 

 .جزء منث بما يسمح بتصحيحث إلكترونيا

 التسجيل و القيد أولوية (25) :مادة

 األخمرى والجامعمات بالجامعمة المسماعدين والمدرسمين للمعيمدين والتسجيل القيد أولوية تكون

 جامعمة وخريجمي بالجامعمة العمام الكمادر وظمائف والشماغلين البحثيمة كزرابمالم البماحثين ومسماعدي

 .العليا ساتراالد استكمال في غبينراال ثم الثقافية لالتفاقيات تنفيذا الوافدين والطلبة المنوفية

 :التسجيل مكان (:26) مادة

 الجامعمة خمارج التسمجيل لهمم يسممح وال بالكلية، المساعدين والمدرسين للمعيدين التسجيل يتم

 وجمود عمدم أو معاهمدها أو الجامعمة كليمات إحمدى أو الكليمة فمي التخصمص وجمود عدم حالة في إال

 القسمم يمرى المذي الحماالت فمي أو المعاونة الهيئة عضو بث يعمل الذي الفرع في متخصص مشرف

 الجامعمة رئميس نائمب  /المدكتور األسمتاذ موافقمة علمى بنماء وذلمك الجامعمة خمارج تسجيلهم أو قيدهم

 . الكلية ومجلس القسم مجلس يأر أخذ بعد والبحوث العليا ساتراللد

  رسالةالفحص  متطلبات(: 27)مادة

 CGPA  للدرجات كميرات بمتوسط البرنامجب الخاصة ترراالمق جميع في الطالب نجاح .1

  . C عن يقل أال بشرط

 مقبول أو الرسالة من منبثقا بحثا وينشر أصيلة علمية إضافة مثلتعلمية  رسالة الطالب يقدم .0

 .وذلك قبل مناقشة الرسالة محكم مؤتمر كتاب أو محكمة علمية مجلة في للنشر

 درجة 452للماجستير و  درجة 422بحيث اليقل عن  اإلنجليزية اللغة مستوىاجتياز الطالب  .0

 .وذلك قبل مناقشة الرسالة الجامعة مجلس من الصادرة المنظمةررات للق وفقا  للدكتوراه 
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التحول الرقمي أو ما يقرره المجلس األعلي للجامعات من شهادات  ةشهاد علي الحصول .4

 المنظمة تراارللق وفقا   منح الدرجة عندي مركز جامعي معترف بث أمعتمدة من  مستحدثة

 .جامعةال مجلس من الصادرة

 :هيئة اإلشراف (  28)مادة 

 زويجمو من األساتذة أو األساتذة المساعدينوالدكتوراه الماجستير  يكون االشراف علي رسائل .1

 ممن الجامعمة خمارج من) ءاوالخبر المتخصصين من مستواهم في من فشرااإل في يشارك أن

ويكون احد اعضاء هيئة االشراف من القسمم العلممي   (العربية مصر جمهورية خارج أو داخل

 أربعمةعمن هيئمة االشمراف  أعضماء ال يزيد عدد علي االمشرف الرئيسي  التابع لث التسجيل هو

 بيمنهم ممن يكمون أن ويجموز ، مشمرفين لدرجمة المدكتوراه وخمسمةمشمرفين لدرجمة الماجسمتير 

كمما يجموز  مسماعد أسمتاذ عمن العلميمة درجتمث تقمل ال الطالمب بهما يعممل التي الجهة من مشرف

ويجمموز للطالممب ان يختممار بممين عممدد مممن بممين الموضمموعات  فممي االشممراف شممتراكللمممدرس اال

 .البحثية المطروحة طبقا للقواعد الموضوعة لكل تخصص

 يقمدم أن يجمب الجامعمة خمارج جهمة إلمي سمفره أو الرسمالة علمي المشمرفين أحد إعارة حالة في .0

 لالتصمال وسيلة توفر حالة وفي عليها المشرف الرسالة إعداد في العلمي التقدم مدى عنرتقري

كمل سمتة  الرسالة عن تقرير المشرف ويقدم هي كما فرااإلش لجنة تظل والطالب المشرف بين

 .شرافاإل لجنة من اسمث يرفع سنوي تقرير تقديم عدم حالة وفيمن العام الجامعي  شهور

مجلمس الكليمة ان يرفمع اسممث ممن عمام فل يمضمي علمي اشمرافثاحد المشمرفين ولمم في حالة سفر  .0

لجنممة االشممراف بنمماءا علممي اقتممراح مممن مجلممس القسممم ويممتم توجيممث خطمماب شممكر اليممث فممي اهممداء 

 .الرسالة

 البحمث سمير يخمص شمأن أي فمي فااإلشمر لجنمة أعضماء بمين يرأالم فمي خمالف حمدث إذا .4

 القسمم مجلمس علمى الموضموع يعمرض ،فحمصلل الرسمالة بصمالحية التوصمية أو فاواإلشمر

 ارقمر ويعتبمر فيمث للبمتشراف اإل لجنة أعضاء أحد من مقدم حرااقت على بناء المختص العلمي

 رافاإلش للجنة ملزما (األصوات بأغلبية) األساتذة مستوى على المختص العلمي القسم مجلس

 .الكلية مجلس موافقة بعد

فيممد بممأن أداءه غيممر مممرض وذلممك بعممد بتقريري لجنممة االشممراف تقممدمتيلغممى تسممجيل الطالممب إذا  .5

 .لث متتالية توجيث ثالثة إنذارات

 نصاب االشراف :(29)مادة 

يحدد مجلس الجامعة نصاب االشراف علي الطالب المسجلين سواء من داخل مصر او من 

 .خارجها



 

 المنوفية جامعه -المنزلي  كلية االقتصاد -العليا بنظام الساعات المعتمدة  الدراسات لمرحلة الداخلية الالئحة

28 

 

 تعديل لجنة اإلشراف  :(31)مادة

 حالممة إضمافة مشممرف علمى الرسممالة ال يمتم تشممكيل لجنمة الحكممم والمناقشمة للرسممالة إال بعممد فمي

لعليما و البحموث علمى إضمافة نائب رئيس الجامعة للدراسات ا/ د.ستة أشهر من اعتماد السيد أ مرور

 مجلمس يقبلمث باعتمذار أعضمائها احمد تقدم حالث في فشرااإل لجنة في تعديل ءاإجر يجوز. المشرف

 .المناقشة وموعد الحكم لجنة تشكيل يؤخر أن دون العلمي القسم

 تعديــل عنـوان الرسالة  :(31) مادة

فمي حالمة تعممديل موضموع الرسمالة تعممديال جوهريما يعتبممر التسمجيل تسمجيال جديممدا ممن تمماريخ 

أمما التعمديل غيمر جموهري فمال يترتمب  ةالداخليمة للكليم ئحةطبقا لالموافقة مجلس الكلية على التعديل 

 .ث أية آثار من حيث تاريخ التسجيلعلي

 التقــاريـر الـدوريـة  :(32)مادة

عن الطمالب المسمجلين يمتم عرضمها   وسنوية سنويةنصف يتقدم المشرف أو المشرفين بتقارير  .1

العليمما مجلممس الكليممة ثممم مجلممس الدراسممات لجنممة الدراسممات العليمما ثممم علممى مجممالس األقسممام ثممم 

على أن يحتوي التقرير على بيانات مستوفاة عن مستوي التقدم للطالب ومما  بالجامعة والبحوث

تمم إنجممازه والمعوقمات أن وجممدت ورأي صمريح عممن اسمتمرار التسممجيل أو إلغماءه ويسممقط حممق 

المشرف في االعتمراض علمى صمالحية الرسمالة إذا لمم يتقمدم بالتقمارير السمنوية التمي تفيمد تقمدم 

 ب من عدمث  أثناء مدة التسجيل سواء كان تقريرا منفردا أو تقريرا مشتركا مع بماقي لجنمةالطال

 .وذلك لمخالفة القانون إلشرافا

ال يممتم الموافقممة علممى تسممجيل جديممد تحممت إشممراف عضممو هيئممة التممدريس الممذي ال يتقممدم بتقممارير  .0

 .تقدم بهذه التقاريرسنوية عن الطالب الذين يشرف على رسائلهم عامين متتاليين إال بعد ال

 لجنة الحكم على الرسالة    :(33)مادة

نتائج التي لايقوم الطالب بعمل عرض تقديمي الهم  والبحث سةارالد متطلبات من االنتهاء بعد .1

 باللغة ملخص مع اإلنجليزية باللغة الرسالة تكتبو المختص العلمي بالقسمتوصل اليها البحث 

 لباقي اإلنجليزية باللغة ملخص معبقسم التغذية وعلوم االطعمة  وتكتب باللغة العربية  العربية

 . الرسالة صالحية مدى عن ريرا  تق المشرفون ويقدم بالكلية العلمية األقسام

 أغلبية بتقرير يؤخذ للمناقشة الرسالة صالحية مدى تحديد على المشرفين اختالف حالة في .0

 يكون أن بشرط الرسالة على الرئيسي المشرف يأر يرجح األصوات تساوت ذاوإ المشرفين

 .الرسالة عن سنوية تقارير قدم قد

 الرسالة العلمي القسم يحيل الرسالة صالحية مدى على العلمي القسم مجلس اختالف حالة في .0

 .الصالحية مدى رارإق بها المنوط الجهة أنث بما الكلية مجلس إلى
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 ثالثة من الرسالة على الحكم لجنة العلمي القسم مجلس توصية على بناء الكلية مجلس يشكل .4

 األساتذة بين من اآلخرين والعضوين الرسالة، على المشرف أحدهم تدريس هيئة أعضاء

 رئيس ويكون ،المصرية المعترف بها او من الهيئات البحثية بالجامعات المساعدين واألساتذة

 اللجنة في مشرف من أكثر يشترك أن يجوز المشرفين تعدد حالة وفي األساتذة، أقدم اللجنة

 .واحد صوت لهم يكون أن على

 األخصائيين من العلمي مستواهم في ممن أو األساتذة من أحدهما أو العضوان يكون أن يجوز .5

 ومن الماجستير لرسائل بالنسبة الكلية خارج من األقل على أحدهما يكون أن بشرط وذلك

 ه،االدكتور لرسائل بالنسبة (العربية مصر جمهورية خارج أو داخل من) الجامعة خارج

 العليا ساترادلل الجامعة رئيس نائب / الدكتور األستاذ السيد من الحكم لجنة تشكيل ويعتمد

 .والبحوث

 .والكلية العلمي بالقسم مسبقا عنها ومعلنا علنية المناقشة تكون .6

 تتخذ للرسالة والمناقشة الفحص لجنة أعضاء من أكثر أو واحد عضو اعتذار حالة في .7

 بعضوية ويخطرون باالعتذار تقدموا ممن بدال أكثر أو ممتحن الختيار السابقة تراءااإلج

 السيد واعتماد الكلية مجلس وموافقة والبحوث العليا ساتراللد الكلية وكيل بمعرفة اللجنة

 .والبحوث العليا ساتراللد الجامعة رئيس نائب / الدكتور األستاذ

 اعتذر أو تغيب فإن والمناقشة الفحص لجنة في فرااإلش لجنة من عضوين كرااشت حالة في .8

 الحكم لجنة في ممثلة لتزا ما فرااإلش لجنة إن حيث المناقشة تراءاإج على يؤثر ال أحدهما

 فحص عن فردي تقرير وتقديم المناقشة اعتذارعن بتقديم المعتذر المشرف يقوم أن على

  .الرسالة

 اعتماد يعاد الرسالة مناقشة دون من الحكم لجنة تشكيل اعتماد على أشهر ستة مرور حالة في .9

 مناقشة بعد) الكلية مجلس وموافقة العلمي القسم مجلس حرااقت على بناء الحكم لجنة تشكيل

  والبحوث العليا ساترا للد الجامعة رئيس نائب / الدكتور األستاذ واعتماد( التأخير أسباب

 أو األصلي الرسالة بمحتوى اإلخالل دون الرسالة عنوان صياغة إعادة الحكم للجنة يجوز  .12

 .التخصص
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 المنح إجراءات(: 34) مادة

 لشمئون الكليمة وكيمل ممع بالتنسميق والمناقشمة الفحمص لجنمة أعضماء إلمى الرسمالة تسمليم يمتم .1

 أسمبوعين أقصمى بحمد اللجنمة تشمكيل اعتماد تاريخ من أسبوع خالل والبحوث العليا ساتراالد

 .األكثر على

 عمن للطالمب المحكمم اسمتدعاء حالمة فمي إال للمحكممين الرسمائل بتسمليم الطمالب تكليمف يحظمر  .0

 .لذلك مبرر هناك كان إذا والبحوث العليا ساترا الد لشئون الكلية وكيل طريق

 ممن الرسمالة لفحمص الفرديمة التقمارير تلقيمث عنمد والبحموث العليما سماترا للمد الكليمة وكيمل يقوم .0

 ممن األكثمر علمى أسمبوعين خالل الرسالة مناقشة موعد تحديد الرئيسي المشرف مع المحكمين

 بمعرفتث الطالب يحضرها التي التقارير قبول ويحظر الكلية إلي فحص تقرير آخر ورود تاريخ

 .علما المختص العلمي القسم مجلس ويحاط المحكمين من

 بأسمبوع المناقشمة موعد قبل بالكلية العليا ساتراالد إدارة طريق عن العلنية المناقشة عن يعلن .4

 .األقل على

 .الجامعة ترامق أحد أو الكلية بمقر والمناقشة الحكم لجنة تجتمع .5

 المناقشمة نتيجمة عمن جماعيما ريمراتق والبحموث العليما سماتراللد الكليمة وكيمل إلمى اللجنمة تقمدم .6

 يحيلث والذي عدمث من الدرجة ومنح الرسالة قبول في اللجنة يرأو الرسالة مستوي بث موضحا

 .المختص العلمي القسم مجلس إلي

 بحضمور المناقشمة تمتم أن الجمهوريمة خمارج ممن الحكمم لجنمة فمي عضو تعيين حالة في يجوز .7

 همذه فميبعد اضمافة مممتحن ثالمث للحفماظ علمي ثالثيمة اللجنمة و الجمهورية داخل من األعضاء

 .حضوره عدم حالة في الجمهورية خارج من اللجنة لعضو الفردي بالتقرير يكتفي الحالة

 العلممي القسمم مجلمسالمشمرف او المشمرفين و مسمئولية (طلبمت إن) التعمديالت ءراإجم يكمون .8

 جراءتبمإ همرارإقم بعمد إال الدرجة تمنح وال وتعطي لها اجال بحد اقصي ستة اشهر  المختص

 .التعديالت أو التصويب

 ممن بالمنح للتوصية القسم مجلس إلي وتحال الحكم لجنة بتقارير المختص العلمي القسم يخطر .9

 التمي بالكلية العليا ساترا الد لجنة إلي والملخصات القسم مجلس يرأ و التقارير وتحال عدمث

 المذي والبحموث العليما سماترا للمد الجامعة رئيس نائب إلي ثم الكلية مجلس إلي توصيتها ترفع

 .عدمث من الدرجة منح في للنظر الجامعة مجلس على للعرض الجامعة رئيس إلي يحيلها

  



 

 المنوفية جامعه -المنزلي  كلية االقتصاد -العليا بنظام الساعات المعتمدة  الدراسات لمرحلة الداخلية الالئحة

31 

 

 

 :التسجيل إلغاء (:35) مادة

 :التالية الحاالت في هراالدكتو أو الماجستير لدرجة الطالب تسجيل يلغى

 .معث يتم الذي للتحقيق وفقا والسلوك السير وحسن الجامعية والتقاليد بالمثل أخل إذا -

 واعتمماد والكليمة القسمم يمجلسم يقبلمث مسمبب إلغماء بطلمب فرااإلشم هيئمة أو المشمرف تقمدم إذا -

 رسمميا الطالمب ويخطمر والبحموث العليما للدراسمات الجامعمة رئميس نائب الدكتور األستاذ السيد

 .بالسبب

 .للتسجيل عنها المنصوص المدة الطالب تجاوز إذا -

 .تسجيلث إلغاء بطلب الطالب تقدم إذا -

 .متتالين عامين لمدة سيةرا الد الرسوم سداد عدم -

 مجلمس و المخمتص العلممي القسمم مجلس موافقة بعد إال نهائيا اإللغاء يعد ال األحوال جميع في -

 .ه من مجلس الدراسات العليا والبحوثاعتمادو الكلية

 العليا الدراسات أعمال موافقات (:36)مادة

 مجالس مستوي على سواء المنح أو التسجيل أو القيد تراءاإج في بالتفوي  موافقات تقبل ال

 .الجامعة أو الكليات أو األقسام

 للمقررات الكودي الرقم (:37) مادة

 يمثال اليسار جهة من األول الرقم أن أساس على الالئحة بهذه المدرجة الكودية األرقام تأسيس تم  -أ

 .بالنسبة للدكتوراه 7بالنسبة للماجستير و  6، بالنسبة للدبلومة  5وهو  كودالبرنامج

تغذيمة وعلموم ) 1ممن األقسمام تمرقيم ويبمدأ العلممي القسمم كمود يمثال اليسار جهة من انيالث الرقم  -ب

 (.اقتصاد منزلي وتربية)   4 إلى( أدارة المنزل والمؤسسات) 0،  (مالبس ونسيج) 0، (اطعمة

 1.رقم الدبلومة او الماجستير او الدكتوراه ويبدأ من  يمثال الرقم الثالث من جهة اليسار-ـج

 تراالمقمر رقمعلمي اساسمها تم( من جهة اليسار المي اليممين   0,1 األرقام)للمقرر المسلسل الرقم -د

  .الالئحة بهذه

 

 كود البرنامج قسمكود ال رقم الدبلومة الرقم المسلسل للمقرر

0 1 1 1 5 
 جج

 

  المقرر ويكتب على اقصى يسار رقم Fومتطلب الكلية بحر   Uيرمز لمقرر متطلب الجامعة بحر   -ـه
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 الرابع الباب
 

 المستمر التعليم
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 المستمر التعليم

 المستمر التعليم :(38) مادة

 

 دورات يمنظم أن المختلفمة المختصمة األقسمام مجمالس  رأي أخمذ بعمد  الكليمة لمجلمس يجموز  .1

 العلممي المسمتوى ورفمع تحمديث تسمتهدف راسمية د مقمرارات أو تخصصية أودراسات تدريبية

 علمى الحاصملين المتخصصمين أو الخمريجين تعلميم واسمتمرارية تنشميط للمهتممين، وكمذلك

 والمؤسسمات العلميمة الجمعيمات مشماركة ويجموز .بهما والمعتمرف الالزممة المدرجات الجامعيمة

 .الدراسات أو الدورات ذهه تنظيم في والهيئات المعنية

ممن  كمان وأن جامعيمة، درجمات أي تممنح وال إفمادات، أو مشماركة شمهادات المدورات هذه تمنح .2

لهمذه  باجتيمازهم إفمادات المقمررارات لبع  الدارسين ويمنح .نهايتها في امتحانات عقد الممكن

 .يحددها مجلس الكلية بذلك خاصة رسوم نظير وذلك بنجاح، الدراسات أو المقرارت
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 الخامس الباب
 

 االنتقالية والعامة األحكام
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 االنتقالية والعامة األحكام

 :والعامة االنتقالية األحكام (:39) مادة

 الجامعات تنظيم قانون في بخصوصث ورد ما تطبيق يتم الالئحة هذه في بشأنث نص يرد لم فيما .1

 أو لوائح أو قوانين وأية الكلية مجلس تار قراو التعديالت، آلخر وفق ا التنفيذية والئحتث

 .مرتبطة أخرى تراراق

 الالئحة عليهم تطبق وال موقفهم على قديمة قواعد و لوائح على المسجلين الطالب يستمر .2

 .الجديدة

 .إلعتمادهاالعام الجامعي التالي  في بداية تطبيق احكام هذه الالئحة علي الطالب المستجدين .3
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 الدراسية المقررات جداول
 

 لمرحلة دبلوم الدراسات العليا
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 برنامج دبلوم تغذية المستشفيات

قم الر

 الكودي
 أسم المقرر

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االمتحان

 ع ن
عمال أ

 سنة
 تحريري تطبيقي تحريري شفوي تطبيقي

 معتمدة ةساع 27المقررات االجبارية                                                                

 معتمدةساعة  13الفصل الدراسي االول                                                             

 ساعة معتمدة 1طلبات جامعة                                                                     تم

U500 2 - 122 82 - - 22 - 1 - 1 اللغة االنجليزية 

 ساعة معتمدة  12متطلبات القسم                                                                

 2 2 122 32 - 22 20 - 3 2 2 أسس إعداد أطعمة المرضى 2111

2112 
إدارة خدمات التغذية في 

 المستشفيات
2 - 2 - 20 - - 80 122 - 2 

 2 2 122 32 - 22 20 - 3 2 2 كيمياء حيوي متقدم 2113

 2  122 82 12 - 12 - 2 - 2 تثقيف غذائي وارشاد صحي 2114

 2 2 122 32 - 22 20 - 2 2 1 تقوية وتدعيم األغذية 2112

 معتمدةساعة  14الفصل الدراسي الثاني                                                          

 معتمدةساعة  2                                                                  متطلبات الكلية 

F500 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 حاسب الي 

 ساعة معتمدة 12طلبات القسم                                                                     تم

 2 2 122 32  22 20 2111 3 2 2 تغذية المرضى 2113

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 سيكولوجية المرضى 2117

 2 2 122 32 - 22 20 - 2 2 1 سالمة األغذية 2118

 2 2 122 32 - 22 20 - 3 2 2 المرضى األطفال تغذية 2115

 2 2 122 32 - 22 20 2112 2 2 1 حفظ وتخزين االغذية 21112

 ساعات معتمدة 5المقررات االختيارية  

 (ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الثاني 4 و ساعات معتمدة في الفصل الدراسي االول 5اختيار   (

 2 - 122 82 12-  12 - 2-  2 األغذية جودة مراقبة 21111

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 الحساسية الغذائية 21112

 2 - 122 82 - - 22 - 2 - 2 السمنة والتحكم في الوزن 21113

 2 2 122 32 - 22 20 - 3 2 2 تغذية المعاقين 21114

 2 2 122 32 - 22 20 - 3 2 2 تغذية المسنين 21112

 2 2 122 32 - 22 20 - 3 2 2 تغذية أطفال 21113

 2 2 122 32 - 22 20 - 3 2 2 تغذية الرياضيين 21117

 2 - 122 82 12 - 12 21111 2 - 2 االغذية الوظيفية 21118

 

 1: الرمز الكودي                                      التغذية وعلوم االطعمة: القسم
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 دبلوم مالبس ونسيجبرنامج 

قم الر

 الكودي
 أسم المقرر

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريرى تطبيقى تحريري شفوي تطبيقي

  معتمدةساعة   27المقررات االجبارية                                                      

  معتمدةساعة   13الفصل الدراسي االول                                                  

  ساعة معتمدة 1جامعة                                                           متطلبات

U500 2-  122 82- -  22-  1 - 1 اللغة االنجليزية 

 معتمدةساعة   12متطلبات القسم                                                        

 2 2 122 32 - 22 20 - 3 2 2 نسيج متقدم 2211

2212 
النظم الحديثة في إعداد 

 النماذج الصناعية
2 2 3 - 20 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 20 - 2 2 1 تصميم األزياء 2213

2214 
دراسة الجدوى للمشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة
2 - 2 - 12 - 12 82 122 - 2 

 2 2 122 32 - 22 20 - 2 2 1 إنتاج المالبس الجاهزة 2212

  معتمدةساعة   14الفصل الدراسي الثاني                                              

  معتمدةساعة    2                                                        متطلبات الكلية 

F500 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 حاسب الي 

 معتمدةساعة   12متطلبات القسم                                                         

 2 2 122 32 - 22 20 - 3 2 2 تكنولوجيا المالبس والمعدات 2213

 2 2 122 32 - 22 20 2213 3 4 1 التشكيل علي المانيكان 2217

 2 - 122 82 12 - 12  2 - 2 وتطبيقاتها الذكية المنسوجات 2218

2215 
مشكالت صناعة المالبس 

 والنسيج
2 - 2 2212 12 - 12 82 122 - 2 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 التعبئة والتغليف 22112

 ساعات معتمدة 5المقررات االختيارية 

 (ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الثاني 4ساعات معتمدة في الفصل الدراسي األول و 5اختيار )

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 االعالن والتسويق اإللكترونى 22111

22112 
الجودة وتطوير األداء فى 

 صناعة المالبس والنسيج
2 - 2 - 12 - 12 82 122 - 2 

 2 2 122 32 - 22 20 - 3 2 2 الصباغة والطباعة 22113

22114 
تاريخ األزياء الوطنية 

 للشعوب
2 - 2 - 12 - 12 82 122 - 2 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 ةثقافة ملبسي 22112

 2 2 122 32 - 22 20 - 3 2 2 تكنولوجيا التطريز 22113

22117 

تطبيقات البرامج اإللكترونية 

الحديثة في مجال المالبس 

 والنسيج

2 2 3 - 20 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 22112 3 2 2 خاصة فئات أزياء تصميم 22118

 2: الرمز الكودي                                       المالبس والنسيج      : القسم
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  برنامج دبلوم إدارة تنسيق وتجميل المنزل والمؤسسات: أوال

قم الر
 الكودي

 أسم المقرر

عدد 
الساعات 
 االسبوعية

 الساعات
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 
 سنة

 تحريرى تطبيقى تحريري شفوي تطبيقي

 ساعات معتمدة27   المقررات االجبارية                                                      

 ساعات معتمدة13الفصل الدراسي االول                                                      

 ساعة معتمدة 1متطلبات جامعة                                                             

U500 2 - 122 82 - - 22 - 1 - 1 اللغة االنجليزية 

 ساعة معتمدة12متطلبات القسم                                                                

2311 
 الداخلي الديكور مكمالت
 والمؤسسات للمنزل

 وتنفيذها
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

2312 
 في واالضاءة اللون نظريات

 والمؤسسات المنزل
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 المنزل وتجهيز تأثيث 2313

2314 
 في األرجونوميك علم تطبيق

 المنزل وتجميل تنسيق
 والمؤسسات

1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

2312 
 للمنزل هندسي رسم

 والمؤسسات
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

 ساعات معتمدة14الفصل الدراسي الثاني                                                      

 ساعات معتمدة 2                                                                 متطلبات الكلية 

F500 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 حاسب الي 

 ساعة معتمدة 12متطلبات القسم                                                                     

2313 
 تنفيذ في الحديثة النظريات
 المنزل ديكور مكمالت

 والمؤسسات
2 2 3 2311 22 22 - 32 122 2 2 

2317 
 زهور وتنسيق تصميم
 والمؤسسات المنزل

1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 المؤسسات وتجهيز تأثيث 2318

2315 
 الحاسب باستخدام رسم

 المنزل في وتطبيقاته
 والمؤسسات

1 2 2 2314 22 22 - 32 122 2 2 

23112 
 للمنزل منظور رسم

 والمؤسسات
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

 (ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الثاني 4ساعات معتمدة في الفصل الدراسي االول  5اختيار   (ساعات معتمدة 5المقررات االختيارية 

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 العرض ومنافذ االعالن 23111

 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 الخامات تقنيات 23112

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 متقدم منزل إدارة 23113

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 المنزلية المكمالت تسويق 23114

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 وزيتية مائية بألوان رسم 23112

23113 
 مشغوالت وتنفيذ تصميم

 المنزل ومكمالت
1 2 2 23112 22 22 - 32 122 2 2 

23117 
 والعمارة األثاث تاريخ

 الداخلية
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 متقدم مؤسسات إدارة 23118

 

 3: إدارة المنزل والمؤسسات                                     الرمز الكودي: القسم
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 برنامج دبلوم المسنين: ثانيا

قم الر

 الكودي
 أسم المقرر

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريرى تطبيقى تحريري شفوي تطبيقي

 ساعات معتمدة27المقررات االجبارية                                                         

 ساعات معتمدة13الفصل الدراسي االول                                                      

 ساعة معتمدة 1جامعة                                                              متطلبات

U500 2 - 122 82 - - 22 - 1 - 1 اللغة االنجليزية 

 ساعة معتمدة 12متطلبات القسم                                                                 

2321 
الرعاية المتكاملة 

 للمسنين
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

2322 
اتجاهات حديثة في إدارة 

 موارد المسنين
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

2323 
تجهيز وتأثيث مسكن 

 ومؤسسات المسنين
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

2324 
االحتياجات التصميمية 

 لمسكن المسنين
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 حقوق المسنين 2322

 ساعات معتمدة14الفصل الدراسي الثاني                                                        

 ساعات معتمدة 2                                                                 متطلبات الكلية 

F500 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 حاسب الي 

 ساعة معتمدة 12متطلبات القسم                                                                 

2323 
قضايا ومشكالت 

 المسنين
2 - 2 2322-  12 - 12 82 122 - 2 

2327 

التشريح والطبيعة 

الحيوية والبيولوجية 

 للمسنين

2 - 2 - 12 - 12 82 122 - 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 تغذية المسن 21119

2325 
االحتياجات التصميمية 

 لمؤسسات المسنين
2 2 3 2323 22 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 مشكالت دور المسنين 23212

 (ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الثاني 4ساعات معتمدة في الفصل الدراسي االول  5اختيار   (ساعات معتمدة 5المقررات االختيارية 

22115 
دراسات في النسيج 

 والماليس للمسنين
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 اتجاهات كبار السن 23212

23213 
التخطيط االستراتيجي 

 لمرحلة التقاعد
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

24115 
دراسات نفسية 

 واجتماعية للمسنين
2 - 2 23212 12 - 12 82 122 - 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 إدارة مؤسسات المسنين 23212

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 السالمة البيئية للمسنين 23213

23217 
 الرعاية الصحية

 للمسنين
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 الرياضة البدنية للمسنين 23218

 

 3: إدارة المنزل والمؤسسات                                     الرمز الكودي: القسم
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 برنامج دبلوم ترشيد االستهالك: ثالثا

الكوديقم الر  أسم المقرر 

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريرى تطبيقى تحريري شفوي تطبيقي

 ساعات معتمدة27المقررات االجبارية                                                         

 ساعات معتمدة13الفصل الدراسي االول                                                      

 ساعة معتمدة 1جامعة                                                              متطلبات

U500 2 - 122 82 - - 22 - 1 - 1 اللغة االنجليزية 

 ساعة معتمدة 12متطلبات القسم                                                                 

2331 
 اقتصاديات  وترشيد

 االستهالك األسرى
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 إدارة منزل متقدم 2332

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 سيكولوجية المستهلك 2333

2334 
إدارة الوجبات الغذائية 

 لألسرة
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 االقتصاد السلعي 2332

 ساعات معتمدة14الفصل الدراسي الثاني                                                       

 ساعات معتمدة 2                                                                 متطلبات الكلية 

F500 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 حاسب الي 

 ساعة معتمدة 12متطلبات القسم                                                                 

2333 
تصميم وإعداد البرامج 

 االرشادية
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 2333 2 2 1 ارشاد وحماية المستهلك 2337

 2 2 122 32 - 22 22 2331 2 2 1 الثقافة االستهالكية 2338

 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 إدارة موارد األسرة متقدم 2335

23312 
برامج إعالمية لشئون 

 األسرة
1 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

 (ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الثاني 4ساعات معتمدة في الفصل الدراسي االول  5اختيار  ( ساعات معتمدة 5المقررات االختيارية   

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 تخطيط وجبات 21122

23312 
إدارة األدوات واألجهزة 

 المنزلية
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 التسويق 23313

 2 2 122 32 - 22 22 23313 3 2 2 فن التعامل مع الجمهور 23314

 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 ميزانية األسرة 23312

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 قضايا ومشكالت المستهلك 23313

23317 

تدريب ميداني في 

حماية )التخصص

 (المستهلك

1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 كتابة التقارير 23318

 

 

 3: إدارة المنزل والمؤسسات                                     الرمز الكودي: القسم
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 برنامج دبلوم أمومة وطفولة: رابعا

الكوديقم الر  أسم المقرر 

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريرى تطبيقى تحريري شفوي تطبيقي

 ساعات معتمدة27المقررات االجبارية                                                         

 ساعات معتمدة13الفصل الدراسي االول                                                      

 ساعة معتمدة 1جامعة                                                              متطلبات

U500 2 - 122 82 - - 22 - 1 - 1 اللغة االنجليزية 

 ساعة معتمدة 12متطلبات القسم                                                                 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 سيكولوجية األم 2341

2342 
ادارة مؤسسات طفولة 

 متقدم
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

2343 
قضايا ومشكالت األمومة 

 والطفولة
2 - 2 - 12 - 12 82 122 - 2 

2344 
الرعاية المتكاملة لذوي 

 االحتياجات الخاصة
3 - 3 - 12 - 12 82 122 - 2 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 تطور ونمو الطفل 2342

 ساعات معتمدة 14الفصل الدراسي الثاني                                                    

 ساعات معتمدة 2                                                                 متطلبات الكلية 

F500 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 حاسب الي 

 ساعة معتمدة 12متطلبات القسم                                                                 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 دراسات في الطفولة 2343

21121 
الرعاية الغذائية والصحية 

 للطفل
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

2348 
الرعاية الصحية واالنجابية 

 لألم
1 2 2 2341 22 22 - 32 122 2 2 

2345 
تجهيز وتأثيث مؤسسات 

 الطفولة
2 2 3 2342 22 22 - 32 122 2 2 

21122 
تغذية ورعاية فئات حساسة 

 متقدم
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

 (ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الثاني 4ساعات معتمدة في الفصل الدراسي االول  5اختيار   (ساعات معتمدة 5المقررات االختيارية  

23411 
حقوق االم والطفل في 

 المجتمع
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 امراض الطفولة 23412

23413 
السالمة والصحة النفسية 

 للطفل
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 مالبس الطفل 22122

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 صحة البيئة واألسرة 23412

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 إدارة مؤسسات المعاقين 23413

23417 

السالمة والصحة البيئية 

للطفل من ذوي االحتياجات 

 الخاصة

1 2 2 23412 22 22 - 32 122 2 2 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 مشكالت الطفولة 23418
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 برنامج دبلوم التنمية المهنية لمعلمي االقتصاد المنزلي

قم الر

 الكودي
 أسم المقرر

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريري تطبيقي تحريري شفوي تطبيقي

 معتمدة ساعة 27المقررات االجبارية                                                                

 معتمدة ساعة 13الفصل الدراسي االول                                                             

 ساعة معتمدة 1جامعة                                                                      طلباتتم

U500 2 - 122 82 - - 22 - 1 - 1 اللغة االنجليزية 

 ساعة معتمدة  12         متطلبات القسم                                                            

2411 
تخطيط وإدارة الموارد البشرية في 

 المؤسسات التعليمية
2 2 3 - 20 22 - 32 122 2 2 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 الفكر التربوي المعاصر و المقارن 2412

2413 
جدارات معلم االقتصاد المنزلي 

 (التكنولوجية  –المهنية )
2 2 3 - 20 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 20 - 2 2 1 التربية األخالقية 2414

 2 2 122 32 - 22 20 - 2 2 1 االتجاهات الحديثة للتدريس الفعال 2412

 معتمدة ساعة 14    الفصل الدراسي الثاني                                                       

 معتمدة ساعة 2                                                                     متطلبات الكلية 

F500 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 حاسب الي 

 ساعة معتمدة 12طلبات القسم                                                                     تم

2413 
مشكالت األطفال والمراهقين 

 وطرق العالج
2 2 3 - 20 22 - 32 122 2 2 

2417 
اإلدارة المدرسية والصفية في 

 عصر الرقمنة
2 - 2 2411 12 - 12 82 122 - 2 

2418 
 علمتتعليم وضبط الجودة في 

 االقتصاد المنزلي
2 - 2 - 12 - 12 82 122 - 2 

2415 
طرق واستراتيجيات التدريس 

 للفئات الخاصة
2 - 2 2412 12 - 12 82 122 - 2 

24112 
الرقمنة وتصميم المواد التعليمية 

 في االقتصاد المنزلي
2 2 3 - 20 22 - 32 122 2 2 

 (ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الثاني 4ساعات معتمدة في الفصل الدراسي االول  5اختيار   (ساعات معتمدة 5المقررات االختيارية    

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 تنمية الموارد األسرية 24111

22121 
دراسات في النسيج والمالبس 

 (متقدم)
2 - 2 - 12 - 12 82 122 - 2 

21123 
دراسات في التغذية وعلوم 

 (متقدم) األطعمة
2 - 2 - 12 - 12 82 122 - 2 

24114 
دراسات في سيكولوجية ذوي 

 (متقدم)االحتياجات الخاصة  
2 - 2 - 12 - 12 82 122 - 2 

24112 
معايير التربية البيئية في مناهج 

 االقتصاد المنزلي
1 2 2 - 20 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 20 24111 3 2 2 (متقدم )إرشاد وحماية مستهلك  24113

 2 2 122 32 - 22 20 - 2 2 1 اعداد المعلم في عصر العولمة 24117

24118 
و   مداخل التحسين المدرسي

 تطبيقاتها
2 2 3 - 20 22 - 32 122 2 2 
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 برنامج ماجستير تغذية وعلوم االطعمة

قم الر

 الكودي
 أسم المقرر

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريري تطبيقي تحريري شفوي تطبيقي

 معتمدة ساعة 28المقررات االجبارية                                                      

 معتمدة ساعة 14الفصل الدراسي االول                                                  

 ساعة معتمدة 3الجامعة                                                         متطلبات

U600 2 - 122 82- -  22 - 1 - 1 العلمي البحث أخالقيات 

U601 2 - 122 82-  - 22 - 2 - 2 اللغة االنجليزية 

 ساعة معتمدة 11متطلبات القسم                                                          

 2 2 122 32-  22 22 - 3 2 2 كيمياء االغذية 3111

 2 - 122 82- -  22 - 2 - 2 أمراض سوء التغذية 3112

 - - 122-  32 - 70 - 1 2 - حلقات بحث وكتابة رسائل 3113

 2 2 122 32 - 20 22 - 3 2 2 صناعات غذائية متقدم 3114

3112 
تصميم وتحليل التجارب 

 البيولوجية
1 2 2 - 22 22  -32 122 2 2 

 ساعة معتمدة 14الفصل الدراسي الثاني                                             

 ساعة معتمدة 2متطلبات الكلية                                                             

F600 
تحليل أحصائي وتصميم 

 تجارب
1 2 2 - 22 20 - 32 122 2 2 

 ساعة معتمدة 12متطلبات القسم                                                      

 2 - 122 82 10-  10 3114 2 - 2 فساد االغذية 3113

 2 2 122 32-  22 22 - 2 2 1 اجهزة علمية 3117

 2 2 122 60-  20 22 - 3 2 2 تقييم الحالة الغذائية متقدم 3118

 2 2 122 60-  20 22 - 3 2 2 تغذية عالجية 3115

 2 - 122 82 10-  10 3112 2-  2 تغذية متقدم 31112

 ساعات معتمدة لكل فصل دراسي 4اختيار (          ساعات معتمدة 8)المقررات االختيارية 

 2 - 122 82- -  22 - 2-  2 غذيةتمضادات ال 31111

31112 
االنظمة الحديثة في مراقبة 

 جودة االغذية
2  -2 - 22  - -82 122 - 2 

31113 
مضادات االكسدة الطبيعية 

 واثرها في تغذية المرضي
2 - 2 - 22  - -82 122 - 2 

31114 

اسس وتطبيقات التقنيات 

الحيوية في مجال علوم 

 االطعمة

2 - 2 31112 22  - -82 122 - 2 

31112 
علم السموم في الغذاء 

 والتغذية
1 2 2 - 22 20  -60 122 2 2 

 2 2 122 32 - 20 22 - 2 2 1 حفظ وتخزين األغذية متقدم 31113

 2 - 122 82- -  22 - 2 - 2 التغذية االنبوبية والوريدية 31117

 2 - 122 82 12-  12  2 - 2 والمناعة التغذية 31118
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 المالبس والنسيجبرنامج ماجستير 

قم الر

 الكودي
 أسم المقرر

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريرى تطبيقى تحريري شفوي تطبيقي

  معتمدة ساعة 23المقررات االجبارية                                                      

  معتمدة ساعة 14الفصل الدراسي االول                                                  

  ساعات معتمدة3الجامعة                                                       متطلبات

U600 2 - 122 82-  - 22-  1 - 1 العلمي البحث أخالقيات 

U601 2 - 122 82- -  22 - 2 - 2 اللغة االنجليزية 

 ساعة معتمدة 11متطلبات القسم                                                       

 2 2 122 32-  22 22-  3 2 2 نسيج متقدم 3211

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 تصميم علي المانيكان 3212

 2 2 122 32 - 22 22-  3 2 2 تصميم نماذج المالبس 3213

3214 
التخطيط وإدارة اإلنتاج 

 في صناعة المالبس
2 - 2 - 12 - 12 82 122 - 2 

  ساعة معتمدة 14الفصل الدراسي الثاني                                              

  ساعة معتمدة 2متطلبات الكلية                                                         

F600 
تحليل أحصائي 

 وتصميم تجارب
1 2 2  -22 20 - 32 122 2 2 

ساعة معتمدة 12متطلبات القسم                                               

3212 
االختبارات القياسية 

 للمنسوجات
2 2 3 3211 22 22 - 32 122 2 2 

3213 
تطبيقات الحاسب في 

 تصميم األزياء
2 2 3  -22 22 - 32 122 2 2 

3217 
آالت ومعدات صناعة 

 المالبس
2 2 3  -22 22 - 32 122 2 2 

3218 
تشكيل علي المانيكان 

 متقدم
2 2 3 3212 22 22 - 32 122 2 2 

  ساعات معتمدة لكل فصل دراسي 4اختيار (          ساعات معتمدة 8)المقررات االختيارية 

 2-  122 82 12 - 12-  2 - 2 االعالن ومنافذ العرض 3215

32112 
تسويق المالبس 

 الجاهزة
2 - 2  -12 - 12 82 122 - 2 

 2 2 122 32 - 22 22-  2 2 1 تصميم أزياء أطفال 32111

 2 2 122 32-  22 22-  2 2 1 طباعة منسوجات 32112

 2 2 122 32 - 22 22-  2 2 1 التطريز اآللي 32113

32114 
تصميم مكمالت 

 المالبس
1 2 2  -22 22  -32 122 2 2 

32112 
اقتصاديات صناعة 

 المالبس الجاهزة
2 - 2 32112 12 - 12 82 122  -2 

32113 
تاريخ االزياء الوطنية 

 للشعوب
2 - 2  -12 - 12 82 122 - 2 
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 برنامج ماجستير إدارة المنزل والمؤسسات

قم الر

 الكودي
 أسم المقرر

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريرى تطبيقى تحريري شفوي تطبيقي

 ساعات معتمدة 28المقررات االجبارية                                                      

 ساعات معتمدة 14الفصل الدراسي االول                                                  

 ساعة معتمدة 3الجامعة                                                         متطلبات

U600 
 البحث أخالقيات

 العلمي
1 - 1 - 22 - - 82 122 - 2 

U601 2 - 122 82 - - 22 - 2 - 2 اللغة االنجليزية 

ساعة معتمدة 11متطلبات القسم                                                            

 2 2 122 82 12 - 12 - 2 - 2 إدارة منزل متقدم 3311

3312 
اقتصاديات االستهالك 

 االسرى
3 - 3 - 12 - 12 82 122 - 2 

 - - 122 22 - - 22 - 3 3 - حلقة بحث 3313

3314 
تجهيز وتأثيث المنزل 

 والمؤسسات متقدم
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

 ساعات معتمدة 14الفصل الدراسي الثاني                                                 

 ساعة معتمدة 2متطلبات الكلية                                                             

F600 
تحليل أحصائي 

 وتصميم تجارب
1 2 2  -22 22 - 32 122 2 2 

 ساعات معتمدة 12متطلبات القسم                                                      

 2 2 122 32 - 22 22 3314 3 2 2 إدارة مؤسسات متقدم 3312

3313 
إدارة مشروعات 

 صغيرة متقدم
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

3317 
دراسات متقدمة في 

 الطفولة
3 - 3 - 12 - 12 82 122 - 2 

 2 - 122 82 12 - 12 3311 3 - 3 عالقات أسرية متقدم 3318

   ساعات معتمدة لكل فصل دراسي 4اختيار (          ساعات معتمدة 8)المقررات االختيارية 

3315 
تكنولوجيا األدوات 

 واألجهزة
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

33112 
الفن في البيئة 

 والمنزل
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 2 2 1 اإلرشاد األسري 33111

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 رعاية الفئات الخاصة 33112

33113 
 آداب التصر 

 واالتيكيت
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

33114 
نباتات الزينة 

 والتنسيق
1 2 2 33112 22 22 - 32 122 2 2 

33112 
إدارة األزمات 

 األسرية
2 - 2 - 12 - 12 82 122 - 2 

33113 
برامج إعالمية 

 وتسويق منتجات
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 
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 برنامج ماجستير االقتصاد المنزلي و التربية

قم الر
 الكودي

 أسم المقرر

عدد 
الساعات 
 االسبوعية

 
 الساعات
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 
 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 
 سنة

 تحريري تطبيقي تحريري شفوي تطبيقي

 معتمدة ساعة 28المقررات االجبارية                                                      

 معتمدة ساعة 14       الفصل الدراسي االول                                            

 معتمدة اتساع 3            الجامعة                                               متطلبات

U600 2 - 122 82- -  22 - 1 - 1 العلمي البحث أخالقيات 

U601 2 - 122 82-  - 22 - 2 - 2 اللغة االنجليزية 

 ساعة معتمدة 11متطلبات القسم                                                          

3411 
 القياس والتقويم التربوي 

 (االختبارات و المقاييس ) 
2 2 3 - 20 22 - 32 122 2 2 

3412 
االتجاهات الحديثة في تصميم 
مناهج االقتصاد المنزلي 

 (متقدم)
1 2 2 - 20 22 - 32 122 2 2 

3413 
قراءات باللغة اإلنجليزية في 
االقتصاد المنزلي و التربية 

 (متقدم)
3 - 3 - 12  -12 82 122 - 2 

3414 
االتجاهات الحديثة في بحوث 
االقتصاد المنزلي و التربية 

 (متقدم)
2 2 3 - 20 22 - 32 122 2 2 

 معتمدة ساعة 14          الفصل الدراسي الثاني                                       

 ساعة معتمدة 2        متطلبات الكلية                                                    

F600 
تحليل أحصائي وتصميم 

 تجارب
1 2 2 - 22 20 - 32 122 2 2 

 معتمدة عةسا 12         متطلبات القسم                                                  

3412 
 –علم نفس تعليمي نظريات 

 (متقدم )قدرات 
3 - 3 - 12  -12 82 122 - 2 

 2 - 122 82 12-  12 - 3 - 3 أخالقيات مهنة التدريس 3413

3417 
 –مناهجه )البحث العلمي 
 (طرقه

2 2 3 3411 20 22 - 32 122 2 2 

3418 
نماذج التدريس الفعال 
 واستراتيجياته

2 2 3 3414 20 22 - 32 122 2 2 

 ساعات معتمدة لكل فصل دراسي 4اختيار                         (     ساعات معتمدة 8)المقررات االختيارية 

 2 - 122 82 12-  12 - 2-  2 التواصل و العروض الفعالة 3415

 2 - 122 82 12-  12 - 2-  2 التعلم الذاتي وتفريد التعليم 34112

 2 2 122 32 - 22 20 - 2 2 1 إعداد البحث التربوي 34111

34112 
األسس ) مناهج تعليم الكبار
 (والمكونات 

1 2 2 - 20 22 - 32 122 2 2 

34113 
تطوير مناهج االقتصاد 

 المنزلي
1 2 2 - 20 22 - 32 122 2 2 

34114 
دراسات في محو االمية 
 والتنمية المجتمعية

2  -2 34112 20 22 - 32 122 - 2 

34112 
التقويم التربوي وتطبيقاته في 
مناهج وطرق تدريس االقتصاد 

 المنزلي
1 2 2 - 20 22 - 32 122 2 2 

34113 
دراسات في سيكلوجية 
 صعوبات التعلم

1 2 2 - 20 22 - 32 122 2 2 
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 الدراسية المقررات جداول
 

 بالدكتوراه الخاصة 
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 برنامج دكتوراه تغذية وعلوم االطعمة

قم الر

 الكودي
 أسم المقرر

عدد 

الساعات 

 االسبوعية
 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريري تطبيقي تحريري شفوي تطبيقي

 معتمدة ساعة 28           المقررات االجبارية                                              

 معتمدة ساعة 14                 الفصل الدراسي االول                                     

 ساعة معتمدة  2                      متطلبات الجامعة                                       

U700 2 - 122 82 - - 22 - 2 - 2 اللغة االنجليزية 

 ساعات معتمدة12متطلبات قسم                                                                    

 2 - 122 82 10 - 10-  3 - 3 تغذية تطبيقية 7111

 2 - 122 82-  - 22-  3 - 3 مواد مضافة 7112

7113 
التداخالت الغذائية 

 والدوائية
3 - 3  -22 -  -82 122 - 2 

7114 
ء الحيوية ميايالك

 والغدد الصماء
3 - 3  -22 -  -82 122 - 2 

 معتمدة ساعة 14           الفصل الدراسي الثاني                                          

 معتمدة ساعة 2

F700 
تحليل أحصائي 

 متقدم وتصميم تجارب
1 2 2  -22 20 - 32 122 2 2 

 ساعة معتمدة 12متطلبات قسم                                                         

 2 - 122 82-  - 22-  3 - 3 بيوتكنولوجى أغذية 7112

 2 - 122 82-  - 22-  3 - 3 التغذية والوراثة 7113

 2 - 122 82-  - 22 7112 3 - 3 مضادات األكسدة 7117

7118 
الرعاية الغذائية 

 للمرضى
2 2 3 7111 22 22  -32 122 2 2 

 ساعات معتمدة لكل فصل دراسي 4اختيار (                                 ساعات معتمدة 8)المقررات االختيارية 

 2 - 122 82-  - 22-  2-  2 المكمالت الغذائية 7115

71112 
 تغذية المسنين

 المرضى
2  -2  -22 22  -32 122 - 2 

71111 
خواص حسية 

 وطبيعية لألغذية
1 2 2  -20 22 - 32 122 2 2 

71112 
موضوعات حديثة في 

 علوم األغذية
2  -2  -22 -  -82 122 - 2 

 2 - 122 82-  - 22 7115 2-  2 سمية الغذاء 71113

 2 - 122 80-  - 22-  2 - 2 الكلى ىتغذية مرض 71114

 2 - 122 80-  - 22-  2 - 2 تغذية االم والطفل 71112

71113 

دراسة جدوى 

لمشروعات التصنيع 

 الغذائى

1 2 2  -22 22  -32 122 2 2 
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 المالبس والنسيجبرنامج دكتوراه 

قم الر

 الكودي
 أسم المقرر

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االختبار

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريري تطبيقى تحريري شفوي تطبيقي

معتمدة ساعة 24المقررات االجبارية                                                         

معتمدة ساعة 14   الفصل الدراسي االول                                                   

ساعة معتمدة  2     متطلبات الجامعة                                                        

U700 2 - 122 82 - - 22 - 2 - 2 اللغة االنجليزية 

معتمدة ساعة 12متطلبات القسم                                                            

7211 

التطورات واالتجاهات 

الحديثة في األليا  

 والمنسوجات

3 - 3  -12 - 12 82 122 - 2 

 2 2 122 32 - 22 22-  3 2 2 تصميم أزياء متقدم 7212

7213 
تكنولوجيا صناعة 

 المالبس
2 2 3  -22 22 - 32 122 2 2 

7214 
التدريب والجودة في 

 صناعة المالبس
3 - 3  -12 - 12 82 122 - 2 

معتمدة ساعة14الفصل الدراسي الثاني                                                 

معتمدة ساعة2متطلبات الكلية                                                            

F700 
تحليل أحصائي وتصميم 

 تجارب متقدم
1 2 2  -22 20 - 32 122 2 2 

ساعة معتمدة 12متطلبات القسم                                                 

7212 
التجهيز النهائي 

 والمعالجات لألنسجة
3 - 3  -12 - 12 82 122 - 2 

7213 
النظم واإلدارة في مجال 

 صناعة المالبس
3 - 3  -12 - 12 82 122 - 2 

7217 
تطبيقات الحاسب في 

 صناعة المالبس الجاهزة
2 2 3 7213 22 22 - 32 122 2 2 

 2 2 122 32 - 22 22 7214 3 2 2 إدارة مشروعات 7218

  ساعات معتمدة لكل فصل دراسي 4اختيار (          ساعات معتمدة 8)المقررات االختيارية 

7215 
دراسة متقدمة في 

 الصبغات
2 - 2  -12 - 12 82 122 - 2 

72112 
أساليب االنتاج بالتشكيل 

 علي المانيكان
1 2 2  -22 22 - 32 122 2 2 

 2 - 122 82 12 - 12-  2 - 2 النسيج والمالبس والبيئة 72111

72112 
التكنولوجيا الحديثة 

 للمنسوجات عالية األداء
2 - 2 72111 12 - 12 82 122 - 2 

72113 
مية التصميم نووأرج

 وسيكولوجية المالبس
2 - 2  -12 - 12 82 122 - 2 

 2 2 122 32 - 22 22-  2 2 1 تصميم أزياء تعبيرية 72114

 2 2 122 32 - 22 22-  2 2 1 تصميم أزياء رجالي 72112

72113 
االتجاهات الحديثة في 

 ترويج الموضة
2 - 2  -12 - 12 82 122 - 2 
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 برنامج دكتوراه إدارة المنزل والمؤسسات

قم الر

 الكودي
 أسم المقرر

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريرى تطبيقى تحريري شفوي تطبيقي

 ساعات معتمدة28المقررات االجبارية                                                      

 ساعات معتمدة14الفصل الدراسي االول                                                  

 ساعة معتمدة 2الجامعة                                                        متطلبات

U700 2 - 122 82 - - 22-  2 - 2 اللغة االنجليزية 

 ساعات معتمدة12متطلبات قسم                                                                    

7311 
قراءات في العلوم 

 األسرية باإلنجليزية
3 - 3 - 12 - 12 82 122 - 2 

7312 
مشكالت اإلسكان 

 والتنمية العمرانية
3 - 3 - 12 - 12 82 122 - 2 

 2 2 122 32 - 22 22 - 3 2 2 إحصاء متقدم 7313

7314 
برامج إعالمية وترشيد 

 استهالك متقدم
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

 ساعات معتمدة 14الفصل الدراسي الثاني                                              

 ساعة معتمدة 2متطلبات الكلية                                                             

F700 
تحليل احصائي وتصميم 

 متقدم تجارب
1 2 2  -22 22 - 32 122 2 2 

 ساعات معتمدة 12متطلبات قسم                                                         

7312 

إدارة وتنمية الموارد 

قياسها ) البشرية 

  (وتحليلها 

2 2 3 7313 22 22 - 32 122 2 2 

7313 
تأثيث وتجهيز وديكور 

 منزل ومؤسسات متقدم
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

7317 
نمو طفل ومشكالته 

 متقدم
2 2 3 - 22 22 - 32 122 2 2 

7318 
ارشاد وحماية 

 المستهلك متقدم
3 - 3 7314 12 - 12 82 122 - 2 

   ساعات معتمدة لكل فصل دراسي 4اختيار (          ساعات معتمدة 8)المقررات االختيارية 

 2 - 122 82 12 - 12 - 2 - 2 قضايا ومشكالت أسرية 7315

73112 
برامج تأهيل ذوي 

 القدرات الخاصة
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

73111 
دراسة جدوي المشروع 

 متقدم
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

73112 
زينة وتنسيق زهور 

 متقدم
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

73113 
احتياجات ومشكالت 

 المسنين متقدم
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

73114 
إدارة جودة البيئة في 

 مؤسسات األسرة متقدم
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

73112 
القيمة اإلنتاجية ألعمال 

 إدارة المنزل
1 2 2 - 22 22 - 32 122 2 2 

 22 22 73112 2 2 1 مكمالت الديكور متقدم 73113
- 

 
32 122 2 2 
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 برنامج دكتوراه االقتصاد المنزلي و التربية

قم الر

 الكودي
 أسم المقرر

عدد 

الساعات 

 االسبوعية

 

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 النهاية العظمي للدرجات

 المجموع

 زمن االمتحان

 ع ن
اعمال 

 سنة
 تحريرى تطبيقى تحريري شفوي تطبيقي

 معتمدة ساعة28المقررات االجبارية                                                      

 معتمدة ساعة14الفصل الدراسي االول                                                  

 ساعة معتمدة 2الجامعة                                                        متطلبات

U700 2 - 122 82 - - 22-  2 - 2 اللغة االنجليزية 

 ساعة معتمدة12متطلبات قسم                                                                    

7411 
االتجاهات الحديثة في بحوث 

 تدريس االقتصاد المنزلي
3 - 3  -12  -12 82 122 - 2 

7412 
متقدم ) دراسات في علم النفس 

) 
3 - 3  -12  -12 82 122 - 2 

7413 
تكنولوجيا التعليم والتعلم 

 (متقدم)
2 2 3  -20 22 - 32 122 2 2 

7414 
دراسات ونظريات تربوية 

 (متقدم)
3 - 3  -12  -12 82 122 - 2 

 ساعة معتمدة 14الفصل الدراسي الثاني                                              

 ساعة معتمدة 2متطلبات الكلية                                                             

F700 
 تحليل أحصائي وتصميم تجارب

 متقدم
1 2 2  -22 22 - 32 122 2 2 

 ساعة معتمدة 12متطلبات قسم                                                         

7412 

قراءات في االتجاهات الحديثة 

لتطوير المناهج ونماذجها 

 (متقدم)

3 - 3  -12  -12 82 122 - 2 

7413 
التربية الرقمية وتطبيقاتها في 

 المؤسسات التعليمية
2 2 3 7413 20 22 - 32 122 2 2 

7417 
نظريات اإلرشاد والعالج 

 (متقدم ) النفسي 
2 2 3 7412 20 22 - 32 122 2 2 

7418 
اإلشرا  التربوي واتجاهاته 

 الحديثة في االقتصاد المنزلي
3 - 3  -12  -12 82 122 - 2 

   ساعات معتمدة لكل فصل دراسي 4اختيار (          ساعات معتمدة 8)المقررات االختيارية 

7415 
المدرسة الفعالة في العصر 

 الرقمي
2  -2  -12  -12 82 122 - 2 

74112 

قضايا ومشكالت تدريس 

حلول )االقتصاد المنزلي 

 (ومقترحات

2  -2  -12  -12 82 122 - 2 

74111 
جداراته  –تطويره )إعداد المعلم 

 (المستقبلية
2  -2  -12  -12 82 122 - 2 

 2 2 122 32 - 22 20-  2 2 1 تكنولوجيا التعليم عن بعد 74112

 2 2 122 32 - 22 20-  2 2 1 التنمية المستدامة و التربية 74113

74114 
اتجاهات حديثة في جدارة إدارة 

 الفصل
2 - 2 74111 12  -12 82 122 - 2 

74112 
مشكالت تربوية معاصرة 

 ومستقبلية
1 2 2  -20 22 - 32 122 2 2 

 2 - 122 82 12-  12-  2 - 2 التخطيط التربوي واالستراتيجي 74113
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 الدراسية توصيف المقررات
 

 لمرحلة  الدبلوم
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 مستشفياتالتوصيف المقررات االجبارية لبرنامج دبلوم تغذية 

 (بترتيب ورود المقررات بالالئحة ) 

 :الفصل الدراسي االول 

 أسس إعداد أطعمة المرضى     (:  ساعة معتمدة 3( )2111)كود 

رشادات الخاصة بتخطيط الوجبات العالجية ويشرح المرشد الغذائي هذا المقرر يوضح اإل

الصحي كما يشرح بالتفصيل اهم الوجبات العالجية مثل الوجبات السائلة والرائقة والوجبات 

ويتعرض كذلك للحميات المختلفة مثل حميات . المحورة في القوام لمرض صعوبة البلع وما شابث

وحميات محددة الدهون والصوديوم لمرضي القلب وضغط  إنقاص الوزن وحمية مري  السكري

 ءويركز على الحميات الخاصة مثل الحمية قليلة الجلوتين حمية مرضي سو. الدم المرتفع

والجزء العملي يتم فيث تدريب الطالب على كيفية تخطيط وجبات عالجية . امتصاص الالكتوز

 .ي هذا المقررألمراض مختلفة باستخدام الحميات التي تم دراستها ف

 إدارة خدمات التغذية في المستشفيات(:  ساعة معتمدة  2( )2112)كود 

يركز هذا المقرر علي موضوعات إدارة التغذية فهو يؤكد علي ما تم دراستث في مرحلة 

مدير والعاملين بأقسام الالبكالوريوس بالقسم ويتطرق الي موضوعات في إدارة التغذية مثل صفات 

التغذية والعمليات التسويقية ومتطلبات الجودة والتخطيط واتخاذ القرارات وهيكل المؤسسة 

والمستشفى وإدارة الوقت بكفاءة وفاعلية ومهارات التواصل الفعال للعاملين مع بعضهم البع  

ة خدمات التغذية العالجية ومع المرضي ومع باقي العاملين بالمؤسسة وادارة الموارد البشرية وإدار

وإدارة أنظمة المعلومات ووسائل االمن واألمان والمعالجة البيئية للمخلفات وفي الجزء الثاني 

يتعرض لعمليات انتاج وتوصيل الطعام مثل أنواع القوائم التي تقدم للمرضي وكيفية اختيار 

ت االستالم والتخزين واإلنتاج المنتجات الغذائية وعمليات الشراء والمناقصات والموردين وعمليا

ويفضل ان يتم تدريس  المستشفياتبوتوصيل الطعام وأخيرا التصميم الهندسي والفني لقسم التغذية 

 .الجزء العملي في المستشفيات
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 متقدم كيمياء حيوي(:  ساعة معتمدة  3( )2113)كود 

ويختص بدراسة التركيب الكيميائي ألجزاء  العلوم الطبيعيةالكيمياء الحيوية هي أحد فروع 

سوف يدرس الطالب مدخل .   في مختلف الكائنات الحية، كما يوصف بأنث علم كيمياء الحياة خليةال

، (وظائفها -التفاعالت المميزة لها –أقسامها  –تعريفها )الى علم الكيمياء الحيوية، الكربوهيدرات 

، (سامهاأق -التفاعالت المميزة لها  -وظائفها  -خواصها ومميزاتها  –تعريفها )البروتينات 

 -( الكوليسترول -الخواص الطبيعية والكيميائية -أقسامها  –تعريفها )البروتينات النووية، الدهون 

، (تعريفها، الوظائف الحيوية أقسامها)، الفيتامينات (تعريفها، تسميتها، أقسامها)االنزيمات 

 .عمةدراسات حالة في مجاالت التغذية وعلوم األط( أقسامها -تعريفها)الهرمونات 

 تثقيف غذائي وارشاد صحي(:  ساعة معتمدة  2( )2114)كود 

 يتطرق هذا المقرر لتطبيق مهارات االتصال في تخطيط وتنفيذ برامج التثقيف الغذائي

يشتمل هذا المقرر على دور التثقيف الغذائي في تحسين العادات الغذائية لألفراد لحمايتهم من و

الغذائية للمرضى واألصحاء والمجموعات السكانية  األمراض، وكذلك إلى طرق االستشارات

 . الصغيرة والمجتمعات، واستغالل قنوات االتصال المتاحة لذلك الغرض

 تقوية وتدعيم األغذية(:  ساعة معتمدة  2( )2112)كود 

يهتم هذا المقرر بدراسة عملية تدعيم االغذية وكيفية اختيار الغذاء المراد تقويتث وتكاليف 

شروط ومعايير اختيار الغذاء . األغذية الغذاء المقوي ومزايا وعيوب عملية تدعيموسالمة 

كذلك دور التشريعات والقوانين في دعم برنامج . والعنصر الغذائي المضاف  في تقوية األغذية

 .ساهمة فى سن التشريعات الغذائيةالتقوية والجهات الم
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 :الفصل الدراسي الثاني 

 تغذية المرضى (:  ساعة معتمدة 3( )2113)كود 

يركز هذا المقرر علي تدريس موضوعات مرتبطة بتخطيط رعاية غذائية متكاملة تشمل 

حساب االحتياجات وتحديد أنواع األغذية والقوائم المناسبة وطرق التغذية االنبوبية والوريدية 

وبخاصة االمراض وسوف يدرس الطالب الرعاية الغذائية النموذجية لحاالت مرضية مختلفة 

ومرض الداء السكري عند األطفال والحوامل ( األكثر انتشارا)المزمنة مثل امراض السرطان 

والتغذية بعد عمليات االستئصال او الجراحات قناة الهضمية وامراض الجهاز التنفسي وامراض ال

لويحي في القناة الهضمية واالمراض العصبية وبخاصة مرض باركينسون والتصلب العصبي ال

المتعدد وامراض العظام مثل هشاشة العظام والروماتيزم والتغذية للمرضي بالخرف وتغذية 

 .وغيرهم من االمراض المنتشرة مرضي االيدز والتغذية في حاالت الصدمات والحوادث والحروق

 سيكولوجية المرضى(:  ساعة معتمدة  2( )2117)كود 

المشاكل النفسية والصعاب التي تواجث المرضي سوف يدرس الطالب في هذا المقرر اهم 

وتوثر في معنوياتهم والتي قد تسبب عائق في تحسنهم او استجابتهم للعالج وسوف يتعلم الطالب 

أيضا سوف يتعرف الطالب علي اهم الصفات التي يجب ان . كيفية التواصل بفاعلية مع المرضي

كيفية تقبل االخر والتعامل اإليجابي وكيف يكون يتحلى بها مثل الصبر واالناة والشفقة واالعذار و

أيضا . مستمعا جيدا وما هي الكلمات والعبارات التي يجب ان يتحاشاها عند التعامل مع المرضي

 .سوف يدرس الطالب اهم األساليب واالستراتيجيات التي تساعده على إرضاء المرضي

 سالمة األغذية(:  ساعة معتمدة  2( )2118)كود 

مة الغذاء هو العلم الذي يصف سبل التعامل مع تصنيع وتخزين الغذاء من خالل علم سال

وسوف يدرس الطالب مدخل الى . طرٍق تقي من اإلصابة باألمراض المنتقلة عن طريق األغذية

الغذاء، وعددا  من الطرق التقليدية  طريق عن المتنقلة واألمراض الغذاء علم سالمة الغذاء، فساد

 الغذائي التصنيع في التحكم.  عها لتجنب التعرض ألية مخاطٍر صحيٍة حادةٍ محتملةٍ والتي يجب إتبا

 – المخاطر قياس – الرقابة – الحرجة التحكم نقاط– المخاطر تحليل) المخاطر، آمن غذاء إلنتاج

 – الصحية دستور الممارسات – الغذاء سالمة علي التصنيع تكنولوجيا تأثير ،(المخاطر إدارة

 .دراسات حالة في مجاالت التغذية وعلوم األطعمة .للعاملين الصحية الشئون
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 ىالمرضاألطفال ذية تغ(:  ساعة معتمدة  3( )2115)كود 

على تأثير التغذية على نمو وتطور وسلوك األطفال المرضى تغذية األطفال يركز مقرر 

الوزن عند الوالدة، مثال ذلك األطفال المبتسرين وناقصي )الخاصة  ذوي االحتياجات الصحية

كما سيتعلم الطالب مبادئ النظام الغذائي العالجي لألطفال (. واالضطرابات األيضية، وما إلى ذلك

مبادئ التغذية والتقييم، وتقييم البيانات،  تضمن المقرري. المصابين بمرض مزمن مثل السكري، إلخ

 والرعاية السريرية والمجتمعية

 حفظ وتخزين االغذية:  (ساعة معتمدة  2( )21112)كود 

َّخذ لتأخير الفساد  علم حفظ وتخزين األغذية هو العلم الذي يختص بدراسة العمليات التي تُت

سوف يدرس الطالب مدخل الى علم حفظ وتخزين األغذية، دراسة األغذية  .الطبيعي لألغذية

 المعامالت والتجميد، والتبريد والتجفيف التعليب مثل لألغذية المختلفة الحفظ وانواعها، طرق

الغذائية،  المادة بجودة وعالقتها المختلفة الحفظ طرق على المؤثرة ، العوامللألغذيةالحرارية 

العبوات الخاصة بالمواد الغذائية، التفاعالت المحتملة بين الغذاء والعبوات، التفاعالت والتغيرات 

 .الت التغذية وعلوم األطعمةدراسات حالة في مجا. التي تحدث في األغذية اثناء تخزينها
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 مستشفياتالتوصيف المقررات االختيارية لبرنامج دبلوم تغذية 

 مراقبة جودة األغذية(:  ساعة معتمدة  2( )21111)كود 

علم رقابة جودة األغذية بأنث العلم الذي يختص بجميع األنشطة اإللزامية لضمان سالمة 

تهدف إلى المحافظة على صحة المستهلك ومحاربة الغش والتضليل  األغذية وجودتها والتي

سوف يدرس الطالب تعريف علم رقابة الجودة األغذية والمفاهيم المتعلقة بث، أساسيات . والتدليس

ضبط الجودة، عناصر الضبط المتكامل للجودة، المواصفات والجودة، تكاليف الجودة، التقنيات 

، المواصفات القياسية، غش األغذية، فساد األغذية  ممارسة التصنيع الجيدالعملية لضبط الجودة، 

جودة طرق حفظ األغذية، األمراض التي يسببها الغذاء، مراقبة عمال ومحالت األغذية، الكشف 

 .عن فساد األغذية، دراسات حالة في مجاالت التغذية وعلوم األطعمة

 الحساسية الغذائية(:  ساعة معتمدة  2( )21112)كود 

ت العكسية للطعام ومدي انتشار الحساسية الغذائية وميكانزيم الحساسية تصنيف التفاعال

الغذائية والتفاعالت المتداخلة في الحساسية الغذائية واهم األعراض والعالمات التي تسببها 

مثل اإلعوار )التفاعالت العكسية للطعام وشرح أوال للحاالت التي تحدث بسبب الحساسية الغذائية 

Anaphylaxis -  األرتيكريا والتورم -أعراض القناة الهضمية الحادة  -أعراض حساسية الفم )

التهاب المعدة واألمعاء  -مثل مرض السيلياك )وثانيا الحاالت التي لها عالقة بالحساسية الغذائية 

: وثالثا( االتوبية األكزيما -الربو والتهاب األنف وأمراض الجهاز التنفسي األخرى  -االيوزينفيللي 

الحاالت التي تحدث بسبب الحساسية : الحاالت التي تكون فيها الحساسية الغذائية محل شك ورابعا

والتعرف علي األغذية المسببة للحساسية وتأثير ( مثل سوء امتصاص الالكتوز)الغير غذائية 

مضافة المعاملة الحرارية علي مسببات الحساسية الغذائية والحساسية للمنتجات الغذائية والمواد ال

والملونة وكيفية تشخيص الحساسية الغذائية وأسلوب التعايش مع الحساسية الغذائية والتحكم الغذائي 

 .والعالج الدوائي للحساسية الغذائية وأخيرا طرق تقليل المخاطر

 السمنة والتحكم في الوزن(:  ساعة معتمدة 2( )51113)كود 

وأبعاد السمنة بما فيها أسبابها وتنظيم يشمل هذا المقرر مراجعة متعمقة ألي  الطاقة 

بالغدد الصماء والطرق المختلفة للعالج بما فيها أساليب السلوك  الشهية والعوامل المتعلقة

ويركز أيضا على النظام الغذائي الصحي إلنقاص الوزن واهم الحميات  .والتدريب واالستشارة

لحديثة مثل حمية الكيتو ويضع أسس لتفنيد الغذائية التي يمكن استخدامها ويتعرض أيضا للحميات ا

 .الخزعبالت الغذائية المتعلقة بعالج السمنة
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 تغذية المعاقيين(:  ساعة معتمدة  3( )21114)كود 

التعرف على الحاالت ذات االحتياجات الخاصة الموجودة في المجتمع مثل المعاقين جسميا 

و .و التغيرات المصاحبة لكل حالة . وذوى األمراض العقلية و النفسية و مرضى الصرع و غيرهم 

التعرف على أدوات وطرق تقييم الحالة .تأثير نوع اإلعاقة على الحالة التغذوية للفرد المصاب 

وكيفية تخطيط الوجبة الخاصة بكل حالة وما يجب مراعاتث عند تخطيط الوجبة . ذائية لكل حالةالغ

لكل حالة التعرف على أنواع األطعمة التي تقلل من اعراض الحالة األدوات التي تناسب كل إعاقة 

و التي يجب أن تتوافر في مكان تناول الطعام حتى تضمن لهم الوصول إلى الوضع التغذوى 

 .مثلاأل

 تغذية المسنين (:  ساعة معتمدة  3( )21112)كود 

يدرس الطالب في هذا المقرر االحتياجات الغذائية لألفراد المسنين حتى يمكن اتخاذ 

الخيارات الصحيحة للنظام الغذائي وتحديد سوء التغذية والتصرف بإجراء التعديالت المقترحة 

لتغذوية للمسن باإلضافة الى طرق التقييم التغذوي وااللمام بجميع العوامل المؤثرة على الحالة ا

للمسنين واالمراض المصاحبة لهذه الفترة من العمر وطرق الوقاية منها وتطبيق طرق التغذية 

  .العالجية المناسبة لهم سواء كان ذلك في دار رعاية أو مكان للرعاية الصحية أو في المنزل

 أطفال تغذية(:  ساعة معتمدة  3( )21113)كود 

سوف يلم الطالب في هذا المقرر باالحتياجات الغذائية لألطفال وااللمام بجميع العوامل 

سوء المؤثرة على الحالة التغذوية للطفل باإلضافة الى طرق التقييم التغذوي لألطفال وامراض 

ية المعرض لها الطفل في هذه الفترة من العمر وطرق الوقاية منها وتطبيق طرق التغذالتغذية 

 .المناسبة لهم

 تغذية الرياضيين(:  ساعة معتمدة  3( )21117)كود 

مختلفة من  ألنواعااللمام بأساسيات تغذية الرياضيين وتخطيط وجبات غذائية مناسبة 

يهتم المقرر بتغذية فئة  .االلعاب الرياضية تساعد علي تحسين األداء وزيادة كفاءة الرياضيين

الى أفضل برامج التغذية، أيضا يغطى ذلك المقرر أي  المواد الغذائية أثناء  وإرشادهمالرياضيين 

العناصر  وضبطالوزن ومخزون الطاقة في الجِسم  وضبطالجسم  الطاقة فيالتمرين ومخزون 

 .الغذائية لحفظ اللياقة البدنية ورفع كفاءة الرياضيين

 االغذية الوظيفية(:  ساعة معتمدة  2( )21118)كود 

علم األغذية الوظيفية هو العلم الذي يختص بدراسة األغذية التي لها تأثير إيجابي محتمل 

كما يبرز العلم دور األغذية الوظيفية في تعزيز الصحة . على الصحة بما يتجاوز التغذية األساسية

سوف يدرس الطالب مقدمة في  .بشكل أفضل والمساعدة على الحد من مخاطر اإلصابة باألمراض

األغذية الوظيفية النباتية، األغذية الوظيفية : م األغذية الوظيفية، أقسام األغذية الوظيفيةعل

، نظريات (الفيتوكيميال)الحيوانية، البريبيوتك، البروبيوتك، المركبات النباتية الطبيعية 

ذية وميكانيكيات العمل الخاصة باألغذية الوظيفية، اإلجهاد التأكسدي وعالقتث باألمراض، األغ

 .الوظيفية واألمراض، دراسات حالة في مجاالت التغذية وعلوم األطعمة
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 توصيف المقررات االجبارية لبرنامج دبلوم المالبس والنسيج

 :الفصل الدراسي االول 

 نسيج متقدم(:   ساعة معتمدة  3( )2211)كود 

والتراكيب النسجية التركيب البنائي  –بالخامات النسجية يهدف المقرر إلى تعريف الطالب 

 .التركيب البنائي لالنسجة واستخداماتها الحديثة االستخدامات الحديثة للمنسوجات –

 النظم الحديثة في إعداد النماذج الصناعية(:   ساعة معتمدة  3(  )2212)كود 

 -التعرف علي طرق بناء النموذج  -علي النماذج الصناعية  إلى التعريفالمقرر  يهدف

باالساليب  كيفية التعامل مع تلك النماذج وفقا للتصميم -النظم والبرامج الحديثة في اعداد النماذج 

 الحديثة في طرق اعداد النماذج الحديثة وفقا للتصميم

 تصميم األزياء:  (ساعة معتمدة  2)  (2213)كود 

أسس وعناصر ودراسة  إلى التعرف علي التصميم وارتباطث باالرجنومية  يهدف المقرر

رسم المانيكان وكيفية  –التعرف علي الخامات النسجية ومالئمتها لتصميم الزي  –تصميم االزياء 

 .عناصر وأسس تصميم األزياء وتلبيس المانيكان. تحريك أسس تلبيس المانيكان 

 الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دراسة(: ساعة معتمدة  2( )2214)كود 

 تعريف الطالب كيفية اعداد دراسة جدوي لمشروع صيير ومتوسط يهدف المقرر إلي  

دراسة أسس  -والتعريف بماهية المشروع الصيير والمتوسط ومراقبة تكاليف انتاج المالبس 

 الجاهزة وتكاليف االنتاج في صناعة المالبسجدوي تكاليف انتاج القطعة الملبسية 

 إنتاج المالبس الجاهزة(:ساعة معتمدة  2(   )2212)كود 

راسة عملية تصنيع المالبس الجاهزة وبع  المفاهيم والمصطلحات د يهدف المقرر إلي

العلمية المرتبطة بث وأهميتث والتعرف على مكونات مصنع المالبس ومراحل إنتاج القطع الملبسية، 

وكذلك العوامل المؤثرة في أداء العمال، باإلضافة إلى دراسة اآلالت والماكينات الصناعية 

 .لجاهزة المتخصصة إلنتاج المالبس ا
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 :الثاني الفصل الدراسي 

 تكنولوجيا المالبس والمعدات(:  ساعة معتمدة  3( )2213)كود 

تعريف الطالب علي اهم تقنيات االنتاج واالستفادة من التكنولوجيا  يهدف المقرر إلى

التعرف علي تقنيات انتاج المالبس ومساعدة التطورات الحديثة و. الحديثة في تحسين جودة المنتج

 .تحسين جودة المنتجوفي المعدات االنتاج واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ادارة االنتاج 

 التشكيل علي المانيكان(:  معتمدة  اتساع 3(   )2217)كود 

علي  األساسية علي المانيكانتعريف الطالب بأسس ومهارات التشكيل يهدف المقرر إلي 

اسس ومهارات التشكيل  –خامات التشكيل وكيفية التعامل معها  –طرق اعداد و تجهيز المانيكان 

 .االساسية علي المانيكان

 المنسوجات الذكية وتطبيقاتها(:  ساعة معتمدة  2( )2218)كود 

تها في مجال المالبس يهدف المقرر إلي تعريف الطالب علي ماهية األنسجة الذكية وتطبيقا

بالتعرف علي ماهية المنسوجات الذكية وأنوعها واستخداماتها في المجاالت المختلفة واالستفادة 

 .منها في عمل المالبس الذكية

 مشكالت صناعة المالبس والنسيج(: ساعة معتمدة  2( )2215)كود 

المالبس  تعريف الطالب علي المشكالت المرتبطة بمجال صناعة يهدف المقرر إلي

 والنسيج المتواجدة بالمجتمع وايجاد حلول علمية وتطبيقية لها

 التعبئة والتغليف (: ساعة معتمدة  2( )22112)كود 

أهمية التعبئة والتغليف  و تعريف الطالب بطرق ونظم التعبئة والتغليف يهدف المقرر إلي

 .التعبئة والتغليف واهميتها لتسويق المالبس –وارتباطها بالجودة 
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 المالبس والنسيج دبلومةف للمقررات االختيارية لمرحلة يوصت
 

 االعالن والتسويق اإللكترونى(: ساعة معتمدة  2( )22111)كود 
التعريف و تعريف الطالب باحدث اساليب الدعاية واالعالن االلكتروني يهدف المقرر إلي

والمالبس وماهية التسويق الرقمي باساليب ونظم الدعاية واالعالن الحديثة في مجال الموضة 

 .وتأثيره علي المستهلك والمنتج والمزايا والعيوب
 

 

 الجودة وتطوير األداء فى صناعة المالبس والنسيج(: ساعة معتمدة  2(   )22112)كود 
تعريف الطالب بماهية ادارة الجودة الشاملة ونظم مراقبة الجودة في  يهدف المقرر إلي

العوامل المؤثرة و بالمفاهيم األساسية إلدارة الجودة والجودة الشاملة زةمصانع المالبس الجاه

عليها، طرق قياسها،المواصفات القياسية الدولية إلدارة الجودة ، أساليب تحسين الجودة ، قياس 

 .مستوى األداء والتحسين المستمر، ومراقبة الجودة فى صناعة المالبس والنسيج

 الصباغة والطباعة(: ساعة معتمدة  3( )22113)كود 
 تعريف الطالب الطرق السليمة لصباغة وطباعة األقمشة المختلفة يهدف المقرر إلي

دراسة انواع والتعرف علي مواد الصباغة والطباعة االساسية وتعينات الصباغة والطباعة الحديثة 

 .الصبغات ومواد الطباعة المتوافقة مع الخامة النسجية

 تاريخ األزياء الوطنية للشعوب(:  ساعة معتمدة  2( )22114)كود 
التعريف علي و تعريف الطالب الخلفية القومية الزياء الشعوب المختلفة يهدف المقرر إلي

دراسة المؤثرات الثقافية وازياء الشعوب التاريخية والقومية ارتباط االزياء بثقافة الشعوب 

 .والعوامل البيئية علي ازياء الشعوب

 ثقافة ملبسيه(: ساعة معتمدة  2( )22112)كود 
 تعريف الطالب كيفية اختيار المالبس المناسبة وفقا للغرض الوظيفي يهدف المقرر إلي

كيفية اختيار المالبس المناسبة لألداء  –سيكولوجية المالبس  –التعريف بسيكولوجية االلوان و

 .الجسم المختلفةاختيار المالبس المناسبة للغرض الوظيفي وطبقا ألنماط 

 تكنولوجيا التطريز (:ساعة معتمدة  3( )22113)كود 
التعريف بالتطريز  و تعريف الطالب بتقنيات التطريز اليدوي واآللي يهدف المقرر إلي

وأهميتث وتقنيات التطريز اليدوي وااللي وتصنيف غرز التطريز وفقا للغرض الوظيفي ودراسة 

 .ماكينات وادوات التطريز وكيفية التعامل معها

تطبيقات البرامج اإللكترونية الحديثة في مجال (:ساعة معتمدة  3) (22117)كود 
 المالبس والنسيج

تعريف الطالب بالبرمجيات المستخدمة في تصميم وتصنيع المالبس  يهدف المقرر إلي

دراسة اثر استخدام برامج  -دراسة اهم البرمجيات الحديثة في صناعة المالبس والنسيج والجاهزة 

 cadالتعرف علي دور -الحاسب االلي في تصميم و صناعة المالبس الجاهزة علي جودة المالبس 

– cam  جاهزةعلي صناعة المالبس ال. 

 تصميم أزياء فئات خاصة  (:ساعة معتمدة  3( )22118)كود 
تعريف الطالب بكيفية تصميم األزياء للفئات الخاصة وفق لمعايير  يهدف المقرر إلي

للفئات والمهن  التعرف علي اسس ومعايير التصميم -التعريف بالفئات والمهن الخاصة و الجودة

 .والنفسية ألزياء الفئات والمهن الخاصة ومعاييرهادراسة االحتياجات الجسمية –الخاصة 
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 توصيف المقررات لبرنامج دبلوم إدارة المنزل والمؤسسات
 

 برنامج دبلوم إدارة تنسيق وتجميل المنزل والمؤسسات: أوال
 

 (المقررات اإلجبارية )  الفصل الدراسي االول

 الديكور الداخلي للمنزل والمؤسسات وتنفيذها مكمالت(: ساعة معتمدة 3( )2311)كود 

استخدام ومبادئ والمؤسسات العناصر األساسية لديكور المنزل  يهدف المقرر إلى دراسة

ودراسة مختلف الخامات والمواد المستخدمة في مكمالت  التصميم الداخليمكمالت الديكور في 

كور المنزل والمؤسسات ودراسة الخطط الديكور الداخلي، وتطبيق كيفية تصميم وتنفيذ مكمالت دي

اللونية المختلفة والمرتبطة بمكمالت ديكور المنزل والمؤسسات، مع تطبيق تصميم وتنفيذ نماذج 

مختلفة لمكمالت ديكور المنزل والمؤسسات، كما يكتسب الطالب مهارات التصميم والتنفيذ لنماذج 

 .ختلف أنواع المؤسساتمكمالت الديكور في مختلف مناطق المسكن الوظيفية وم

  نظريات اللون واالضاءة في المنزل والمؤسسات(: ساعة معتمدة 2( )2312)كود 

إلى دراسة الطلبة كيفية اختيار الخطط اللونية المتوافقة وتوظيفها في المنزل المقرر  يهدف

وظيفة الفراغ الداخلي والخامات المستخدمة : من خاللواحتياجات العميل  يتالءمبما والمؤسسات، 

المصممين  أعمالتطبيق نماذج من و. والمبادئ لنظريات اللون األسس أهمدراسة و تصميمث،في 

، (مناهج األلوان المستخدمة في ديكور المنزل)بالمسكن مراحل عمل الخطة اللونية والعالميين 

ويكتسب . لسيكولوجي والفسيولوجي لأللوانالتأثير ا، وفي المسكن هاأسس اختيارووظيفة اللون 

 أهمدراسة مهارات اختيار اإلضاءة المناسبة والمتوافقة وتوظيفها في المسكن والمؤسسات، كذلك 

مراحل والمصممين العالميين  أعمالتطبيق في نماذج من وال. االضاءةوالمبادئ لنظريات  األسس

اإلضاءة وظيفة ، (ديكور المنزل والمؤسساتمناهج اإلضاءة المستخدمة في ) الضوئيةعمل الخطة 

 .اإلضاءة التأثير السيكولوجي والفسيولوجي أللوانوالمؤسسات، و في المسكن هاأسس اختيارو
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  تأثيث وتجهيز المنزل( : ساعة معتمدة 3)( 2313)كود 
 

 دراسة أسس تجهيز وإعداد المنزل من تغذية المياه وكهرباء ووسائلإلى  يهدف المقرر

على اختالف لوحدات المعيشية لالمعايير التصميمية اتصال وصرف صحي وتشطيبات ودهانات و

 سكنيةالحتياجات االدراسة ودراسة أسس ونظريات تشكيل الفراغ الداخلي في المنزل و .أنواعها

كبار السن وذوي الحاجات الخاصة األطفال و مثل تبعا لحجم األسرة وكذلك لبع  الفئات

 .األثاث التي يتم بها التأثيث داخل المنزل ومدي مالئمتث الوظيفية والجماليةوالتجهيزات و

تطبيق علم األرجونوميك في تنسيق وتجميل المنزل (: ساعة معتمدة 2( )2314)كود 

  والمؤسسات

العالقة بين اإلنسان وما من خالل معرفة  األرجونوميكدراسة علم  يهدف المقرر إلى

وفقا ألسس وقواعد علم العمل وأدواتث أماكن تصميم و ومنتجاتيستخدمث من أدوات وآالت 

دوات األداخل المنزل والمؤسسات ومناطق تداول واستخدام ماكن العمل أتكييف األرجونوميك ل

المنزل والمؤسسات، ودراسة  فيللقائم بث لتجنب الحوادث داخل بيئة العمل والمعدات ومهام العمل 

واكتساب الطالب مهارات  .الفيزيائية والنفسية بين اآلالت والبشربالمالئمة العوامل المرتبطة 

بيئة العمل وتطبيق  فيمان وزيادة األ القائم بالعملاجهاد  لتقليلشكل مناسب بمكان عمل تصميم 

 .مختلف مناطق المنزل والمؤسسات المختلفة فيتصميم أماكن العمل 

 لمؤسساترسم هندسي للمنزل وا(: ساعة معتمدة 2( )2312)كود 

تشكيل  فقية والرأسية ويكتسب مهاراترسم المساقط األأسس يهدف المقرر إلى دراسة 

ويبتكر  الداخلي للمنزل والمؤسسات، ودراسة القياسات األنثروبومترية واألرجونومية، الفراغ 

 .بالتفاعل مع عناصر التصميم التصميم الجيد 
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 الفصل الدراسي الثاني 
النظريات الحديثة في تنفيذ مكمالت ديكور المنزل (: ساعة معتمدة 3( )2313)كود 

 والمؤسسات

تصميم وتنفيذ مكمالت ديكور في يهدف المقرر إلى دراسة االسس والنظريات الحديثة 

تساعده على توافق هذه  التيمع تطبيق النظريات  والمؤسسات باختالف أنواعها المختلفة المنزل 

ويطبق نظريات الطرق  بمكمالت ديكور المنزل الخطط اللونية المختارة والمرتبطة المكمالت و

، ويكتسب مهارات والمؤسسات المنزل المعاصرة في تصميم المشاريع الخاصة بمكمالت ديكور 

الحاسب اآللي في  التصميم والتنفيذ في مختلف المشاريع مع التركيز على طرق البحث واستخدام 

. إخراج المشاريع

 تصميم وتنسيق زهور المنزل والمؤسسات(: ساعة معتمدة 2( )3172)كود 

 اختيار نباتاتب يهدف المقرر إلى دراسة تجميل المنزل بقدر رفيع من الذوق والفن والجمال
أسس زراعة الحديقة ودراسة  .التنسيقات المختلفة للزهور وتنفيذها ودراسة .الزينة في المنزل

التنسيقات المختلفة  يدرس .ساسيات اختيار نباتات الزينة في المنزلأعلى  الطلبة تعرفي .المنزلية

. أسس تنسيق الحدائق المنزليةيدرس  .أسس زراعة الحديقة المنزلية على يتعرف .للزهور وتنفيذها

بع  أنواع الخضروات والنباتات العطرية التي يمكن  يختار. التنسيقات الخاصة بالزهور دراسة

 .في المنزل زراعتها

 تأثيث وتجهيز المؤسسات(: ساعة معتمدة  3( )2318)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة الطلبة لتجهيز وإعداد المؤسسات من تغذية المياه وكهرباء 

وابتكار الطلبة . ووسائل اتصال وصرف صحي وتشطيبات ودهانات وكيفية توافقها في المكان

دور  -رياض األطفال -دور المسنين، رعاية األيتام)فة لتشكيل الفراغ الداخلي للمؤسسات المختل

وذوقية تحقق رغبات ليخدم الناحية الوظيفية والجمالية للمكان، وفى صورة جمالية (. المعاقين

من خالل نظام المعيشة والميزانية الخاصة بها وترتيب االولويات والرغبات تبعا  هاأفراد

رامج المتعلقة بفئات من السكان لهم احتياجات سكنية دراسة المواصفات الخاصة والبو. اتللمساح

والتجهيزات واألثاث التي يتم بها تأثيث دور الرعاية مميزة مثل كبار السن وذوي الحاجات الخاصة 

 .ومدي مالئمتث الوظيفية والجمالية للمستفيدين من هذه الدور
 

في المنزل رسم باستخدام الحاسب وتطبيقاته (: ساعة معتمدة 2( )2315)كود 

 والمؤسسات

سس استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في رسم المشاريع أيهدف المقرر إلى دراسة 

برنامج : وتنمية مهارات الطلبة باستخدام برامج فنية متخصصة والمؤسسات التصميمية في المنزل 

ماكس  والثريدي(  Adobe Photoshop CS3 )والفوتوشوب  ( AutoCAD 2008 )  االتوكاد 

( Autodesk 3ds Max Design 2009 32-bit  ) والرفت( Rivet  ) وإخراج التصميم بها

( 2D  )ثنائي األبعاد.  

 رسم منظور للمنزل والمؤسسات(: ساعة معتمدة 2( )23112)كود 

 للمنزل والمؤسسات، وأسس مبادئ وعناصر التصميم الداخلي يهدف المقرر إلى دراسة

الحر، وتطبيق التصورات الذهنية للتصميمات وأبعادها بمنهجية منظمة  والمنظور منظوررسم ال

بنقطة أو نقطتين فيها قدر من التحرك في أجواء واسعة داخل تصميم  المنزل والمؤسسات في شكل 

 .جديد مبتكر
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برنامج دبلوم إدارة تنسيق وتجميل المنزل المقررات االختيارية توصيف 

 : والمؤسسات
 

 اإلعالن ومنافذ العرض(: ساعة معتمدة  3( )23111)كود 

تحديمد خطمة ، والتمذكر لألقنماعتحليل الغرض من الدعاية وأهميتها كأداة   يهدف المقرر إلى

التطمور التماريخي  وأنواعهما، تلخميصالتعمرف علمى الهمدف ممن الدعايمة ، الدعاية ووضع ميزانياتها

تعريمف ، تفعيمل شمهرة المنمتج عمن طريمق الدعايمة واالعمالن المنتجات، ومنافذ عروض  لإلعالنات

سماليب األ، التعمرف علمى العالقات العامة ودورها في االعالن في تأصيل شهرة المؤسسة التجاريمة 

االنترنت وأثره علمى ،االعالنات المطبوعة وأهميتها بالنسبة للمؤسسة التجارية لإلعالن، والمختلفة 

دراسمة مسمتقبل االعمالن علمى االنترنمت وتمأثيره ، الدعايمة األخمرى  مجال االعالن وأساليب وسائل

تصمميم  وتطبيقعلى االنترنت  إلعالنعلى وسائل االعالن االخرى وعلى بيع المنتج وعمل تحليل 

 .نتجاتمطبوعات دعاية عن المو صفحة اعالنية لمنتج على االنترنت

 تقنيات الخامات(: ساعة معتمدة 2( )23112)كود 

مقرر إلى دراسة أسس اختيار وتنفيذ خامات التشطيب المناسبة للمنزل والمؤسسات يهدف ال

لتتناسممب وظيفيمما وجماليمما مممع المكممان، دراسممة تفصمميلية عممن خامممات التشممطيب للفراغممات الداخليممة 

والتعمرف علمى أحمدث الخاممات الموجمودة بالسموق العمالمي والمحلمي . والخارجية للمنشآت المختلفمة

 .التجاري المتداول لكل خامةواالسم العلمي و
 

 إدارة منزل متقدم(: ساعة معتمدة 2( )23113)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة اإلدارة العلمية والتطبيق العملي في إدارة المنزل في ظل التطور 

االقتصادي واالجتماعي وتغيرات البيئة ومستجدات العصر، ويميز الطالب التحديات التي تواجث 

معايير األولويات وتسويف المواقف وتطبيقات مختلفة مالئمة إدارة موارد األسرة في ضوء 

السلوكيات والممارسات الخاطئة المعاصرة  الحتياجات األسر في ظل العصر الحالي، ودراسة

إلدارة المنزل، ودراسة نظريات اتخاذ القرار وجودة اإلدارة داخل المنزل، تحليل المشكالت 

ي مجال إدارة المنزل والمرتبطة بالمستجدات البيئية والمجتمعية وأحدث األساليب اإلدارة المختلفة ف

 .الحالية وتطبيقها في المجال األسرى
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 تسويق المكمالت المنزلية(: ساعة معتمدة 3( )23114)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة الموضة والمعاصرة والتراثية في المكمالت المنزلية، دراسة 

مواصفات والوضع الراهن للسوق ومعرفث احتياجات العمالء، ونوعية العمالء من حيث العمر، 

 -التغليف -المنتج)دراسة العناصر األساسية للتسويق . والفئة، والمستوى االجتماعي، والنوعية

دراسة أساليب التسويق والتعامل مع العمالء، تحديد عوامل نجاح (. عاية واإلعالنالد -السعر

 . التسويق من خالل السعر والتغليف
 

 رسم بألوان مائية وزيتية(: ساعة معتمدة  3( )23112)كود 

 والمشاريع السريعة لالسكتشاتالرسم الحر  يهدف المقرر إلى دراسة أساليب وكيفية

كيفية اإلخراج بالوسائط المختلفة واأللوان الزيتية واألكريليك، ودراسة  المتعددةالمائية األلوان ب

ممارسة الرسم الحر للمناظير الداخلية المائية وتطبيق بداية بالقلم الرصاص والحبر ثم األلوان 

 .ثم تلوينها بمختلف األلوان والخارجية ووحدات األثاث المختلفة

 تصميم وتنفيذ مشغوالت ومكمالت المنزل ( :ساعة معتمدة  2( )23113)كود 

للخامات البيئية المحلية، ( التقنيات)يهدف المقرر إلى دراسة أساليب التشكيل المختلفة 

زراعية )التدريب على عمل التصميمات ومناسبتها للخامة المنفذة بها، التعريف بالخامات الطبيعية 

ليف بين أكثر من خامة في صور تجارب ، استخدام الدمج والتو(الخ.. أو صحراوية أو بحرية

 كيفية االستفادة من بقايا خامات البيئة من الجلود وزجاج ومعادن وأخشاب وسعف نخيلو وعينات

مكانية التوليف بين ا معمكمالت للمنزل  وابتكارالخ، واكتشاف الخصائص التشكيلية لتلك الخامات 

 .هذا الخامات بما يتناسب مع طبيعتها التشكيلية

 تاريخ األثاث والعمارة الداخلية(: ساعة معتمدة  2( )23117)كود 

وحتى عصر  يهدف المقرر إلى دراسة تاريخ األثاث والعمارة الداخلية على مر العصور

 .وذلك من خالل نشأتث وتتبع التغيرات والتطورات التي طرأت عليث في مختلف العصور النهضة

 مؤسسات متقدمإدارة (: ساعة معتمدة  3( )23118)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة اإلدارة في المؤسسات في ظل التطور والمصطلحات والطرق 

الحديثة في مجال إدارة مؤسسات األسرة والطفولة، ودراسة النظم والمراحل ونماذج اإلدارة 

ة والقيادة، دراسة الوحدات اإلدارية تبعا الختالف نوعية المؤسسات وكيفية قياس االداء والكفاء

االنتاجية داخلها، وفرق العمل ونظم المعلومات وأسس إدارة الجودة الشاملة داخل المؤسسات 

وكذلك دراسة . ومراحل الجودة الشاملة وتطبيقها والخبرات المرتبطة بها ومعوقات التطبيق

، ويكتسب الطالب ية المؤدية إلي نجاح ما تقدمث مؤسسات األسرة والمجتمعؤالمؤشرات التنب

 .دارة مؤسسات األسرة والطفولةالتي تواجهها إالمشكالت مواجهة  مهارات
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 برنامج دبلوم المسنين: ثانيا
 

 الفصل الدراسي االول 

 (المقررات اإلجبارية ) 

 الرعاية المتكاملة للمسنين: (معتمدةساعة 2( )2321)كود 

ودراسة األبعاد  المرحلة،يهدف المقرر إلى اعدد الطلبة لرعاية المسنين واحتياجات هذه 

دور األسرة والمؤسسات في رعاية هذه الفئة في ضوء متطلبات  المسنين، دراسةالمختلفة لرعاية 

 .دور الدولة في رعاية المسن العمرية، وتحديد هذه المرحلةوخصائص واحتياجات 

 اتجاهات حديثة في إدارة موارد المسنين: (معتمدةساعة  2( )2322)كود 

الوعي التخطيطي وتطبيق العملية اإلدارية بمراحلها المختلفة عند  كسابايهدف المقرر إلى 

وتقدير العالقة بين موارد األسرة وطرق استخدامها على . استخدام الموارد المختلفة للمسنين

أهمية ، ودراسة الموارد البشرية للمسنين من خالل عملية إدارية متكاملة. اقتصاديات المجتمع

طرق اإلحالل بين الموارد ، تحسين المستوى االجتماعي واالقتصادي للمسنالموارد البشرية في 

العلمي السليم في  اتجاه التفكير تطبيقو .وتنمية الموارد بما يخدم المسنين لتحقيق أقصى فاعلية

 . اتخاذ القرارات الخاصة باستخدام الموارد المتاحة للمسنين

 وتأثيث مسكن ومؤسسات المسن تجهيز: (معتمدةساعة  3( )2323)كود 

تجهيز وتأثيث مسكن ومؤسسات المسن وإيجاد الحلول دراسة أسس يهدف المقرر إلى 

دراسة   .وظروف المسنين تتناسب مع النواحي الهندسية والفنية والتقنية والبيئية التصميمية التي

ركيب الكهرباء في تشطيبات المنزل ودور المسنين من تركيبات المياه والصرف الصحي وتجهيز ت

 دهان)الحوائط  -األرضيات وأنواعها ودراسة. وتركيب األبواب، والشبابيك واألسقف، الحوائط،

أوجث النشاط المختلفة داخل المسكن  -الوظيفيةالسكنية مناطق ال وتحديد(. أغطية الحوائط -الحوائط

األبعاد المعمارية للمساقط األفقية والرأسية للوحدات  ورفع .والتهويةبما يتالءم مع االضاءة 

 . السكنية

 االحتياجات التصميمية لمسكن المسن(: ساعة معتمدة  3( )2324)كود 

يهدف المقرر إلى تنمية مهارات الطلبة لتحديد مناطق المسكن الوظيفية أوجث النشاط 

األبعاد  وتدريب الطالب على رفع .ةوالتهويالمختلفة داخل المسكن للمسن بما يتالءم مع االضاءة 

المشاكل المعمارية للفراغ الداخلي  ودراسة. المعمارية للمساقط األفقية والرأسية للوحدات السكنية

تتناسب مع النواحي الهندسية  ومحاولة إيجاد الحلول التصميمية التي. في المسكن بالنسبة للمسنين

   .وظروف المسنين والفنية والتقنية والبيئية

 حقوق المسنين(: ساعة معتمدة  2( )2322)كود 

حماية حقوق المسنين ومناصرتهم لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم  إلى دراسةيهدف المقرر 

ودراسة المبادئ . األساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد األقصى من طاقاتهم وقدراتهم

 .ن ورعايتهماالجتماعية والقانونية المتصلة بحماية المسني
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 الفصل الدراسي الثاني 

  قضايا ومشكالت المسنين: (معتمدةساعة  2( )2323)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة المشاكل االجتماعية واالنفعالية واالضطرابات السلوكية للمسنين 

وكيفية التعامل معها لمعالجتها وتوفير معلومات ومفاهيم عن نوعية المشكالت التي يتعرض لها 

االحتياجات الفسيولوجية والنفسية للمسن، مفهوم السلوك دراسة المسن وكيفية التعامل معها، و

 .، وطرق العالج المختلفة من المشكالت( الشاذ أو المنحرف)والسلوك المضطرب 

 والطبيعة الحيوية والبيولوجية للمسنين حالتشري: (معتمدةساعة  2( )2327)كود 

يهدف المقرر إلى التعرف على أهم النظريات البيولوجية والنفسية واالجتماعية التي تناولت 

ومعرفة أهداف دراسة  الشيخوخة،مرحلة الشيخوخة ودراسة طبيعة المسنين وكذلك مفهوم مرحلة 

سيكولوجية الشيخوخة، والمظاهر السلوكية العامة، التغيير الجسمي والحس والحركي، أهم 

لشائعة في مرحلة الشيخوخة يوضح كيفية توفير رعاية عالية الجودة للمسنين سواء في األمراض ا

 .أو في المنزل واألماكن العامة( دور المسنين –نوادي المسنين )مؤسسات رعاية المسنين 
 

 

 تغذية المسن: (معتمدةساعة  3( )11152)كود 

طرق التغذية العالجية المناسبة للمسنين سواء كان ذلك في دار  إلى تطبيقيهدف المقرر 

ودراسة االحتياجات الغذائية لألفراد المسنين حتى . رعاية أو مكان للرعاية الصحية أو في المنزل

يمكن اتخاذ الخيارات الصحيحة للنظام الغذائي وتحديد سوء التغذية والتصرف بإجراء التعديالت 

ميع العوامل المؤثرة على الحالة التغذوية للمسن باإلضافة إلى طرق التقييم المقترحة وااللمام بج

  .منهاللمسنين واالمراض المصاحبة لهذه الفترة من العمر وطرق الوقاية  التغذوية

 االحتياجات التصميمية لمؤسسات المسنين: (معتمدةساعة  3( )2325)كود 

تتناسب مع النواحي الهندسية  ية التيالحلول التصميم إلى دراسة وابتكاريهدف المقرر 

أوجث  -وتحديد مناطق المسكن الوظيفية. المؤسسات وظروف المسنين في والفنية والتقنية والبيئية

األبعاد المعمارية للمساقط  رفعو .والتهويةالنشاط المختلفة داخل المؤسسات بما يتالءم مع االضاءة 

ل المعمارية للفراغ الداخلي في المؤسسات بالنسبة المشاك ودراسة. األفقية والرأسية للمؤسسات

 .المناسبة للمسنين االرتفاعات والتزحلق االحتياجات البيولوجية

 مشكالت دور المسنين(: ساعة معتمدة  2( )23212)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة المشاكل االجتماعية واالنفعالية واالضطرابات السلوكية للمسن 

في دور المسنين وكيفية التعامل معها لمعالجتها، وتوفير معلومات ومفاهيم عن نوعية المشكالت 

 دار المسنين وكيفية التعامل معها، واالحتياجات الفسيولوجية والنفسية فيالتي يتعرض لها المسن 

، وطرق العالج المختلفة من (الشاذ أو المنحرف)للمسن، مفهوم السلوك والسلوك المضطرب 

 .المشكالت
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 : دبلوم المسنينبرنامج لالمقررات االختيارية توصيف 
 

 دراسات في النسيج والماليس للمسنين(: ساعة معتمدة  3( )21152)كود 

لمسن طبقا للتغيرات الجسمية لمالبس االتصميمية  االحتياجات دراسة  يهدف المقرر إلى

العمرية، ودراسة أنواع النسيج وأسس هذه المرحلة  والفسيولوجية والصحية التي تطرأ عليث في 

الدخل الشهري المسن وحالتث الصحية والنفسية ووبما يتناسب مع  اختيار األقمشة وخاماتها المختلفة

 والغسل وإزالة البقعكي من خالل االختيار وال بيق، والتطكيفية العناية بالمالبس، ومعرفة لألسرة

 . العالمات اإلرشادية المرفقة بهااتباع و

 اتجاهات كبار السن: (معتمدةساعة  2( )23212)كود 

 ،مراحل تكون االتجاهات لدي المسنين للمسنين، دراسة أنواع االتجاهاتإلى يهدف المقرر 

، تطبيق أساليب قياس اتجاهات المسنينن، المسنيظائف اتجاهات ، وخصائص اتجاهات المسنين

 .ن االتجاهات لدي المسنينيتكوبرامج ل

 التخطيط االستراتيجي لمرحلة التقاعد(: ساعة معتمدة  3( )23213)كود 

 ،التخطيط للتقاعد ودراسة وضع خطة التقاعد دراسة أسس ومراحليهدف المقرر إلى 

المحافظة على القيمة  ،تكاليف المعيشة في سن التقاعد ،تحديد عمر التقاعد، تحديد مبلغ التقاعد

، معرفة خدمات الدولة في مرحلة التقاعد وكيفية االستفادة منها، وتصميم خطط الشرائية للمدخرات

 .للتقاعد

 دراسات نفسية واجتماعية للمسنين(: ساعة معتمدة  2( )41152)كود 

تحليل وتقييم والعوامل المؤثرة عليها، رعاية المسنين دراسة أسس يهدف المقرر إلى 

د مراحل التغيرات يتحد. واالقتصادية والنفسية، واالجتماعية، البيولوجية،مشكالت المسنين 

المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بمرحلة كبر السن  معرفة وطرق مواجهتها،المعرفية عند المسنين 

رعاية المسنين في ظل الشريعة  تحديدو(. الخ.. اليأسالعجز، الزهايمر، التقاعد، سن )مثل 

م الخدمات والبرامج االجتماعية المقدمة لهم محليا  وإقليميا  يتقيكذلك . اإلسالمية والمواثيق الدولية

  .وعالميا  
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 إدارة مؤسسات المسنين: (معتمدةساعة  3( )23212)كود 

دراسة مفاهيم ومعلومات حول إدارة مؤسسات المسنين على اختالف  يهدف المقرر إلى

دراسة البرامج والخدمات المختلفة التي تقدم . أنواعها، مراحل اإلدارة داخل مؤسسات المسنين

داخل مؤسسات المسنين، تقييم الطالب لمستوى الخدمات المقدمة، اعداد وتطبيق خطة تطويرية 

 .للبرامج المؤسسية للمسنين

 السالمة البيئية للمسنين(: ساعة معتمدة  3( )23213)د كو

السالمة في بيئة المسن سواء عن  وأسس معلومات ومفاهيم دراسة إلىيهدف المقرر 

دراسة السالمة البيئية . الفسيولوجية، أو السيكولوجية، أو البيئية، أو التصميمية والتي يتعامل معها

دراسة أهم القضايا . سالمة البيئة وعالقتها بصحة الفردمجاالت الدراسة . داخل المنزل وخارجها

مدلوالت المفاهيم والمصطلحات األساسية ولمسنين السالمة البيئية لوالموضوعات الخاصة ب

والمواد الضارة والسلوكيات الخاطئة، تقييم السالمة البيئية للمسن، تطبيق خطط المرتبطة بالسالمة 

 .وبرامج للتوعية بالسالمة البيئية
 

 الرعاية الصحية للمسنين(: ساعة معتمدة  2( )23217)كود 

لثقافة الصحية واألمراض العضوية امفاهيم عن المعلومات ودراسة اليهدف المقرر إلى 

من الممكن أن يصاب بها المسنين  التيتطبيق الطرق الوقائية من األمراض المختلفة  ،والنفسية

ودراسة األمراض المزمنة . سواء كان ذلك في دار رعاية أو مكان للرعاية الصحية أو في المنزل

وكيف يمكن عالجها والتعايش ( الخ.......الكبد  –الكلى  –السكر  -كالضغط)المسن يصاب بها  التي

 فييحتاج اليها المسن  التيالمختلفة  يعيالطبمعها والتصرف تجاهها وأيضا االلمام بطرق العالج 

 .هذه الفترة من العمر

 للمسنين الرياضة البدنية(: ساعة معتمدة  2( )23218)كود 

دراسة معلومات ومفاهيم عن الرياضة البدنية، أهميتها وتأثيرها على يهدف المقرر إلى 

القدرة البدنية، دراسة حياة الفرد وتكوينث الجسمي والنفسي، دراسة النشاط البدني للمسن، 

التمارين التي ينصح بها كبار ، دراسة أنواع ممارسة الرياضة لكبار السنومحاذير حتياطات اال

وكيفية ( ةتمارين المرون - تمارين التوازن - تمارين تقوية العضالت - التمارين الهوائية) السن

دراسة األجهزة الرياضية المساعدة، تخطيط برامج . ممارستها وفق الحالة الصحية والبدنية للمسن

 .رياضية مناسبة للمسنين
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 برنامج دبلوم ترشيد االستهالك: ثالثا
 

  الفصل الدراسي االول

 (المقررات اإلجبارية ) 
 االستهالك االسرياقتصاديات و ترشيد (: ساعة معتمدة 3( )2331)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة األسلوب العلمي لالستخدام األمثل للموارد المتاحة، وتقليل الفاقد 

في الموارد عند إدارة شئون األسرة، معرفة المعلومات والمفاهيم الخاصة باستخدام الموارد 

كين والسياسات والمستهلك واالستهالك ويعرف كيفية ترشيد االستهالك وحقوق وواجبات المستهل

 .الخاصة باالستهالك الرشيد ودراسة كيفية إعداد المستهلك الواعي

 إدارة منزل متقدم(: ساعة معتمدة  2( )2332)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة اإلدارة العلمية والتطبيق العملي في إدارة المنزل في ظل التطور 

االقتصادي واالجتماعي وتغيرات البيئة ومستجدات العصر، ويميز الطالب التحديات التي تواجث 

معايير األولويات وتسويف المواقف وتطبيقات مختلفة مالئمة إدارة موارد األسرة في ضوء 

السلوكيات والممارسات الخاطئة المعاصرة  ات األسر في ظل العصر الحالي، ودراسةالحتياج

إلدارة المنزل، ودراسة نظريات اتخاذ القرار وجودة اإلدارة داخل المنزل، تحليل المشكالت 

 .المختلفة في مجال إدارة المنزل

 سيكولوجية المستهلك(: ساعة معتمدة 2( )2333)كود 

ة سلوك المستهلك والعوامل المؤثرة عليث الى جانب دراسة يهدف المقرر إلى دراس

الحاجات، والمنافع ودوافع الشراء من خالل األدوار المختلفة للشراء ومراحلث والقرارات والمواقف 

اللغوي، الفقهي، التسويقي، )المتعلقة بالمستهلك المعلومات والمفاهيم الشرائية، كذلك دراسة 

الرشيد، المثالي، )هلك وأهدافث في اإلسالم، تصنيفات المستهلك المست( االقتصادي للمستهلك

دراسة . ، المشترين والمستهلكين، االستهالك وأوقات الفراغ(الخيالي، الواقعي، األناني، الجدي

النظريات السائدة عن المستهلك، العالقة بين المنتج والمستهلك التنظيم االجتماعي لرغبات 

، أبعادها، أنواعها، مجاالتها، األطراف المسئولة عن حماية المستهلك حماية المستهلك/ المستهلك 

المزيج السلعي، استراتيجية الترويج، األهداف الترويجية، وتطور الفكر التسويقي، استراتيجية 

 .التسعير والتوزيع وتأثيرها في سيكولوجية المستهلك
 

 سرةإدارة الوجبات الغذائية لأل(: ساعة معتمدة  3( )2334)كود 
بما األسرة لكل فئة في يهدف المقرر إلى دراسة طرق التخطيط للوجبات الغذائية المختلفة 

دراسة . وكيفية طرق تحليل الوجبات الغذائية لألسرة. الجسمانية والعمرية ماحتياجاتهويناسب 

 .لألسرةالمعلومات لطرق التخطيط والتحليل والحفظ والتعبئة والتخزين للوجبات الغذائية المختلفة 

 االقتصاد السلعي(: ساعة معتمدة  2( )2332)كود 
يهدف المقرر إلى دراسة مبادئ ومفاهيم ومهارات دراسة االقتصاد السلعي وكذلك معرفة 

توفير المصطلحات والمفاهيم لطبيعة المشكلة االقتصادية . الطالب بأهمية االقتصاد السلعي

المعارف األساسية ذات الصلة بالحاجات والدوافع السلع، خصائها، أنواعها، ودراسة -وجوانبها

واكتساب المعارف األساسية ذات الصلة بتأثير قانون العرض . اإلنسانية وتأثيرها على طلب السلع

والطلب على سلع االستهالك، والتعرف على أفضل الطرق لإلنفاق، والعوامل المحددة بطلب 

 .المستهلك السلعي
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  الفصل الدراسي الثاني
 

 تصميم واعداد البرامج االرشادية(: ساعة معتمدة 3( )2333)كود 

البرامج اإلرشادية واهميتها، عناصر  يهدف المقرر إلى دراسة المفاهيم والمعلومات حول

البرامج اإلرشادية، مبادئ بناء البرنامج االرشادي، خطوات بناء البرنامج االرشادي، مجاالت 

 . إلرشاديةاالرشاد، تقويم وتقييم البرامج ا

 ارشاد وحماية المستهلك(: ساعة معتمدة  2( )2337)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة مفاهيم االرشاد والتوجيث وطرق وأساليب ارشاد المستهلك 

ووسائل االرشاد وطرقث، وحماية المستهلك وكيفية تحسين وتطوير المنتجات السلعية التي تتبناها 

ودراسة حقوق . دوره في رقابة جودة المنتج السلعي وحماية المستهلك في الشراء أهمية. الدولة

وواجبات المستهلك، ومعرفة اجراءات التحسين والتطوير للمنتج السلعي التي تتبناها الدولة، 

 .والوسائل التي تتبناها الدولة لتطوير السلع بوجث عام وحماية المستهلك من خداع االعالنات

 الثقافة االستهالكية(: ساعة معتمدة  2( )2338)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة الثقافة االستهالكية من خالل المفهوم، العوامل المؤثرة على 

الثقافة االستهالكية وأثرها في تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، الثقافة االستهالكية 

 .االستهالكيةواألزمات االقتصادية، العولمة ودورها في نشر الثقافة 

 متقدم ةرإدارة موارد األس(: ساعة معتمدة  2( )2335)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة المهارات األساسية المرتبطة بالموارد األسرية، ومراحل إدارتها، 

الستخدام المارد في  استنباط طرق معاصرة. تحديد اإلجراءات العلمية لتعظيم االستفادة من الموارد

تطبق أسس ومبادئ علم اإلدارة وتنمية موارد األسرة للتغلب على . ظل التغيرات البيئية والمجتمعية

تصميم ميزانيات لموارد األسرة . المشكالت االقتصادية، واالجتماعية، والنفسية للفرد، واألسرة

 .على اختالف أنواعها

 عالمية لشئون األسرةبرامج إ(: ساعة معتمدة  3( )23312)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة وبناء مهارات الطالب الخاصة بأسس وقواعد البرامج اإلعالمية 

يوفر معلومات عن قواعد البرامج اإلعالمية الخاصة بشئون األسرة . الخاصة بشئون األسرة

يجيات حمالت شرح استرات. والبرامج إعالمية بكافة أنواعها المرئية والمسموعة. وحمالت التوعية

ويخطط برامج إعالمية بكافة أنواعها المرئية . توعية بشئون األسرة من خالل البرامج اإلعالمية

 . والمسموعة والمقروءة للتوعية بشئون األسرة
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 : ترشيد االستهالكدبلوم برنامج لالمقررات االختيارية توصيف 

 تخطيط وجبات(: ساعة معتمدة  3( )11222)كود 

تعريف الوجبات المتوازنة و أهمية وأهداف تخطيط الوجبات المقرر إلى دراسةيهدف 

التعرف . المختلفةطرق التقديم  دراسة. الوجباتاقتصاديات تخطيط  وتوضيح (.وصحيا   غذائيا  )

دراسة . على العوامل التي تؤثر في تخطيط الوجبات تبعا للحالة الفسيولوجية والصحية للفرد

  .تي يجب تجنبها أثناء تناول الطعاماألخطاء الشائعة ال

 إدارة األدوات واألجهزة المنزلية(: ساعة معتمدة  3( )23312)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة المعلومات عن األجهزة واألدوات من حيث التركيب والتشغيل 

. والصيانة والمصطلحات الكهربائية الخاصة باستخدام األدوات واألجهزة التكنولوجية الحديثة

. والخصائص المميزة لكل أداة وجهاز كهربائي ودراسة الخامات واألنواع والخصائص المختلفة

يقات العلمية الحديثة في مجال األجهزة واألدوات سواء المنزلية منها أو التي تستخدم ودراسة التطب

 .بالمؤسسات المختلفة

 التسويق(: ساعة معتمدة  2( )23313)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة المعلومات عن مبادئ ومفاهيم ونظريات علم التسويق وعناصر 

فئة المستهدفة، استراتيجيات التسويق، التسويق المزيج التسويقي وطرق وأساليب التعامل مع ال

الجاذبية  -خدمة ما بعد البيع -الموقع -الترويج)االليكتروني مفهومث ووسائلث والمتطلبات األساسية 

، وسائل التسويق (تصميم منتجات دعائية وترويحية-التفاعل المباشر مع العمالء -واإلثارة

المواقع  –المدونات  -مواقع اإلعالنات -اليوتيوب -المنتديات –عبر االيميل )االليكتروني 

 (.الشخصية
 

 فن التعامل مع الجمهور(: ساعة معتمدة  3( )23314)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة أسس وأساليب وأخالقيات التعامل مع العمالء، دراسة كيفية 

االستقبال والتعامل مع اكتساب ثقة العمالء وخدمات ما بعد البيع، فن التعامل مع االخرين، اتيكيت 

الجمهور، الحقوق الوظيفية والواجبات نحو العمل والعمالء والزمالء والرؤساء، أثر اخالق المهنة 

 .على الفرد والمجتمع والعمل وجذب العمالء
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 ميزانية األسرة(: ساعة معتمدة  2( )23312)كود 

مستوى االقتصادي والمعيشي يهدف المقرر إلى دراسة المفاهيم والمعلومات ذات الصلة بال

دراسة أسس تخطيط الميزانية، تحديد بنود االنفاق المختلفة والعوامل . لألسرة والعوامل المؤثرة

تطبيق ما تم دراستث في وضع . معرفة االتجاهات نحو إدارة الميزانية األسرية. المؤثرة عليها

 .ميزانيات لألسر باختالف المستوى االقتصادي واالجتماعي
  

 قضايا ومشكالت المستهلك(: ساعة معتمدة  3( )23313)كود  

يهدف المقرر إلى دراسة قضايا المستهلك وحقوقث وواجباتث، دراسة قانون حماية المستهلك 

بأبعاده ومشكالتث للمستهلك والمنتج، دراسة قضايا االمن االستهالكي على المستوى االقتصادي 

 .واالجتماعي والنفسي

 (حماية المستهلك )  التخصصتدريب ميداني في (: ساعة معتمدة  2( )23317)كود]

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب الخبرة الميدانية من التعامل مع الجمهور من خالل 

المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حماية وارشاد المستهلك وترشيد االستهالك ومكاتب جهاز 

اف األساتذة المتخصصين على أال يقل عدد المؤسسات التي تتدرب حماية المستهلك وذلك تحت إشر

مؤسسة تدرب بها ويتم  بها الطالب عن مؤسسة واحدة ويقوم الطالب بتقديم تقرير مفصل عن كل

 .تقيم التقرير واالستفادة من االيجابيات والسلبيات الموجودة بميدان العمل
 

 التقارير كتابة(: ساعة معتمدة  2( )23318)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة المفاهيم الخاصة بالتقارير والمراسالت، أنواع المراسالت، أسس 

كتابة التقارير والمراسالت، القواعد الفنية لكتابة التقارير ووسائل كتابة التقارير، التخطيط لتصميم 

 .وطلب التوظيف كتابة التقارير، تقارير العمل والمذكرات الداخلية، اعداد السيرة الذاتية
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 برنامج دبلوم أمومة وطفولة: رابعا
 

 األولالفصل الدراسي 

  (المقررات اإلجبارية ) 
 مسيكولوجية األ (:ساعة معتمدة 2( )2341)كود 

والوالدة  في فترة الحمل والجنينلألم  والنفسيةالعناية الصحية  يهدف المقرر إلى دراسة

المجتمع ـ األمومة أهم خدمات رعاية األمومة والطفولة في والطفولة، يوفر المقرر معلومات عن 

عالقة بيولوجية ونفسية بين األم واألبناء، سيكولوجية الحمل واالتجاهات نحو الحمل ـ الحرمان من 

وحنان، ورعاية،  ـ االمومة النفسية وما تتضمنث من حب. االمومة وأثرها على الصحة النفسية

األمومة الناقدة للتوجيث واإلرشاد واالمر والنهي والسيطرة على ممارسات . ومالحظة، ومداعبة

 .األبناء السلبية

 ادارة مؤسسات طفولة متقدم (:ساعة معتمدة 3( )2342)كود 

تنمية الوعي التخطيطي وتطبيق و. دراسة اإلدارة كعلم وخصائصهايهدف المقرر إلى 

يوفر المقرر  .العملية اإلدارية بمراحلها المختلفة عند إدارة المؤسسات االجتماعية واألسرية

 معلومات عن اإلدارة وخصائصها والعملية اإلدارية وإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات ويعرف

طبق وي. االجتماعيةي المؤسسات الجودة الشاملة ف ةدارإ ويدرس .االجتماعيةنواع المنظمات أ

 .مراحل ادارة الجودة الشاملة في ادارة المؤسسات االجتماعية

 قضايا ومشكالت األمومة والطفولة(: ساعة معتمدة 2( )2343)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة معلومات عن أهم وأخطر القضايا والمشكالت التي تواجث 

وكيفية حل هذه المشكالت وأسبابها وكيفية الوقاية منها، األمومة والطفولة وكيفية التعامل معها 

ويوفر المعلومات عن العالقات المضطربة بين األم وباقي أفراد األسرة والمجتمع ككل، والتي 

بدورها تؤدى إلى حدوث التوترات سواء أكانت هذه المشاكل ناتجة عن سوء سلوك أحد أفراد 

إيمانث بأهم قضاياها ودورها الهام والفعال، وكذلك مشكالت األسرة أو نظرة المجتمع للمرأة أو عدم 

 .الطفولة في المراحل العمرية المختلفة وكيفية التعامل معها

 الرعاية المتكاملة لذوى االحتياجات الخاصة(: ساعة معتمدة  3( )2344)كود 

 اضأعر ظهور إلى والتي تؤدي أمراض الطفولة وأنواعها أسباب يهدف المقرر إلى دراسة

يوفر معلومات . ومحاولة التغلب عليها أمراض الطفولة لمشكالت والعالج الحلول مرضية، دراسة

الطفل، والمشكالت واالحتياجات  تصيب االعاقة التي أنواع االعاقة للطفل، وأسباب ومفاهيم عن

 .إعاقة الطفولة من الوقاية االجتماعية لمواجهة اعاقة الطفولة، وطرق

  تطور ونمو الطفل(: ساعة معتمدة  2( )2342)كود 

ة المختلفة وفقا لوالطفمراحل لجنين ولتطور النمو والدراسة أهم تغيرات يهدف المقرر إلى 

لالم اثناء الحمل للوصول بطفل  ذلك دراسة التغيرات الفسيولوجية متضمنو لمظاهر النمو المتعددة

 ودراسة أوجث. رية النمو والتطور وطرق القياسشرح أمثلة تصف معيا. معافي بدنيا وعقليا

. مرورا بالطفولة المبكرة والمتأخرة وصوال للمراهقةلطفل الرضيع ل االسرية والمؤسسية رعايةال

 .تحديد أهم خدمات رعاية األمومة والطفولة في مصر
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 الفصل الدراسي الثاني 

 دراسات في الطفولة(: ساعة معتمدة 2( )2343)كود 

المقرر إلى دراسة أساليب التوجيث واإلرشاد لسلوكيات األطفال، مع عرض يهدف 

لموضوعات ودراسات في مجال توجيث الطفل وارشاده ودراسة المشكالت السلوكية لألطفال 

واستراتيجيات تعديل السلوك، مشكالت األطفال ذوي صعوبات التعلم واستراتيجيات التعامل معهم 

 .ةباألسرة والمؤسسات التعليمي

 الرعاية الغذائية والصحية للطفل (:ساعة معتمدة 2( )11212)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة معلومات عن تغذية األطفال وطرق التغذية السليمة وكيفية تصميم 

الوجبات الغذائية النموذجية للطفل التي تناسب المرحلة العمرية التي يمر بها وذلك من خالل 

والمالئمة لسن وطبيعة الطفل، دراسة الرعاية الصحية للطفل التعرف على احتياجات الطفل 

ودراسة أهم األمراض والمشكالت التي قد تواجهث وكيفية التعامل معها والوقاية منها، مع االهتمام 

بأهم الطرق للرعاية الغذائية والصحية لتفادي المشكالت واألمراض، ويوفر أيضا معلومات عن 

 .الرعاية الغذائية والصحيةأهم العوامل التي تؤثر على 

  الرعاية الصحية واالنجابية لألم(: ساعة معتمدة 2( )2348)كود 

منذ بداية الحمل وأثناء شهور لألم واالنجابية الصحية لرعاية ا يهدف المقرر إلى دراسة

الحمل واإلجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على صحة األم، وأيضا الوالدة وكيفية التعامل مع 

المجتمع، كذلك أهم خدمات رعاية األمومة والطفولة في مولود الجديد، يوفر المقرر معلومات عن ال

 .دراسة سيكولوجية الحمل واالتجاهات نحو الحمل

 تجهيز وتأثيث مؤسسات الطفولة(: ساعة معتمدة 3( )2345)كود 

ار دراسة أسس تجهيز وتأثيث مؤسسات الطفولة خالل مراحل اختيإلى  يهدف المقرر

الموقع واالنشاء وإدخال المرافق ثم التشطيب النهائي وتأثيث المبني، دراسة أسس ونظريات تشكيل 

دراسة (. دور المعاقين -رياض األطفال -دور رعاية األيتام)الفراغ الداخلي في مؤسسات المختلفة 

واألثاث  والتجهيزاتوذوي الحاجات الخاصة  باألطفال المواصفات الخاصة والبرامج المتعلقة 

. التي يتم بها تأثيث دور الرعاية ومدي مالئمتث الوظيفية والجمالية للمستفيدين من هذه الدور

 .المعايير التصميمية لمباني ذوي الحاجات الخاصةو

 تغذية ورعاية فئات حساسة متقدم(: ساعة معتمدة  3( )11222)كود

 -الطفل -دراسة كيفية تغذية الفئات الحساسة مثل الحامل الرضع يهدف المقرر إلى

وإعداد . معرفة معلومات عن أسس تغذية الفئات الحساسة. العمال -الرياضيين -المسن -المراهق

الطالب علميا ومهنيا ليصبح لديث مهارات خاصة في كيفية تصميم الوجبات النموذجية للفئات 

 .تي تؤثر على تغذية الفئات الحساسةويعرف أهم العوامل ال. الحساسة
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 : أمومة وطفولةدبلوم برنامج لالمقررات االختيارية توصيف 

 حقوق األم والطفل في المجتمع(: ساعة معتمدة  3( )23411)كود 

يهدف المقرر إلى معرفة معلومات ومفاهيم عن الحقوق والمبادئ االجتماعية والقانونية 

معرفة معلومات عن حماية حقوق األمهات واألطفال . واألمهات ورعايتهمالمتصلة بحماية األطفال 

ومناصرتهم لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم األساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد 

ودراسة المبادئ االجتماعية والقانونية المتصلة بحماية األطفال . األقصى من طاقاتهم وقدراتهم

 . واألمهات ورعايتهم

 أمراض الطفولة (: ساعة معتمدة  3( )23412)كود 

ظهور أعراض  إلىتؤدي  والتيدراسة أسباب أمراض الطفولة وأنواعها يهدف المقرر إلى 

معرفة . دراسة الحلول والعالج لمشكالت أمراض الطفولة ومحاولة التغلب عليهاومرضية 

أسباب األمراض التي ، والطفل أمراض الطفولة المنتشرة التي تصيب المعلومات والمفاهيم عن

طرق الوقاية ، وواالحتياجات االجتماعية لمواجهة أمراض الطفولة المشكالت، وتصيب الطفل

 .هامن

 السالمة والصحة النفسية للطفل(: ساعة معتمدة  2( )23413)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة المعلومات والمفاهيم عن الثقافة الصحية واألمراض العضوية 

 والحلول بها المتعلقة والمشكالت الطفولة سية ومجاالت صحة البيئة وعالقتها بمرحلةوالنف

 واالجتماعية والنفسية الصحية ومعرفة المعلومات عن العناية. لمواجهتها والمبتكرة المقترحة

 رعاية خدمات ومعرفة أهم .المختلفة العمرية أثناء المراحل الطفل رعاية كيفية ودراسة. للطفل

 والعالج الوقاية وكيفية وأنواعها الطفولة وشرح مشكالت .المصري المجتمع في والطفولة األمومة

 . منها

 مالبس الطفل(: ساعة معتمدة  3( )21222)كود 

أنواع دراسة . يهدف المقرر إلى دراسة المالبس وأهميتها وتأثيرها على شخصية الطفل

د كل يتحد. مالبس األطفال خصائص األقمشة واستخداماتها والعناية بها فياألقمشة المستخدمة 

والتصميمات والخامات واأللوان وكذلك  مرحلة عمرية للطفل ومتطلبات كل مرحلة من المالبس

 .أساليب زخرفة مالبس األطفالابتكار تصميمات و. لحاالت الخاصةالمناسبة ل
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 البيئة واالسرةصحة (: ساعة معتمدة  2( )23412)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة معلومات ومفاهيم عن الثقافة الصحية واألمراض العضوية 

معرفة أهم القضايا . وصحة الغذاء. والنفسية ومجاالت صحة البيئة وعالقتها بصحة األفراد

هيم تحديد مدلوالت المفا. تحديد مفهوم الثقافة الصحية تحديدا دقيقا. والموضوعات الخاصة بالصحة

أنواع األمراض المعدية، وطرق  -والمصطلحات األساسية المرتبطة بالصحة والثقافة الصحية 

. والتفريق بين األمراض المعدية واألمراض غير المعدية. انتقال عدواها، وسبل الوقاية منها

 . ويوضح المفاهيم األساسية المرتبطة باإلدمان والمواد الضارة المؤدية إليث

 إدارة مؤسسات المعاقين(: ساعة معتمدة  3( )23413)كود 

يهدف المقرر إلى معرفة معلومات عن مؤسسات المعاقين وهيكلها اإلداري والقوانين 

يدرس األسس والمبادئ التي يجب اتباعها عند إدارة . والخدمات المقدمة. واللوائح التي يجب اتباعها

العملية اإلدارية بمراحلها المختلفة عند  تطبيق .وخصائصهااإلدارة كعلم  مؤسسات المعاقين ويعرف

 .الجودة الشاملة في المؤسسات االجتماعية ةدارإ المعاقين ودراسةإدارة مؤسسات 
 

 

السالمة والصحة البيئية للطفل من ذوى االحتياجات (: ساعة معتمدة 2( )23417)كود 

 الخاصة

المقرر إلى دراسة معلومات ومفاهيم عن الثقافة الصحية والبيئة ومجاالت صحة  يهدف

معرفة . لمواجهتها والمبتكرة المقترحة والحلول المتعلقة بها البيئة للطفل المعاق والمشكالت

للطفل المعاق، شرح كيفية توفير بيئة صحية  واالجتماعية والنفسية الصحية المعلومات عن العناية

 .خالية من المخاطر، دراسة دور األسرة والمجتمع في العناية بالمعاقسليمة 
 

 مشكالت الطفولة(: ساعة معتمدة 2( )23418)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة المشاكل االجتماعية واالنفعالية واالضطرابات السلوكية للطفل 

الت التي يتعرض لها نوعية المشك معرفة معلومات ومفاهيم عن. وكيفية التعامل معها لمعالجتها

مفهوم السلوك دراسة  ،االحتياجات الفسيولوجية والنفسية للطفل، والطفل وكيفية التعامل معها

، وطرق العالج المختلفة من ومعايير السلوك المشكل( الشاذ أو المنحرف)والسلوك المضطرب 

 .المشكالت
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لمعلمي  دبلوم التنمية المهنية توصيف المقررات االجبارية لبرنامج 

 االقتصاد المنزلي

 :الفصل الدراسي االول 

تخطيط وإدارة الموارد البشرية في المؤسسات (:  ساعة معتمدة  3( )2411)كود 

 التعليمية

المفماهيم األساسمية للمموارد البشمرية فمي المؤسسمات التعليميمة،  يهدف المقمرر التعمرف علمى

وتخطيط المموارد البشمرية فمي المؤسسمات التعليميمة، والتخطميط الكممي والنموعي للمموارد البشمرية، 

وتشممغيل الممموارد البشممرية، ومفهمموم إدارة الممموارد البشممرية، والمسممتويات والتنظمميم، وتحليممل العمممل 

مهممممات إدارة المممموارد البشمممرية،  وتقمممويم األداء، وتوجيمممث وتمممدريب وتقويممممث، وتحديمممد أجممموره، و

العاملين، وتحليل أعمال الموارد البشرية في قطاعات التعلميم، ثمم تحديمد احتياجمات قطاعمات التعلميم 

 .من الموارد، وتوفير االحتياجات لقطاع التعليم والتنمية المهنية للموارد البشرية

 المقارن المعاصر و الفكر التربوي(:  ساعة معتمدة  2( )2412)كود 

 األزمنممة عبممر المقارنممة التربيممة لعلممماء التربمموي الفكممر مفمماهيم بعممرض المقممرر هممذا يهممتم

 الفلسفات حيث من مختلفة فكرية مدارس في التربوية النظم بين المقارنة التربية ونظريات المختلفة،

 مممع بآرائهما، التربمموي التماريخ أثممرت تربويمة فكريمة رممموز بمين المقارنممة و والمضمامين، واألهمداف

 .والعشرين الحادي القرن في ومطالبثالمعاصر  العربي التربوي الفكر تجديد مالمح أهم إبراز

 –المهنية )جدارات معلم االقتصاد المنزلي ( : ساعة معتمدة  3)( 2413)كود  

 ( التكنولوجية 

لمعلممممم االقتصمممماد المنزلممممي و التكنولوجيممممة  الكفايممممات المهنيممممةيهممممدف المقررإلممممى دراسممممة 

 -الكفايات التكنولوجية - الكفايات األكاديمية التخصصية –وتشمل ( التخطيطية، التنفيذية، التقويمية)

  . الكفايات التربوية  - الكفايات الثقافية المختلفة

 التربية االخالقية(:   ساعة معتمدة  2( )2414)كود 

يهمدف المقمرر المى تعلميم الطالمب مفهموم  التربيمة االخالقيمة وتصمنيف االخالقيمات، اسمماليب 

تصممنيف ( نشممأتثمفهومممة، اسسممث، )يهممتم المقممرر بفهممم علممم االخممالق حيممث  .األخالقمميتنميممة الحممس 

، عالقة االخالق بالتربية، وظائف التربية االخالقية، ( مجتمعية، عقائدية، فكرية، مهنية)األخالقيات

 .، اخالقيات مهنة التعليماألخالقيتنمية الحس 

 االتجاهات الحديثة للتدريس الفعال ( : ساعة معتمدة  2)( 2412)كود 

 يهدف  المقرر إلى تعريف الطالب باالتجاهات الحديثة  للتدريس الفعال للكشف عن العالقمة

 يقموم التمي العلميمة المادة المعلم من كتمكن الحصة، خالل الجارية التعليمية العملية قبل بما المرتبطة

ومممدى تمكنممث مممن  ، الفصممل داخممل المعلممم وسمملوكيات وقدراتممث التخطيطيممة  واتجاهاتممث، بتدريسممها،

 .مسايرة االتجاهات الحديثة و االستفادة منها 
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 الفصل الدراسي الثانى

 مشكالت االطفال والمراهقين وطرق العالج (:  ساعة معتمدة  3( )2413)كود 

 والسملوكية والتعليميمة واالجتماعية االنفعالية المشكالت أهم على التعرف إلى المقرر يهدف

 التركيمز ممع والعمالج، الوقايمة وطمرق  ، حياتهمما مراحمل فمي والمراهمق الطفل لها يتعرض قد التي

  المشكالت تلك عالج في التربوية المؤسسات مع وتعاونها األسرة دور وأهمية السلوكي االتجاه على

 وتقمارير ، منهما الوقايمة وطرق ، والمراهقين االطفال لمشكالت العامة االسباب المقرر يتناولحيث 

 النفسمي والعمالج الطفمل تنشمئة واسماليب،  واألطفمال لآلبماء مقترحمة وقراءات توضيحية حاالت عن

 مراحمل في والمراهقين االطفال لدى تظهر التي اليومية المشكالت واهم،  السلوك، وتعديل لألطفال

 ثمم اطفمالهم لمدى عمام بشمكل والمربمون واالمهات االباء يالحظها التي والمشكالت ، المختلفة نموهم

 . علمية نظريات خالل من وعالجها المشكالت هذا من الوقاية اساليب عرض

 في عصر الرقمنة  اإلدارة المدرسية والصفية(:   ساعة معتمدة  2( )2417)كود 

 ،فمي عصمر الرقمنمة  والصمفية المدرسمية االدارة مفهمومب الطالمب تعريف المقرر إلى يهدف

 المقمرر التربوية وخصائصها في عصمر الرقمنمة ، كمما يهمتم القيادة انماط ، ونظرياتها وخصائصها

 ، االدارة وبمين بينهما والفمرق التربويمة القيمادة التعليميمة، واالدارة المدرسمية بماالدارة المقصود  بفهم

 .المدرسية االدارة وتحديات صعوبات المدرسة، مدير اختيار وطرق المدرسة مديرو القيادة، أنماط
 

 

 ضبط الجودة فى تعليم وتعلم االقتصاد المنزلى ( : ساعة معتمدة  2)( 2418)كود 

تعلميم وتعلمم إدارة الجمودة الشماملة فمى تنمية وعي المتعلم بمعايير ضبط ويهدف المقرر الي 

ممن فمي التعلميم والمتعلم إدارة الجمودة الشماملة بدراسمة ضمبط ويهمتم المقمرر حيمث . االقتصاد المنزلي

المتطلبمات ومراحمل / المبمادئ/ االبعاد والعناصر/ النشأة والتطور/االهمية واالهداف/المفهوم)حيث 

ارة الجمودة الشماملة فمى ، قيماس مسمتوى األداء والتحسمين المسمتمر، تطبيقمات إد( ومعوقات التطبيمق

 تعليم وتعلم االقتصاد المنزلي

 طرق و استراتيجيات التدريس للفئات الخاصة (:  ساعة معتمدة  2( )2415)كود 

، الخاصة للفئات التدريسواستراتيجيات  طرق بأنسب المتعلم وعي تنمية الي المقرر يهدف

 الخاصمة للفئمات والجمعي الفردي التدريس و استراتيجيات طرق وتطبيق بدراسة المقرر حيث يهتم

 ،(التكماملي النمموذج المي المسمتندة/ العالجمي التشخيصي النموذج الي المستندة/ السلوكية/ المعرفية)

 مناقشمةوكذلك  الخاصة، الفئات طبيعة حسب و االستراتيجيات الطرق هذه تطبيق ومتطلبات معايير

 .المجال في عملية وتطبيقات الخاصة الفئات تدريسواستراتيجيات  لطرق حديثة دراسات

الرقمنة وتصميم المواد التعليمية فى االقتصاد ( : ساعة معتمدة  3)( 24112)كود 

 المنزلى 

 فممي التعليميمة الممواد أنمواع مختلمف وانتماج بتصمميم الممتعلم وعمي تنميمة المي المقمرر يهمدف

 بدراسمة المقرر يهتم ، حيثالتعليمي التصميم مبادئ وفقبما يتناسب مع الرقمنة و المنزلي االقتصاد

 مراحمممل/ واالنتممماج التصمممميم معمممايير/ التصمممنيف/ المفهممموم) حيمممث ممممن التعليميمممة المممموادالرقمنمممة و

 المممواد وانتمماج تصممميم فممي الحديثممة التكنولوجيمما توظيممف/ التعليميممة المممواد تقممويم/ االنتمماج/التصممميم

 .المنزلي االقتصاد في التعليمية المواد بع  وإنتاج لتصميم عملية تطبيقات ،( التعليمية
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 توصيف المقررات االختيارية لبرنامج دبلوم التنمية المهنية لمعلمي

 االقتصاد المنزلي

 تنمية الموارد االسرية (:  ساعة معتمدة  2( )24111)كود 

 بفهمم المقمرر يهمتم ، حيمثاألسرية الموارد تنمية بسبل المتعلم وعي تنمية الي المقرر يهدف

 ،(البشممرية وغيممر البشممرية) المختلفممة أنواعهمما علممى والتعممرف وماهيتهمما، األسممرية الممموارد طبيعممة

 فمي األسمرة أفمراد ممن فمرد كمل ودور تنميتهما وسمبل ، األسمرة داخمل الموارد لتلك األمثل والتوظيف

 . .منها االستفادة دون تحول التي والمعوقات ذلك تحقيق

 (  متقدم)دراسات فى النسيج والمالبس (:   ساعة معتمدة  2( )21212)كود 

 وكيفيمة والنسيج المالبس مجال فى الحديثة بالدراسات المتعلم وعي تنمية الي المقرر يهدف

 آليمة و النسميج علمم ماهيمة على بالتعرف المقرر يهتم، حيث  المجتمع تنمية في نتائجها من االستفادة

 المممواد ممن وغيرهما الحريمر أو القطمن، أو الكتمان، أو الخممام، الصموف أليماف بغمزل الخيموط تصمنيع

 وكيفيمة والنسيج المالبس مجال فى الدراسات أحدث وعرض ،(الصناعية االلياف) صناعي ا المركبة

 .العليا الدراسات مرحلة طالب مستوى على المعلومات تلك من االستفادة

 ( متقدم) دراسات فى التغذية وعلوم األطعمة ( : ساعة معتمدة  2)( 11232)كود  

التغذيمة وعلموم األطعممة  مجمال فى الحديثة بالدراسات المتعلم وعي تنمية الي المقرر يهدف

المختلفممة  الغذائيممة للعناصممر المختلفممة األيضممية العمليممات بتعريممف الطالممب علممى المقممرر يهممتمحيممث 

 المختلفممة األيضممية العمليممات ويتنمماول هممذا المقممرر.السمميئة فممي التغذيممةوالعممادات الغذائيممة السممليمة و

 الرشمد -المراهقة-الطفولة) الحياة دورة خالل التغذية -الطاقة ميتابوليزم،  المختلفة الغذائية للعناصر

 -وراثيما المهندسمة األغذيمة -الوظيفيمة األغذيمة -األكسمدة مضادات– والمناعة التغذية -( الشيخوخة -

 يمكمن وكيمف التغذيمة فمي والسمليمة السميئة الغذائية العادات توضيح إلى باإلضافة العضوية، األغذية

الخاصة وعمرض كمل مما ظهمر بالدراسمات الحديثمة فمي  للفئات وخاصة اإلنسان صحة على تؤثر أن

 هذا الشأن 
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الخاصة دراسات في سيكولوجية ذوي االحتياجات ( : ساعة معتمدة  2)( 24114)كود 

 (متقدم)

يهدف المقرر إلى  أن يتعرف الطالب على االتجاهات و النظريات الحديثة في سيكولوجية 

ذوي االحتياجات الخاصة ، وأيضا أهم الدراسات التي تساير االتجاهات العالمية والتي أهتمت 

الضوء على بفئات ذوي االحتياحات الخاصة ، وكيفية تحقيق مناخ نفسي أفضل لهم ، وكذلك تسليط 

أحدث الطرق و األساليب المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة للحصول على كافة الخدمات التربوية 

 .والتعليمية لكل فئة من الفئات 

 معايير التربية البيئية في مناهج االقتصاد المنزلي  ( : ساعة معتمدة 2)( 24112)كود 

يجمب أن تومون عليمث موضموعات التربيمة البيئيمة  تنمية وعي المتعلم  بمايهدف المقرر الي 

، والتي تتالءم مع حاجات الطلبة، وتسماير االتجاهمات العالميمة االقتصاد المنزلي في محتوى مناهج 

البيئممة والنظممام البيئممي، ومشممولة التلمموث، : فممي مجممال التربيممة البيئيممة وتعليمهمما، والتممي تشممتمل علممى

حرکممة المعممايير وتطمموير ة وإدارة المشممكالت البيئيممة وكممذلك ، التنميمموالمشمموالت البيئيممة العالميممة 

 المناهج

 (متقدم)ارشاد وحماية المستهلك ( : ساعة معتمدة  3)( 24113)كود 

 علمى وأهميتمثحمديثا  االسمتهالك ترشميد مفهموم علمى الطالمب يتعمرف أن إلمى المقمرر يهدف

  ومفهممموم ، وأهميتمممث االسمممتهالك ترشممميد مفهممموم المقمممرر يتنممماول، حيمممث والمجتممممع األسمممرة مسممتوى

 المسممتهلك، وواجبممات وحقمموق المسممتهلك وحمايممة إرشمماد عمليممة بأهممداف اإللمممام كممذلك، المسممتهلك

 السمليم، االسمتهالكي الموعي وخلمق السمليمة واالتجاهمات العادات وتكوين ، المستهلك حماية ومفهوم

  الرشيد المستهلك خصائص وأيضا المستهلك، إرشاد برامج لنجاح األساسية القواعد

 اعداد المعلم فى عصر العولمة ( :ساعة معتمدة  2)( 24117)كود 

تنميممة المموعي  بمماألدوار المتجممددة لمعلممم االقتصمماد المنزلممي فممي عصممر يهممدف المقممرر الممي 

تحديات عصر العولمة وتطموير بمرامج إعمداد المعلمم لمواجهمة همذه فهم بيهتم المقرر العولمة، حيث 

اعداد المعلم في ضوء عصر العولمة، تغير أدوار ومهام وكفايمات معلمم االقتصماد  التحديات، معايير

المنزلممي لمواجهممة تحممديات عصممر العولمممة، التنميممة المهنيممة المسممتدامة للمعلممم، تقممديم تصممور مقتممرح 

 .لتطوير برنامج اعداد المعلم في ضوء تحديات العولمة

 و تطبيقاتها  لمدرسيمداخل التحسين ا( : ساعة معتمدة  3)( 24118)كود 

يهممدف المقممرر الممى تعريممف الطالممب بعناصممر التحسممين المدرسممي مممن قيممادة مدرسممية وتعلمميم 

وتنفيذ للمنهج و تقويم ، وبيئة التعلم و الموارد المدرسية و كيفية تقويم عناصر المنهج وكيفية التقويم 

 .الذاتي للمدرسة بكل عناصرها 
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 التغذية وعلوم االطعمة توصيف المقررات االجبارية لبرنامج ماجستير

 :الفصل الدراسي االول 

 االغذيةكيمياء (:  ساعة معتمدة  3( )3111)كود 

الذي يهتم بكمل العمليمات الكيميائيمة المرافقمة لتصمنيع  الكيمياءكيمياء األغذية هي من فروع 

بممما فممي ذلممك اإلنتمماج والتخممزين والتحضممير، كممما يشمممل التممأثيرات الحيويممة وغيممر الحيويممة  الغممذاء

سموف يمدرس الطالمب ممدخل المى علمم كيميماء األغذيمة، المماء، .  لمكّونات الغذاء على جسم اإلنسمان

/ ، الكربوهيممممدرات(التفمممماعالت الغذائيممممة)األحممممماض األمينيممممة، الببتيممممدات، البروتينممممات، الممممدهون 

السممكريات، الفيتامينممات، المعممادن، األليمماف، اإلنزيمممات، المضممافات الغذائيممة، العمليممات الكيميائيممة 

التحضمير  –التمداول  –النقمل  –تفاعالت ما بعد الحصاد  –الجنى والحصاد ) الغذاءالمرافقة لتصنيع 

دراسات حالة فمي . ، التأثيرات الحيوية وغير الحيوية لمكّونات الغذاء على جسم اإلنسان(التخزين –

 .مجاالت التغذية وعلوم األطعمة

 أمراض سوء التغذية(:  ساعة معتمدة 2( )3112)كود 

. يهتم هذا المقرر بتعريف سوء التغذية والعوامل المسمببة لهما وأنمواع وأشمكال سموء التغذيمة

يهتم بدراسة بع  الفئات االكثمر عرضمة . كما يركز على نقص المغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة

كممذلك كيفيممة تقيمميم وتشممخيص الحمماالت . ألمممراض سمموء التغذيممة مثممل الرضممع واألطفممال والحوامممل

دراسمة كيفيمة عمالج المشمكالت الرئيسمية . بة بسوء التغذية ووضع الحلمول الالزممة لكمل حالمةالمصا

 .المرتبطة بسوء التغذية

 حلقات بحث وكتابة رسائل(:  ساعة معتمدة  1( )3113)كود 

سمموف يقمموم الطممالب فممي هممذا المقممرر بالبحممث فممي مواضمميع فممي مجممال التخصممص وتنظمميم 

قمد يغطمي الموضموع أي مجمال ممن .  يس والطمالب اآلخمرينعمروض تقديميمة ألعضماء هيئمة التمدر

يوجمد )مجاالت التغذية وعلوم األطعممة ولكمن يجمب أن يوافمق عليهما األسمتاذ المسمئول عمن الطالمب 

ويجمممب أن تكمممون (. جمممدول زمنمممي للموعمممد النهمممائي لتسمممجيل الموضممموع وتممماريخ محمممدد للمناقشمممة

سموف يمتعلم الطالمب كيفيمة . االخمرينالموضوعات مختلفة إلمى حمد كبيمر عمن موضموعات الطمالب 

لمسماعدة الطمالب علمى تحسمين . اختيار وجمع وكتابة وعرض موضوع علمي في مجال التخصص

مسممتواهم كمتحممدثين، سمموف يتلقممى كممل طالممب مالحظممات مممن زمالئممث الطممالب واألسمماتذة القممائمون 

 .باألشراف والتقييم بعد االنتهاء من عروضث التقديمية
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 صناعات غذائية متقدم(:  اعة معتمدة س 3( ) 3114)كود 

علم صناعات غذائية هو العلم الذي يهتم بالمفاهيم النظريمة والتطبيقمات العمليمة التمي تبحمث 

جميع االعتبارات المتعلقمة بالغمذاء فمي مجماالت انتاجمث وتخزينمث وتسمويقث وتوزيعمث واسمتهالكث فمي 

سمموف يممدرس الطالممب مممدخل الممى علممم الصممناعات الغذائيممة، صممناعات التبريممد  .مراحلممث النهائيممة

والتجميد، صناعة الطحن، صناعة ضمرب األرز، صمناعة السمكر والصمناعات التحويليمة المرتبطمة 

 بهما الميكروبيمة المسمتخدم الصمناعات بعم )بمث، صمناعة عسمل النحمل، الصمناعات الميكروبيمة 

 .الميكروبمات باسمتخدام الغذائية العناصر مختلف و البروتين انتاج ) .البكتيريا -الفطريات– الخميرة

 .دراسات حالة في مجاالت التغذية وعلوم األطعمة

 تصميم وتحليل التجارب البيولوجية(:  ساعة معتمدة 2( )3112)كود 

يهدف هذا المقرر المي تعلميم الطالمب كيفيمة تصمميم التجمارب البيولوجيمة علمى اسمس علميمة 

وتحديممد حجممم العينممة  المصممطلحات االحصممائية المسممتخدمة فممي تصممميم التجممارب ةسممليمة ودراسمم

استخدام بع  البرامج االحصائية في الحصمول علمى نتمائج التجربمة وتفسمير النتمائج واسمتخالص و

 .الحقائق بطريقة احصائية سليمة
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 :الفصل الدراسي الثاني 

 فساد االغذية(:  ساعة معتمدة  2( ) 3113)كود 

وأهميتث وتأثيره علمى جمودة الغمذاء التعمرف علمى ة ياألغذ بفسادالتعريف يهدف المقرر إلى 

أهممم أنممواع الفسمماد الحممادث فممي األغذيممة المختلفممة التعممرف علممى مراحممل تلمموث األغذيممة والخامممات 

تلمموث األغذيممة فممي المراحممل  لواألصممناف المسممتخدمة فممي إنتمماج األغذيممة، العمممل علممى منممع أو تقليمم

وتأثيرهممما علمممى صمممفات وخمممواص والتركيمممب الكيميمممائي للخاممممات المتحصمممل عليهممما ممممن  المختلفمممة

 .مصادرها المختلفة

 اجهزة علمية(:  ساعة معتمدة 2( )3117)كود 

سوف يقموم الطمالب فمي همذا المقمرر بمالتعرف علمى أحمدث االجهمزة العلميمة التمي يمكمن ان 

لعلمية لعمل تلك االجهزة وتدريبث معمليا تساعده في اثراء البحث العلمي من خالل معرفتث باألسس ا

 .على كيفية استخدامها

 تقييم الحالة الغذائية متقدم(:  ساعة معتمدة  3( ) 3118)كود 

إلمى األسماس النظمري والعملمي لمختلمف جوانمب تقيميم فيمث عرض الطمالب في هذا المقرر يت

والمقماييس الجسممية والفحوصممات الغمذاء والتغذيممة ، وقيماس فحوصمات االكلينيكيممةال) يمةالغذائالحالمة 

لطالب أدوات وتقنيات تقيميم الحالمة الغذائيمة ممن خمالل التجمارب ل المقرريوضح كما (. الكيموحيوية

وباإلضافة إلى ذلك، سيتعلم الطالب كيفية تقييم الحالة التغذوية لألشخاص الذين . العملية في المختبر

 .والمعوقين يدخلون المستشفيات

 تغذية عالجية(:  اعة معتمدة س 3( )3115)كود 

. عالجيةفي هذا المقرر التطبيقي يكتسب الطالب المهارات الالزمة للعمل كأخصائي تغذية 

لمم يمتم  التميوعالج المرضى في الحاالت المرضية وجبات المقرر يعطي الفرصة للطالب لتخطيط 

 .مرحلة البكالوريوس فيدراستها 

 تغذية متقدم(:  ساعة معتمدة  2( ) 31112)كود 

الكربوهيمممدرات  -دراسمممة متعمقمممة لتركيمممب وتمثيمممل العناصمممر الغذائيمممة الكبمممرى والصمممغرى

والبروتينات والليبيدات والفيتامينمات واألممالح المعدنيمة ودراسمة االرتبماط والتمداخل فيمما بينهما ممن 

 .التمثيل الغذائيحيث التمثيل الغذائي مع التعرف على اإلنزيمات والهرمونات الداخلة في عمليات 
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 التغذية وعلوم االطعمة توصيف المقررات االختيارية لبرنامج ماجستير

 مضادات التغذية(: ساعة معتمدة 2( )31111)كود 

مثممل الصممابونين )، (ANFs)يممدرس الطالممب فممي هممذا المقممرر العوامممل المضممادة للتغذيممة 

أنواعهما واهمم مركباتهما البيولوجيمة ، واهمم وتعريفهما( والتربسين والتانات وحم  الفيتيك وغيمرهم

الموجودة في األغذية البشرية أو الحيوانية والتي قد تقلل من استفادة الجسم من العناصمر الغذائيمة أو 

تنمماول الطعممام، وكيممف يمكممن ان تسمماهم هممذه المضممادات فممي ضممعف أداء الجهمماز الهضمممي والتمثيممل 

همذه المضمادات وتقليمل اضمرارها وتعظميم الغذائي وأيضا سوف يدرس الطالب وسائل التغلب علمى 

 .فوائدها

اسس وتطبيقات التقنيات الحيوية في مجال علوم (:  ساعة معتمدة 2( )31112)كود 

 االطعمة

 الغمذاء، طمرق إنتماج علمى الحيويمة التكنولوجيما ويمة، تمأثيرمقدمة الى علمم التكنولوجيما الحي

 األغذيمة دور اإلنتماج، تقيميم وأخالقيمات والتشمريعات االسمتراتيجيات -لألغذيمة الوراثيمة الهندسمة

 المرضمية المشماكل .بالتكنولوجيما الحيويمة األغذيمة ممن عمدد إلنتمماج أمثلمة -وراثيما المهندسمة

لألغذيمة  الموراثي التعمديل -الحيويمة االتكنولوجيم منتجمات عمن الناتجمة المشماكل -للميكروبمات

 .دراسات حالة في مجاالت التغذية وعلوم األطعمة .واستخداماتث وأضراره

 مضادات االكسدة الطبيعية واثرها في تغذية المرضي(:  ساعة معتمدة 2( )31113)كود 

الصمناعات / التي ان وجمدت فمي النظمام الغذائيمة  الكيميائيةمضادات األكسدة هي المركبات 

مممدخل الممى علممم . الغذائيممة بتراكيممز منخفضممة فإنهمما يمكممن أن تممؤخر ظهممور األكسممدة بآليممات متعممددة

مضممادات األكسممدة، تمماريخ مضمماد التأكسممد، األقسممام المختلفممة لمضممادات األكسممدة، الشممقوق الحممرة، 

كسدة في الصمناعات الغذائيمة وحفمظ األغذيمة، ميكانيكيات عمل مضادات األكسدة، دور مضادات األ

، مضادات األكسدة البيولوجية، اإلجهاد (الحيوانية –النباتية )مضادات األكسدة الطبيعية ومصادرها 

اإلجهاد التأكسمدي بماألمراض الغذائيمة ودور مضمادات االكسمدة /التأكسدي، عالقة مضادات األكسدة

 .وأثرها في تغذية المرضي

 األنظمة الحديثة في مراقبة جودة األغذية(ساعة معتمدة 2( )31114)كود 

علمى المنظم المختلفمة لمراقيمث جمودة  التعمرف. بمراقبمة الجمودة فالتعريم: يهدف المقمرر إلمى

.   ISOونطممم األيممزو المختلفممة  HACCPالتعممرف علممى نظممام الهاسممب . األغذيممة وامكانيممة تطبيقهمما

التعمرف علمى امكانيمة تطبيمق المنظم . لمنظم الجمودةالتعرف على مميمزات وعيموب الطمرق المختلفمة 

التعرف على تأثير نظم الجودة الحديثمة علمى جمودة . الحديثة للجودة المستخدم في المجاالت المختلفة

 .المادة الغذائية

 علم السموم في الغذاء والتغذية(:  ساعة معتمدة 2( )31112)كود 

علمى أهمم أنمواع السمموم  فالتعمر. الغمذاء وأهميتث وتأثيره علمى جمودة بعلم السمومالتعريف 

الغذائية مثل السموم الميكروبية والسموم الكيميائية الناتجة ممن الملوثمات مثمل المعمادن الثقيلمة وبقايما 

التعرف على . األخرى المختلفة المصادرالمبيدات وتلوث المياه والمواد الكيميائية واإلشعاعية ومن 

العوامل التي تساعد على وصول السموم المختلفة إلى األغذية والخامات واألصناف المستخدمة فمي 

إنتمماج األغذيممة مثممل تلمموث ثمممار الخضممروات والفاكهممة فممي الحقممل واللحمموم واألسممماك واثنمماء النقممل 
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أسمباب  رتفسمي. واالسمتهالك وغيرهما ومراحل األعداد والتجهيز وكذلك اثناء التصنيع حتى التخزين

. تسمممم األفممراد بالسممموم الغذائيممة نتيجممة التغذيممة علممى بعمم  األغذيممة سممواء الطازجممة أو المصممنعة

تلموث األغذيمة بالسمموم  لالتعرف على ميكانيكية انتاج السموم في األغذية والعمل علمى منمع أو تقليم

اسمتخدام طمرق  .كيمب الكيميمائي لألغذيمةفي المراحل المختلفة وتأثيرها على صفات وخمواص والتر

 فحص وتحليل حديثة لتقدير السموم الغذائية المسببة لفساد األغذية

 حفظ وتخزين األغذية متقدم(:  ساعة معتمدة 2( )31113)كود 

علم حفظ وتخزين األغذية هو العلم الذي يختص بدراسة العمليات التي تُتَّخمذ لتمأخير الفسماد 

سمموف يممدرس الطالممب مممدخل الممى علممم حفممظ وتخممزين األغذيممة، دراسممة األغذيممة  .الطبيعممي لألغذيممة

 المعمامالت والتجميمد، والتبريمد والتجفيمف التعليمب مثمل لألغذيمة المختلفمة الحفمظ وانواعهما، طمرق

الغذائيمة،  الممادة بجمودة وعالقتهما المختلفمة الحفمظ طمرق علمى الممؤثرة الحراريمة لألغذيمة، العواممل

المواد الغذائية، التفاعالت المحتملمة بمين الغمذاء والعبموات، التفماعالت والتغيمرات العبوات الخاصة ب

 .دراسات حالة في مجاالت التغذية وعلوم األطعمة. التي تحدث في األغذية اثناء تخزينها

 التغذية االنبوبية والوريدية(:  ساعة معتمدة 2( )31117)كود 

وسوف يركز .  الالزمة للدعم الغذائي المناسب يحدد هذا المقرر األساس المنطقي والمعايير

علممى التغذيممة االنبوبيممة والوريديممة ومكونممات الخلطممات الغذائيممة المختلفممة وكيفيممة ادارتهمما ومتابعممة 

للتغذيمة االنبوبيمة المنزليمة وبخاصمة  يتعمرضكمما أنمث سموف .  المرضي والتغلب علمى المضماعفات

وسممموف يركمممز المقمممرر شمممرح مفممماهيم، وتعريمممف، ومبمممادئ التغذيمممة الوريديمممة . للمسمممنين المرضمممي

طمممرق ادخمممال االنبممموب، األدوات، )واالنبوبيمممة وكيفيمممة إدارة التغذيمممة االنبوبيمممة المعديمممة والمعويمممة 

أنواعهما، تركيبهما، معمايير )لمسمتخدمة اهمم الخلطمات ا(. المعدات، الكميات، المدة، عدد المرات، إلخ

أيضا سوف يتعرف الطالب علي المضاعفات والسمية (. اختيارها، القيمة الغذائية، االستخدامات الخ

سموف يمدرس الطالمب التغذيمة االنبوبيمة . والوريديةوغيرها من المشاكل المرتبطة بالتغذية االنبوبية 

ألطفممال ومرضممى الشمميخوخة ومرضممى الجهمماز مثممل حممديثي المموالدة والرضممع وا)لممبع  الحمماالت 

(. الهضمي ومرضي الكلى والسرطان وحاالت الحمروق والجمروح والصمدمات والجراحمة وغيمرهم

 .أخيرا سوف يدرس الطالب التغذية المنزلية االنبوبية

 التغذية والمناعة(:  ساعة معتمدة  2( )11816)كود 

المناعممة الطبيعيممة والمناعممة )مناعممة الجهمماز المنمماعي وتركيممب الجهمماز المنمماعي وأنممواع ال

واألنواع الرئيسية للمناعة المكتسبة و األنتيجين ونظام المناعة بالقناة الهضمية واممراض ( المكتسبة

المناعة ضد الذاتية ورد الفعمل المسمبب لاللتهماب وقيماس حالمة الجهماز المنماعي والمناعمة والمسمنين 

الغذائيمة ورد الفعمل المنماعي واثمر الرضماعة  والحالةناعي والعوامل الغذائية التي تغير رد الفعل الم

 -البروتينمات  -السمعرات )الطبيعية والصناعية علمي المناعمة والعناصمر الغذائيمة الكبمرى والمناعمة 

. الفيتامينمات: األمالح المعدنية وثانيما: أوال -والعناصر الغذائية الصغرى ( الكربوهيدرات -الدهون 

روبيوتيك والمناعة وكيفية تقليل مخاطر األممراض بواسمطة أيضا يتطرق لموضوعات هامة مثل الب

أممراض المناعمة  -أممراض القلمب  -فمي حماالت الربمو والحساسمية )التحوير الغذائي لجهاز المناعمة 

 وفوائد وأضرار تغيير رد فعل المناعة بواسطة التغذية( الذاتية
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 المالبس والنسيج ماجستيرتوصيف المقررات االجبارية لبرنامج 

 :الفصل الدراسي االول 

 نسيج متقدم(: معتمدة  اتساع 3( )3211)كود 

دراسة احدث الخامات النسجية و التعريمف بمجماالت مسمتحدثة السمتخدام  يهدف المقرر إلى

 .و دراسة الجديد في انتاج المنسوجات األقمشة بأنواعها والجيو تكستايل وتطويعث لخدمة البيئة

 تصميم علي المانيكان(: معتمدة  اتساع 3( )3212)كود 

يهممدف المقممرر إلممى تعريممف الطالممب بأسممس تصممميم الخامممات مباشممرة علممي المانيكممان طبقمما 

لمواصفات الخامات التي يتم تشكيلها وباعداد المانيكان وتجهيزة ودراسة مبادئ واساسيات التشمكيل 

 .علي المانيكان التعرف علي معايير التشكيل وارتباطها بنوع الخامة

 تصميم نماذج المالبس(: معتمدة  اتساع 3( )3213)كود 

و اسممس الضممبط الجيممد  -التعممرف علممي طممرق اعممداد النممماذج المختلفممة  يهممدف المقممرر إلممى

 .وطرق اعدادهاالمختلفة النماذج  التعرف علي انواع للنماذج

 التخطيط وإدارة اإلنتاج في صناعة المالبس(: ساعة معتمدة  2( )3214)كود 

تعريممف الطالممب أهميممة دور التخطمميط واالدارة الجيممدة داخممل مصممانع  المقممرر إلممىيهممدف 

 ودراسممة مفهمموم التخطمميط وتعريممف االدارة الجيممدة لتصممنيع المالبممس الجمماهزة المالبممس الجمماهزة

 .والتعرف علي انواع التخطيط المسبقة داخل مصانع المالبس والنسيج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المنوفية جامعه -المنزلي  كلية االقتصاد -العليا بنظام الساعات المعتمدة  الدراسات لمرحلة الداخلية الالئحة

93 

 

 : الثانيالفصل الدراسي 

 ات القياسية للمنسوجاتراختباال(: معتمدة  اتساع 3) (3212)كود 

القياسممية لألقمشممة وأغممراض اسممتخدامها ختبممارات االتعريممف الطالممب ب يهممدف المقممرر إلممى

 .دراسة المواصفات القياسية الختبارات األقمشة –ات وفقا للغرض من االستخدام االمتحانوتصنيف 

 تطبيقات الحاسب في تصميم األزياء(: معتمدة  اتساع 3( )3213)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة النظم واالساليب المختلفة في تصمميم االزيماء بالحاسموب ودراسمة 

 .دور الحاسب االلي في االرتقاء بمستوي جودة تصميم االزياء

 ت ومعدات صناعة المالبس  اآل(: معتمدة  اتساع 3( )3217)كود 

دراسة اهم االالت والمعدات والماكينمات المتخصصمة فمي مجمال صمناعة يهدف المقرر إلى 

التعممرف علممي دور االالت والمعممدات الصممناعية الحديثممة فممي  -المالبممس والنسمميج وطممرق صمميانتها 

 .االرتقاء بجودة المالبس والنسيج

 تشكيل علي المانيكان متقدم(: ساعات معتمدة  3( )3218)كود 

نيات المتقدمة في التشكيل علي المانيكان وفقا لطبيعمة الخاممات دراسة التق يهدف المقرر إلى

 .المختلفة
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 لبرنامج ماجستير المالبس والنسيج االختياريةتوصيف المقررات 

 :الفصل الدراسي االول 

 االعالن ومنافذ العرض(:ساعة معتمدة  2()3215)كود 

اسماليب الدعايمة واالعمالن  يهدف المقرر إلى دراسة أساليب ونظم االعالن الحديثة ودراسة

فممي مجممال الموضممة والمالبممس و مقومممات جممودة االعممالن الفعممال واعممداد الطممرق المختلفممة لمنافممذ 

 العرض

 تسويق المالبس الجاهزة(: ساعة معتمدة  2( )32112)كود 

يهدف المقرر إلى تعريمف الطالمب بمفهموم التسمويق والوظمائف والعواممل التمي تمؤثر علمـى 

التعمرف علمي ماهيمة  -الخاص بالمالبس الجاهزة بدراسة اساليب التسويق المختلفة متطلبات السوق 

 التسويق وارتباطث بالمالبس الجاهزة

 تصميم أزياء أطفال(: ساعة معتمدة  2( )32111)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة تصميم مالبس األطفال وفقما  لمراحمل النممو ممن المميالد حتمى سمن 

بنات والبنين وخصائص الخامات التي تتناسب ممع متطلبمات مالبمس األطفمال الثانية عشر لكٌل من ال

 .لكل مرحلة عمريث ، و مكمالت المالبس الخاصة باألطفال

 طباعة منسوجات(:ساعة معتمدة  2( )32112)كود 

دراسمة  -يهدف المقرر إلى التعرف علمي االسماليب المختلفمة لطباعمة المنسموجات وتقنياتهما 

 مختلفة لطباعة القطعة الملبسيةاعداد الخطوات ال
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 -:الفصل الدراسي الثاني

 التطريز اآللي(: ساعة معتمدة  2(  )32113)كود 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بتقنيات التطريز اآللمي الحمديث وطمرق تطبيقهما للمالبمس 

حمديثا  وتطبيقمات علميمة الجاهزة ودراسة اهم ماكينات التطريز الحديثة برامج التطريمز المسمتخدمة 

 علي التطريز االلي

 تصميم مكمالت المالبس(: ساعة معتمدة  2) (32114)كود 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب باألسس السليمة لتصميم مكمل الزي المالئم للقطعة 

الملبسية دراسة مكمالت المالبس وكيفية انتقائها ومالئمة مكمل المالبس مع الغرض الوظيفي 

 .وكيفية تصميم مكمل الزي المالئم للقطعة الملبسية

 اقتصاديات صناعة المالبس الجاهزة(: ساعة معتمدة  2()32112)كود 

دراسة طرق المراقبة المختلفة في صناعة المالبس ومراقبة تكاليف انتاج  يهدف المقرر إلى

نتاج في صناعة المالبس دراسة أسس جدوي تكاليف انتاج القطعة الملبسية وتكاليف اال -المالبس 

 .الجاهزة

 تاريخ االزياء الوطنية للشعوب(:  ساعة معتمدة  2( )32113)كود 

ومدي ارتباط االزياء  -يهدف المقرر إلى التعرف علي ازياء الشعوب الوطنية والقومية 

 دراسة المؤثرات الثقافية والعوامل البيئية علي ازياء الشعوب -بثقافة الشعوب 
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 ماجستير إدارة المنزل والمؤسسات لبرنامجاإلجبارية توصيف المقررات 

 : الفصل الدراسي االول

 إدارة منزل متقدم(: ساعة معتمدة 2( )3311)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة اإلدارة العلمية والتطبيق العملي في إدارة المنزل في ظل التطور 

االقتصادي واالجتماعي وتغيرات البيئة ومستجدات العصر، ويميز الطالب التحديات التي تواجث 

معايير األولويات وتسويف المواقف وتطبيقات مختلفة مالئمة إدارة موارد األسرة في ضوء 

السلوكيات والممارسات الخاطئة المعاصرة  ات األسر في ظل العصر الحالي، ودراسةالحتياج

إلدارة المنزل، ودراسة نظريات اتخاذ القرار وجودة اإلدارة داخل المنزل، تحليل المشكالت 

 .المختلفة في مجال إدارة المنزل
 

 اقتصاديات االستهالك األسرى(: ساعة معتمدة 3( )3312)كود 

 القتصاديات األساسية بالمفاهيم المتعلقة والخبرات المعلوماتإلى دراسة  يهدف المقرر

 وواجبات قحقو ، معرفةفعالة بطريقة موارده استخدام من فرد كل تمكن والتي واالستهالك األسرة

 ظل في الحالية المستهلكين مشاكل حل على والعمل الشراء عند الرشيد األسلوب وإتباع المستهلك

ودراسة المفاهيم ذات الصلة باقتصاديات األسرة . متغيرات البيئة والمستجدات المعاصرة

واالستهالك وخصائص وأسباب المشكلة االقتصادية وانعكاس الحاجات اإلنسانية والمنفعة على 

تحديد . شرح السلوك االقتصادي واالستهالكي والشرائي والنظريات المفسرة. القضايا االقتصادية

دراسة . ومبادئ السلوك االقتصادي واالستهالكي ومراحل الشراء وحقوق المستهلك محددات

العوامل المختلفة المؤثرة على السلوك االقتصادي واالستهالكي والشرائي واقتراح الحلول 

 .والمعالجات للمشكالت االقتصادية في األنظمة المختلفة

 حلقة بحث(: ساعة معتمدة 3( )3313)كود 

يُعرف . العلمية المختلفةخطط البحثية وفق المناهج الإعداد  إلى دراسة كيفيةيهدف المقرر 

يذكر المناهج العلمية التي . تطبيقها من خالل بحوث التخصص خطوات المنهج العلمي وكيفية

يُعرف مكونات . يحدد أهم التطبيقات الحديثة في مجال التخصص. تستخدم في بحوث التخصص

كيفية البحث في مشكلة الدراسة وتحديد أهدافها وصياغتها بطريقة سة درا. البحث العلمي وطرقث

، تحليل بيانات البحث وتفسيرها، العينة وأنواعها وادوات جمع البيانات، فروض الدراسة، علمية

 .تطبيق وإعداد خطة بحثية

 تجهيز وتأثيث المنزل والمؤسسات متقدم(: ساعة معتمدة 3( )3314)كود 

اسة أسس تشطيبات المنازل والمؤسسات وتجهيزها وتأثيث مناطق يهدف المقرر إلى در

من خالل . المسكن والمؤسسات الوظيفية بما يتالءم مع اإلضاءة والتهوية الموجودة في المكان

تركيبات المياه والصرف الصحي وتجهيز وتركيب الكهرباء والتكييفات في الحوائط، واألسقف، 

أغطية  -دهان الحوائط)الحوائط  -األرضيات وأنواعها  دراسة. وتركيب األبواب، والشبابيك

 .والمؤسسات األبعاد المعمارية للمساقط األفقية والرأسية للوحدات السكنية رفع تطبيق (.الحوائط
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 : الفصل الدراسي الثاني  

 إدارة مؤسسات متقدم(: ساعة معتمدة 3( )3312)كود 

المؤسسات في ظل التطور والمصطلحات والطرق يهدف المقرر إلى دراسة اإلدارة في 

الحديثة في مجال إدارة المؤسسات، ودراسة مراحل اإلدارة ومفهوم القيادة واتخاذ القرارات 

واالتصاالت، دراسة الوحدات اإلدارية تبعا الختالف نوعية المؤسسات وكيفية قياس االداء والكفاءة 

 .ات وأسس إدارة الجودة الشاملة داخل المؤسساتاالنتاجية داخلها، وفرق العمل ونظم المعلوم

 إدارة مشروعات صغيرة متقدم(: ساعة معتمدة 3( )3313)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة المفاهيم المرتبطة بإدارة المشروعات وكيفية وأسس إقامة 

 .المشروعات الصغيرة، تحديد المسئولية االجتماعية واألخالقية للمشروعات األعمال الصغيرة

اكساب الطالب القدرة على إدارة . دراسة مفاهيم ومداخل اإلدارة اإلستراتيجية للمشروعات

المشروع بكافة مراحلث من خالل دراسة التخطيط االستراتيجي والتنظيم واإلدارة المالية والتسويقية 

 .ةدراسة المراجعة اإلدارية للمشروعات الصغير. والتنمية البشرية والرقابة وتقويم األداء

 دراسات متقدمة في الطفولة(: ساعة معتمدة 3( )3317)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة مرحلة الطفولة وأهميتها وخصائصها واحتياجات األطفال النفسية 

واكتساب مهارات عملية ومعرفية في التعامل مع . والجسمية واالجتماعية والصحية والترفيهية فيها

مرحلة ما قبل )م المرتبطة بخصائص النمو لمرحلة الطفولة دراسة المعارف والمفاهي. األطفال

عملية ومعرفية في جوانب رعاية مظاهر  تومهارا(. الميالد وحتى سن الثانية عشر من العمر

ودراسة النظريات العلمية الحديثة المفسرة لها من خالل دراسة مظاهر النمو في مرحلة . النمو

 .رعاية النمو وجوانب. الطفولة وسماتها

 عالقات أسرية متقدم(: ساعة معتمدة 3( )3318)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة أهمية العالقات األسرية وانعكاسها على شخصية األبناء، 

واكساب الطالب مهارة عالية في تنمية العالقات األسرية . وسلوكهم، وترابط األسرة واستقراراها

والعالقات الداخلية  -وتطور األسرة  -األسرة ووظائفها دراسة مفهوم األسرة وأهمية . بنجاح

وأسس اختيار شريك الحياة  -وعوامل التغيير والتطور في األسرة  -والخارجية بين أفراد األسرة 

                         .ونمط العالقات األسرية وانعكاسها على شخصية األبناء -والتوافق الزواجي 
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 ماجستير إدارة المنزل والمؤسسات لبرنامجختيارية اإلتوصيف المقررات 

 

 تكنولوجيا األدوات واألجهزة(: ساعة معتمدة 2( )3315)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة التطبيقات العلمية الحديثة في مجال األجهزة واألدوات سواء 

دراسة . صيانةالمنزلية منها أو التي تستخدم بالمؤسسات المختلفة من حيث التركيب والتشغيل وال

معرفة الخامات المختلفة المصنع منها . الطهي أواني صناعة في المستخدمة والخامات األنواع

الخاصة باستخدام األدوات واألجهزة  يُعرف المصطلحات الكهربائية . األدوات واألجهزة

 . يعدد الخصائص المميزة لكل أداة وجهاز كهربائي. التكنولوجية الحديثة باللغة العربية واألجنبية

 الفن في البيئة والمنزل(: ساعة معتمدة 2( )33112)كود 

 المحيطة والبيئة المنزل تجميل كيفية حول والمعارف يهدف المقرر إلى دراسة المعلومات

 مع -( واجهات المباني وغيرها –واجهات المحالت  –سالل القمامة  –الرصيف  –الشارع )بث 

تطبيق مهارات فنية في . المرتبطة بث المفاهيم ودراسة -المختلفة  المؤسسات في تنفيذه إمكانية

 . وتزيين المنزل والشوارع واألرصفة بمهارة فائقة وتجميل. تجميل المنزل والبيئة المحيطة بث

 االرشاد األسرى(: ساعة معتمدة 2( )33111)كود 

السلوكية، والمنهج التكاملي حول ودراسة شاملة للنظريات المعرفية  إلى المقرريهدف 

 تطورنشأة وال، واألسرىرشاد إلومفهوم ا ،األسرية سري، ودورة الحياةألوطبيعة البناء ااألسر 

األسرى والزواجي، واكساب  اإلرشادظريات دراسة النماذج والن، ولإلرشاد األسرىالتاريخي 

 .الطالب مهارات تقديم خدمات االرشاد األسرى وتصميم البرامج االرشادية

 رعاية الفئات الخاصة(: ساعة معتمدة 2( )33112)كود 

تصنيف وكيفية الأهداف وفلسفة وأهمية رعاية الفئات الخاصة، يهدف المقرر إلى دراسة 

، اإلعاقة السمعية، دراسة عدد من االعاقات منها وسمات واحتياجات ومشكالت الفئات الخاصة

لكل فئة والمؤسسات  االخاصة تبعرعاية الفئات  تمجاالة، ودراسة اإلعاقة الذهني، اإلعاقة البصرية

 . خدمة والرعاية لهمالمختلفة المنوطة بتقديم ال
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 آداب التصرف واإلتيكيت(: ساعة معتمدة 2( )33113)كود

السلوك االجتماعي السليم  يهدف المقرر إلى دراسة مجموعة القواعد واآلداب التي تشكل

معرفة القواعد واآلداب العامة التي تحكم التعامل . للفرد والتي تحكم عالقاتث الرسمية وغير الرسمية

وآداب التصرف . وآداب السلوك التي تنظم العالقات الظاهرة لألفراد أو المجتمعات. مع االخرين

 . وقواعد االتيكيت االجتماعية المختلفة

 نباتات الزينة والتنسيق(: ساعة معتمدة 2)( 33114)كود 

وتصميم وتنسيق نباتات الزينة والزهور دراسة مبادئ وأسس تخطيط يهدف المقرر إلى 

وعالقتها بالتصميم الداخلي من  مساقط أفقيةوالخارجية المرتبطة بالمبنى للمنزل الداخلية يقة الحد

ا في التصميم ودراسة نبذة تاريخية عن وكيفية استخدامهالمنزلية خالل دراسة عناصر الحديقة 

تصميم الحديقة والعوامل المؤثرة على تصميمها ودراسة الفراغ وخصائصث ومكوناتث ودراسة 

تطبيق كيفية صياغة الحيز الداخلي للمنزل وتوظيف الزهور والحدائق . أنواع المسطحات الخضراء

 . النشاط الممارس في المكانالمنزلية في صنع بيئة منشطة وهادئة ومسالمة ومريحة حسب 

 إدارة األزمات األسرية(: ساعة معتمدة  2( )33112)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة مفاهيم وأسس إدارة األزمات األسرية وتمييزها ومعرفة سبب 

حدوثها وتأثيرها على أفراد األسرة ودراسة مراحل إدارة األزمات األسرية واألساليب الحديثة 

. تحديد أنواع األزمات وطرق التعامل. والمواقف الصعبة ودورة حياة األزمةإلدارة القضايا 

 . استخدام استراتيجيات الوقاية من األزمات

 برامج إعالمية وتسويق منتجات(: ساعة معتمدة  2( )33113)كود 

دراسة . يهدف المقرر إلى دراسة أسس وقواعد إعداد برامج إعالمية تخص تسويق منتجات

م أنواع البرامج اإلعالمية وأشكال االتصال اإلعالمي وقنواتث ومناقشة عالقة االتصال إعداد وتقدي

واإلعالم بتسويق المنتجات ويخطط برامج إعالمية بكافة أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة 

ودراسة مهارات تسويق السلع والخدمات بما يعود بالنفع على األسرة . للتوعية بتسويق المنتجات

معرفة المعلومات والمفاهيم الالزمة إلدارة تسويق السلع والخدمات ومنافذ عرضها، . لمجتمعوا

وأسس التسويق السليم، وأنواع منافذ العرض ومميزات وعيوب كل منها، وأنماط الشخصيات 

المختلفة وقدرة كل منها على التسويق والعرض الفعال وكيفية الوصول إلى منافذ عرض السلع 

 .التعامل معها بفاعليةوالخدمات و
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االقتصاد المنزلي جبارية لبرنامج الماجستير بقسم توصيف المقررات اال

 والتربية

 :الفصل الدراسي االول 

 ( ات و المقاييس االمتحان) القياس والتقويم التربوى  (: ساعة معتمدة  3)( 3411)كود 

ومستوياتث، الصعوبات التى تواجث يهدف المقرر الى تعليم الطالب مفهوم القياس واهميتث 

ات والمقاييس النفسية االمتحانوكذلك مفهوم م التقويم ، اساليب التقويم التربوى هوعملية القياس، مف

-التطبيق–المحتوي  -األداء –طبيعة السمة )ات من حيث االمتحانوخصائصها وأهميتها، وتصنيف 

ات والمقاييس النفسية ، االمتحانالحكم علي  الجيد، ومعايير االمتحان، وشروط (الخ.......الزمن

نماذج وأمثلة الختبارات الشخصية والقدرات العقلية واالستعداد المقننة والتدريب علي تطبيقها، 

ات والمقاييس النفسية وفق شروط االمتحانتدريب الطالب علي بناء وتصميم )تطبيقات عملية 

  (.الجيد وأهدافهم البحثية  االمتحان

تصميم مناهج االقتصاد االتجاهات الحديثة في (:   ساعة معتمدة  2( )3412)كود 

 (متقدم) المنزلي

تعريف الطالب بأسس تصميم المناهج وخطواتها حديثا والقائمين على اعدادها وكيفية 

 والمحتوى، األهداف،) جميعها ومكوناتث عناصره لتنظيم للمنهج فكري إطار تقييمها ، وكذلك وضع

 إلـى تنفيـذه يـؤدي متكامل واحد بناء في ووضعها ،(والتقويم واألنشطة، والوسائط، سـاليبواأل

 للمنهج العامة األهداف تحقيـق

قراءات باللغة اإلنجليزية في االقتصاد المنزلي و ( : ساعة معتمدة  3)( 3413)كود 

 ( متقدم)التربية 

The course aims to familiarize students with the most important 

educational researches and concepts in the field of home economics and 

education in English, as well as terminology related to curriculum and 

teaching methods, as well as teaching and learning technological 

Educational methods, and also to help students to research in the field of 

educational and psychological sciences during foreign scientific journal. 
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االتجاهات الحديثة في بحوث االقتصاد المنزلي و ( : ساعة معتمدة  3)( 3414)كود 

 (متقدم)التربية 

االتجاهات الحديثة في بحوث االقتصاد المنزلي و يهدف المقرر إلي تزويد الطالب بخلفية كافية عن 

التربية ومجاالت تلك البحوث وتصنيفاتها، و كيفية االستفادة من نتائجها على ارض الواقع بما يزيد 

 .من قيمة و جدوى التخصص 

 :الفصل الدراسي الثاني 

 (متقدم )قدرات  –نظريات علم نفس تعليمي (:  ساعة معتمدة  3( )3412)كود 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بكل ماهو حديث فى مفاهيم علم النفس التعليمي ونظرياتث 

كما يهدف إلي تنمية مهارات التعلم االتقاني واالبتكار لدى الطالب ليستطيع حل  المعاصرة ، 

مشكالتث بشكل ابتكاري، ويعمل علي زيادة قدرتث على اتباع أحدث نظريات القياس النفسي وبع  

وصول الطالب إلي التفسير  وكذلك .قاتها في الحياة اليومية في تحسين عمليات التعليم والتعلمتطبي

العلمي لعلمية التعلم في ضوء بع  االتجاهات الحديثة كمدخل ماوراء الذاكرة والعلميات المعرفية 

حمل مسئولية الماورائية، كما يهدف إلي تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا  لدى الطالب ليستطيع ت

في الوقت الحاضر وبع   التعليميتعلمث ، ويعمل علي زيادة وعي الطالب بأهمية علم النفس 

 .تطبيقاتث في الحياة اليومية

 اخالقيات مهنة التدريس(:  ساعة معتمدة 3( )3413)كود 

عن أخالقيات مهنة التدريس وأهميتها و  أهم المفاهيميهدف المقرر الي إكساب الطالب 

األخالق والمدرس والتدريس وأهمية هذه المهنة ونماذج من مفهوم تناول المقرر يمقوماتها حيث 

أخالقيات مهنة التدريس في التعامل مع الطالب كالعدل بين الطالب والصبر والقدوة واإلخالص 

دريس في التعامل مع الزمالء، مع ذكر بع  واإلتقان والمسئولية، ونماذج من أخالقيات مهنة الت

 .التجارب والمواقف واثر ذلك على الطالب والمجتمع المدرسي و المجتمع ككل 

 (طرقه –مناهجه ) البحث العلمي(:  ساعة معتمدة 3( )3417)كود 

وأهم مناهجث وطرقث وخصائص كل يهدف المقرر الى تعليم الطالب مفهوم البحث العلمى 

سلوكيات واخالقيات وأهم الشروط الواجب مراعاتها وكذلك كتابة البحث العلمى، خطوات و، منهج

 الجيد  الباحث

 نماذج التدريس الفعال واسترايجياته (:  ساعة معتمدة  3( )3418)كود 

التدريس  يتناول المقرربالتدريس الفعال واستراتيجياتث، تعريف الطالب  إلىيهدف المقرر 

المكونات : وعالقتث ببع  المفاهيم األخرى ذات الصلة مثل( مفهومث، مهاراتث، مكوناتث) الفعال

األساسية لعملية التدريس والتدريس الفعال والمعلم الفعال ومهاراتث واإلدارة المدرسية الفعالة 
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ال من حيث نماذج التقويم والبيئة التعليمية الفعالة والمشرف التربوي الفعال ثم تقويم التدريس الفع

الفعال واالتجاهات الحديثة في التقويم الفعال وأخيرا دراسة بع  االستراتيجيات مثل التعلم البنائي 

 .واستراتيجية اٌثراء الوسيلي ورايجلوث التوسعية

 الماجستير بقسم االقتصاد المنزلي والتربية توصيف المقررات االختيارية لبرنامج 

 التواصل والعروض الفعالة (: ساعة معتمدة  2( )3415)كود 

التواصل والعروض الفعالة يهدف المقرر الى تعليم الطالب بالمفاهيم والنظريات فى مجال 

كما ،وإكسابث المهارات االساسية فى مجال التواصل مع الذات وتعزيز ممارستث فى حياتث اليومية

ومعوقاتث وانواعث،  التواصلالتعرف على خصائص و، تواصل الالمقرر بفهم المقصود بعملية  يهتم

 ووسائل التواصل والعروض الفعالة،  التواصلتنمية وتحسين مهارات 

 التعلم الذاتى وتفريد التعليم( : ساعة معتمدة  2)( 34112)كود 

 يهدف المقرر إلى تعريف الطالب التطور التاريخي للتعلم الذاتي وتفريد التعليم ومفهومهما

مفهوم التعلم الذاتي واألسس  يتناول هذا المقرر.واألسس النظرية والعامة للتعلم الذاتي وتفريد التعليم

التعلم ) النفسية والفسيولوجية للتعلم الذاتي وأهميتث وسماتث ومبرراتث وخصائصث وأهدافث وأنماطث

نولوجيا التعليم الحديثة وتوظيف تطبيقات تك( المبرمج، التعلم بمساعدة الحاسوب، التعلم باإلتقان

لتنمية االتجاه نحو التعلم الذاتي، كما يتناول مفهوم تفريد التعليم وفرضياتث ومبادئث ومهاراتث 

ومجاالتث واستراتيجياتث وأهميتث وأدوار المعلم والمتعلم في ضوء تفريد التعليم، ودراسة الفرق بين 

 . ، ونماذج تطبيقية لتفريد التعليمالتعليم الجمعي والتعليم التفريدي ومميزاتث وعيوبث

 اعداد البحث التربوى  ( : ساعة معتمدة  2)( 34111)كود 

توثيق  –اساليب البحث  -ادوات البحث –يهدف المقررالى تعريف الطالب اساسيات البحث 

خطة البحث  -مشكلة البحث)يهتم المقرر بفهم  اساسيات البحث العلمى حيث . تقويم البحث –البحث 

المقابلث  –ات االمتحان -االستبيانات –العينات ) ، أدوات البحث العلمى(روض البحثف –

، كتابة تقرير البحث، توثيق (االسلوب التجريبى –االسلوب الوصفى ) ، اساليب البحث(المالحظة

 .البحث، معايير تقويم البحث

 (األسس و المكونات)مناهج تعليم الكبار: (ساعة معتمدة 2)( 34112)كود 

يهدف المقرر الي تعريف الطالب بمجاالت تعليم الكبار وتبصير الطالب بواقع تعليم الكبار 

تناول المقرر دراسة ماهية وأهمية مجاالت تعليم الكبار وأسسث ومناهجث يفي مصر وتحدياتث حيث 

لم ، وتزويده بأهم التجارب الدولية في مجال تعليم الكبار وإكساب الطالب المهارات المهنية لمع

الكبار في مجاالت المناهج بما تتضمنث من طرق للتعليم وتكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو 

 .المشاركة في برامج تعليم الكبار
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 تطويرمناهج االقتصاد المنزلى (:   ساعة معتمدة  2( )34113)كود 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب ماهية سبل تطوير مناهج االقتصاد المنزلي وكيف يتم 

التطوير والياتث وكيف تتم عملية التقويم وانواعث واستخدام التقويم في تحليل المناهج وذلك بهدف 

ومفهوم التقويم  مناهج االقتصاد المنزلي، والصعوبات التي تواجث عملية القياس في تطويرها ، 

التعرف على أهم ووأهدافث وتصنيفاتث وأساليبث ، راض التقويمغالفارق بين القياس والتقويم وأو

مناهج حتى يتم التطوير بنجاح بعد الوقوف على نقاط القوة و التوجهات الحديثة في مجال تقويم ال

 .الضعف و اقتراح سبل التطوير 

 والتنمية المجتمعيةدراسات فى محو االمية ( : ساعة معتمدة  2)( 34114)كود 

يهدف المقرر الي تزويد الطالب بمعارف ومهارات عن محو األمية وتعليم الكبار وكيفية 

مفهوم األمية وخصائصها وظاهرة األمية في  تناول المقرريتأثير هذا على التنمية المجتمعية   ، و

كبار وكيفية التعامل مصروجهود الدولة في ذلك ودراسة تعليم الكبار والعالقة بينهما وخصائص ال

معهم والثقافة البيئية والصحية وعالقتها بتعليم الكبار وكيفية بناء وتقديم مقرر لتعليم الكبار وكيفية 

 .تأثير ذلك على التنمية المجتمعية

قاته فى مناهج وطرق ـــوى وتطبيـــويم التربــــالتق( : دة ـساعة معتم 2)( 34112)كود 

 تدريس االقتصاد المنزلي 

يهدف المقرر الى تعليم الطالب مفاهيم القياس والتقويم وتصنيف ادوات القياس والتقويم ، 

يهتم هذا المقرر بفهم المقصود ، حيث ات، التعرف على الشروط السيكومتريةاالمتحانالتمييز بين 

تها، ابالقياس والتقويم، ادوات القياس والتقويم على حسب معايير عدة، االهداف السلوكية وتصنيف

ات التحصيلية، جدول االمتحانمعيارى المرجع، خطوات بناء  االمتحانالمرجع و محاكى االمتحان

، ، تحليل النتائج (الصدق والثبات) ات ، التعرف على الشروط السيكومتريةاالمتحانمواصفات 

 . وكيفية االستفادة من التقويم في مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي

 دراسات فى سيكولوجية صعوبات التعلم ( : ساعة معتمدة  2)( 34113)كود 

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالعوامل المؤثرة في فئات صعوبات التعلم وتسليط الضوء 

للخصائص المميزة لهم واجراءات التقييم والتشخيص  والخدمات التربوية والتعليمية والـتأهيلية 

المسار  الطالب بمجموعة من المعارف والمهارات حولزويد بتالمقرر  المقدمة لهم ،حيث يهتم

التاريخي لتطور تربية الطفل ذوى صعوبات التعلم، كما يهدف إلى إلمامة بمفاهيم التربية الخاصة 

والطفل صعوبات التعلم ، ومفهوم البيئة األقل قيودا ، والتعامل مع الوالدين ، مع تسليط الضوء على 

 . تقديم الخدمات التربوية والتعليمية لكل منهممسبباتها والطرق المستخدمة ل
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التغذية بقسم الفلسفة  دكتوراه  توصيف المقررات االجبارية لبرنامج 

 وعلوم االطعمة

 :الفصل الدراسي االول 
 تطبيقية  تغذية(:  ساعة معتمدة  3( )7111)كود 

سيتعلم الطالب خالل هذا المقرر المجاالت التي يمكن للتغذية ان تتدخل فيها وتساعد في 

هذا المقرر يغطي العالقة بين التغذية والتحكم في وزن الجسم ويتطرق الي تركيب . حل المشكالت

لتغذية في الجسم واهم الهرمونات التي تؤثر في وزن الجسم مثل هرمون اللبتين والغيرلين ودور ا

أيضا يتعرض . عمل تلك الهرمونات ويشرح نظرية الجوع والشبع ودور بع  األغذية فيهما

لمشاكل وامراض االكل مثل فقد الشهية العصبي وكيفية التعامل معث غذائيا وأيضا ظاهرة الشراهة 

ونيوريا ويشرح كذلك عالقة التغذية في عالج بع  المشاكل االيضية مثل مرض الفينيل كيت. والنهم

ويناقش هذا المقرر موضوع التغذية وعالقتها برد الفعل المناعي .  وانيميا البحر األبي  المتوسط

. والعالقة بين الغذاء والدواء وكيف يمكن ان يكون للتغذية تأثير سلبي على االستفادة من الدواء

. اضيين وفئة المعوقينوأخيرا يتعرض لتغذية بع  الفئات الخاصة في المجتمع مثل النباتيين والري

وسوف يهتم هذا المقرر أيضا بتطوير المعارف والمهارات من خالل استخدام المصطلحات الطبية 

 .المتعلقة بالتغذية التطبيقية

 مواد مضافة(:  ساعة معتمدة 3( )7112)كود 

هو العلم الذي يهتم بدراسة المواد الكيميائية الطبيعية أو الصناعية  علم المواد المضافة

. والتي ليست من المكونات الطبيعية التقليدية للمادة الغذائية وتضاف عمدا  لغرض تقني أو تغذوي

يهدف المقرر الى تعريف الطالب ببع  المبادئ والقواعد واألسس والنظريات والمفاهيم المتعلقة 

فة وكيفية االستفادة منها في العديد من التطبيقات الهامة التي لها عالقة بمجال بالمواد المضا

 .تخصصث

 والدوائية التداخالت الغذائية(:  ساعة معتمدة  3( )7113)كود 

التدخالت الغذائية بين االمالح المعدنية  -التداخالت الغذائية بين الفيتامينات ومكونات الغذاء

العادات الغذائية الخاطئة وتأثيرها على  -ى االستفادة من هذه المعادنوبعضها البع  وأثر ذلك عل

دراسة تأثير استخدام بع  االغذية  -عدم االستفادة من العناصر الغذائية نتيجة لتداخلها

التفاعالت بين الغذاء والدواء وكيفية تجنب االثار الضارة  -والمشروبات على االستفادة من الدواء

 .د وصف نظام غذائي للمرضيلهذه التفاعالت عن

 مياء الحيوية والغدد الصماءيالك(:  ساعة معتمدة  3( )4711)كود 

سيقدم هذا المقرر مواضيع مختارة في الكيمياء الحيوية اإلكلينيكية لمعرفة األحداث الخلوية 

كما سيتضمن الطبيعة الكيميائية والبنية المتنوعة . للتنظيم الهرموني في الصحة والمرض

للهرمونات وعمل الهرمون وتنسيق الحركة البيولوجية والجوانب الجزئية لعمل الهرمون بتسلسل 

زمني بمعنى تفاعالت مستقبل الهرمون وجيل الرسول الثاتي وتحري  الجينات ومراقبة ما بعد 

 .النسخ كما سيشمل أساسيات الكيمياء الحيوية لالضطرابات المختلفة للغدد الصماء
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 :الفصل الدراسي الثاني 

 بيوتكنولوجى أغذية (:  ساعة معتمدة  3( )2711)كود 

بيوتكنولوجى األغذية وعلم يدمج بين الكيمياء الحيوية والكيمياء الصرفة وعلم األحياء 

وتطبيق العلوم  المجهرية والهندسة الكيماوية وغيرها من العلوم لغرض تحسين إنتاج األغذية

. استخدام الطرق المختلفة لضمان سالمة األغذية فضال  عن إنتاج أغذية أفضلالمذكورة يشمل 

سوف يتعلم الطالب مقدمة الى علم بيوتكنولوجى األغذية ، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجاالت 

 بع  إنتاج في الميكروبية الصناعية وخاصة التخمرات التصنيع الغذائي المختلفة، استخدام

 استخدام التكنولوجيا الخبز، تأثير خميرة ، االمينية األحماض ، الفيتامينات و يةالعضو األحماض

 - الفيتامينات - العضوية األحماض بع  إنتاج في الميكروبية الصناعية وخاصة التخمرات

 المهندسة ةدور األغذي تقييم  النكهة، ومواد الملونة الخبز، المواد خميرة – االمينية األحماض

دراسات حالة . الغذائي للتصنيع الثانوية معالجة المنتجات في الحيوية بالتكنولوجيا االستفادة -وراثيا

 .في مجاالت التغذية وعلوم األطعمة

 تغذية والوراثةال(:  ساعة معتمدة  3( )7113)كود 

هذا المقرر الدراسي سوف يقدم للطالب المفاهيم والمبادئ األساسية لعلم الوراثة البشرية 

وتطبيقاتها السريرية، تليها لمحة عامة عن علم الجينوم الغذائي ( النيوتريجينوم)الصلة بالتغذية ذات 

لتطوير فهم الية عمل ونظام الجينات وخاصة فيما يتعلق بالنظام الغذائي والعالقة مع بع  

 .ناتاألمراض الغذائية الشائعة وفهم دور التغذية في الوقاية وعالج بع  األمراض متعددة الجي

 مضادات االكسدة(:  ساعة معتمدة  3( )7117)كود 

الصناعات / مضادات األكسدة هي المركبات الكيميائية التي ان وجدت في النظام الغذائية 

مدخل الى علم . الغذائية بتراكيز منخفضة فإنها يمكن أن تؤخر ظهور األكسدة بآليات متعددة

ام المختلفة لمضادات األكسدة، الشقوق الحرة، مضادات األكسدة، تاريخ مضاد التأكسد، األقس

، مضادات األكسدة الصحة العامةميكانيكيات عمل مضادات األكسدة، دور مضادات األكسدة في 

، مضادات األكسدة البيولوجية، عالقة مضادات (الحيوانية –النباتية )الطبيعية ومصادرها 

المؤشرات الكيموحيوية لمضادات االكسدة والشقوق ، اإلجهاد التأكسدي باألمراض الغذائية/األكسدة

 .دراسات حالة في مجاالت التغذية وعلوم األطعمة. الحرة

 الرعاية الغذائية للمرضى(:  ساعة معتمدة  3( )7118)كود 

الحاالت في االمراض المزمنة ومرضي الهذا المقرر الدراسي يتضمن كيفية رعاية 

المحتجزين مرضي للومات الخاصة بتنفيذ الدعم التغذوي لالحرجة حيث يزود الطالب بأحدث المع

 .الحاالت الحرجة ومرضي العناية المركزةبالمستشفيات و
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التغذية قسم الفلسفة  توصيف المقررات االختيارية لبرنامج دكتوراه 

 وعلوم االطعمة

 المكمالت الغذائية(:  ساعة معتمدة  2( )7115)كود 

أنواع المكمالت الغذائية، الكميات المحددة من المأخوذ من مقدمث الي المكمالت الغذائية، 

 .المكمالت الغذائية، الفئات المسموح لها تناول المكمالت الغذائية، فوائد وأضرار المكمالت الغذائية

 المرضى تغذية المسنين(:  ساعة معتمدة  2( )71112)كود 

المسنين واحتياجاتهم العالجية مع حمية اليزود هذا المقرر الطالب بمفهوم شامل عن دور 

في الصحة والمرض كما يتضمن المقرر عالج األمراض التغذوية مثل امراض القلب والسكري 

 .وامراض الكلى والسرطان وبع  األمراض واإلضطرابات األخرى التي تصيب المسنين

 خواص حسية وطبيعية لألغذية(:  ساعة معتمدة  2( )71111)كود 

مجموعات األغذية، أسباب /الخواص الحسية والطبيعية لألغذية، أقساممقدمة الى علم 

، (أهميتها –تعريفها  (تدهور الخواص الحسية والطبيعية لألغذية، الخواص الحسية لألغذية

، دور الخواص الحسية والطبيعية لألغذية في التصنيع (تعريفها أهميتها)الخواص الطبيعية لألغذية 

واص الحسية والطبيعية لألغذية، دراسات حالة في مجاالت التغذية وعلوم الغذائي، طرق تقدير الخ

 .األطعمة

 موضوعات حديثة في علوم األغذية(:  ساعة معتمدة  2( )71112)كود 

مدخل الى الحديث في مجال علوم األغذية، عمل مسح للموضوعات الحديثة التي استجدت 

الحديثة  ممختلف مجاالت علوم األغذية، دور العلوعلى الساحات المحلية واالقليمية والعالمية في 

تصنيع وحفظ الغذاء، دراسة مختلف و في تطوير( البيوتكنولوجى، النانوتكنولوجى الخ)

التكنولوجيات المستحدثة في مجال علوم األغذية وامكانية االستفادة منها، استعراض التكنولوجيات 

 .غذيةية، دراسات حالة في مجاالت علوم األوالخبرات الحديثة ودورها في سد الفجوة الغذائ

 سمية الغذاء(:  ساعة معتمدة  2( )71113)كود 

الغذائية،  ممصادر السمو يهدف هذا المقرر الى دراسة سمية الغذاء، أقسام السموم الغذائية،

تكوين  ،والسمية للسموم الغذائية الضارة التأثيرات التحوالت الحيوية للسموم الغذائية داخل الجسم،

السموم الغذائية أثناء عمليات طهى وتصنيع الغذاء، السموم الطبيعية في األغذية، طرق الكشف عن 

 .والتشريع ، الوقايةin vitroالسموم الغذائية، الكشف عن السموم الغذائية معمليا خارج الجسم 
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 تغذية مرضى الكلى(:  ساعة معتمدة  2( )71114)كود 

العالج التغذوي اإلكلينيكي لمختلف األمراض التي تصيب الكلى بما يركز هذا المقررعلى 

ويتعرض للتغذية في حاالت االلتهاب الحاد والمزمن  يتفق مع توصيات الممارسة اإلكلينيكية الحالية

والرعاية الغذائية في حالة اإلصابة باالنواع المختلفة من الحصوات وأيضا التغذية قبل وبعد 

لتغذية في حاالت الفشل الكلوي والغسيل الكلوي الدموي والبريتوني وكذلك العمليات بالكلى وا

 . النظام الغذائي المثالي في حاالت زراعة الكلى

 االم والطفل تغذية(:  ساعة معتمدة 2( )71112)كود 

دراسة االحتياجات الغذائية اليومية لألم والطفل وأثرها على نموه، وأغذية الفطام والتعرف 

التعرف على األمراض الشائعة لدى . مصرواالمهات في ات المرتبطة بتغذية األطفال على العاد

واألطفال ذات العالقة بالتغذية، والتطرق ألساسيات العالج الغذائي في مثل هذه المرضع االم 

 .الحاالت

 دراسة جدوى لمشروعات التصنيع الغذائى(:  ساعة معتمدة  2( )71113)كود 

جدوى لمشروعات التصنيع الغذائي، إعداد دراسات الجدوى الفنية  مقدمة الى علم دراسة

: والتي تشمل تغطى الجوانب التالية التصنيع الغذائي مجال في للمشاريع والمالية والتسويقية والبيئية

 المالية االسس - النواحي الفنية وضمان جودة المنتج - السوق احتياجات - المشروع مقومات تحديد

 - واالرباح التكلفة - العرض والطلب -دراسة السوق -المالي التحليل - التمويل رقط - للمشروعات

إعطاء نماذج للمشروعات التي تغطى الجوانب المختلفة . الجوانب البيئة الخ – االسعار تحليل

 .للتصنيع الغذائي
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المالبس قسم الفلسفة  دكتوراةتوصيف المقررات االجبارية لبرنامج 

 والنسيج

 :الدراسي االول  الفصل

التطورات واالتجاهات الحديثة في األلياف (:  معتمدة  اتساع 3)(  7211)كود 

 والمنسوجات

تعريف الطالب أهم األلياف المستحدثة والذكية في مجال صناعة  يهدف المقرر إلى

االلياف دراسة احدث االتجاهات المتبعة في تحليل االلياف والتعرف عليها واهم و المالبس والنسيج

 .المستحدثة في مجال المالبس والنسيج وااللياف الذكية وأثرها في الغرض الوظيفي للمنتج الملبسي

 أزياء متقدمتصميم (: ساعات معتمدة  3(  )7212)كود 

دراسة أسس و تعريف الطالب بتطبيق احدث طرق تصميم األزياء يهدف المقرر إلى

العلمية لتصميم االزياء توظيف الحاسب االلي في وعناصر التصميم االزياء وأحدث الطرق 

 .تصميمات االزياء

 صناعة المالبستكنولوجيا (: ساعات معتمدة  3( )7213)كود 

 يهدف المقرر إلى دراسة احدث ماكينات تصنيع المالبس والتطورات التكنولوجيا الحديثة

 .في مجال المالبس وتوظيف النظريات التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة المالبس

 التدريب والجودة في صناعة المالبس(: ساعات معتمدة  3) (7214)كود 

يهدف المقرر إلى تطبيق أحدث الطرق في التدريب والجودة في صناعة المالبس واالطالع 

صناعة المالبس واالطالع علي احدث نظم الجودة الشاملة ة المتبعة في يعلي احدث البرامج التدريب

 .المتبعة في صناعة المالبس
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 :الفصل الدراسي الثاني 

 التجهيز النهائي والمعالجات لألنسجة(: ساعات معتمدة  3( )7212)كود 

والمعالجة في تحسين جودة  ةتعريف الطالب دور التجهيزات النهائي يهدف المقرر إلى

التعريف بالتجهيز النهائي لالقمشة وتصنيف المعالجات الخاصة باالنسجة ودور و االنسجة

 .التجهيزات النهائي والمعالجة في تحسين جودة االنسجة

 واإلدارة في مجال صناعة المالبسالنظم (: معتمدة  اتساع 3) (7213)كود 

ثالث مستويات المفاهيم األساسية المتعلقة بسلوك المنظمة على دراسة  يهدف المقرر إلى

الفرد والجماعة والتنظيم الرسمي والتركيز على اهم التطورات التنظيمية ومشاكل التنظيم : وهي

والتدريب على التطبيقات العملية لمختلف النظريات المتعلقة بالسلوك التنظيمي والتركيز على أنماط 

 .نظيم الرسمي وغير الرسميالقيادة والتحفيز والعمل الجماعي والمشاركة اإلدارية على مستوى الت

 الجاهزة تطبيقات الحاسب في صناعة المالبس(: ساعات معتمدة  3) (7217)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة اهم برامج الحاسب االلي وتطبيقها في مجال المالبس والتطبيقات 

 .الحاسوبية في تصميم الباترون وتصنيع المالبس

 مشروعات إدارة(: معتمدة  اتساع 3) (7218)كود 

تعريف بدورة حياة المشاريع واالدارات المختلفة داخل المشروع ال يهدف المقرر إلى

دورة وبالمفاهيم األساسية والمنهجيات والطرق واألدوات والتقانات المستخدمة في إدارة المشاريع 

 حياة المشروع وإدارة الجودة في المشروعات وادارة الموارد البشرية وإدارة التواصل في

 .إدارة المخاطر وإدارة المشتريات.المشروع و
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المالبس قسم  الفلسفة   دكتوراة توصيف المقررات االختيارية لبرنامج 

 والنسيج

 دراسة متقدمة في الصبغات(: ساعة معتمدة  2) (7215)كود 

دراسة للصبغات الحديثة وكيفية التعامل والتعريف بالصبغات وأنواعها  يهدف المقرر إلى

 .المختلفةالحديثة طرق ومراحل الصباغة ومعها 

 أساليب االنتاج بالتشكيل علي المانيكان(: معتمدة  ةساع 2) (72112)كود 

 تعريف الطالب باألساليب الفنية المستحدثة في التشكيل علي المانيكان يهدف المقرر إلى

 وتطبيقات تشكيلية وفنية علي المانيكان

 ةئالنسيج والمالبس والبي: (ساعة معتمدة  2) (72111)كود 

يهدف المقرر إلى دراسة العالقة بين النسيج والمالبس والبيئة ودراسة متقدمة في النسيج 

 .وتطبيقاتها ودراسة العوامل البيئية وتأثيرها علي الملبس

 التكنولوجيا الحديثة للمنسوجات عالية األداء (:ساعة معتمدة  2) (72112)كود 

دراسة اهم طرق وأساليب التكنولوجيا الحديثة لصناعة المنسوجات عالية  يهدف المقرر إلى

 .األداءتطبيقات تكنولوجيا المنسوجات عالية  -االداء 

 ة التصميم وسيكولوجية المالبسيمنوأرجو(: ساعة معتمدة  2) (72113)كود 

بمفاهيم أهمية تطبيق األرجنومية في جودة المنتج النهائي دراسة  يهدف المقرر إلى

 .ومصطلحات االرجنومية وماهية ارجنومية التصميم

 تصميم أزياء تعبيرية(: معتمدة  ةساع 2) (72114)كود 

يهدف المقرر إلى تعريف ماهية األزياء التعبيرية وعالقتها بالمدارس الفنية واألحداث 

وعالقاتها باالزياء التاريخية ودراسة االزياء التعبيرية في السينما والمسرح واحدث المدارس الفن 

 التعبيرية وعالقة االزياء التعبير باالحداث التاريخية

 تصميم أزياء رجالي (: ساعة معتمدة  2) (72112)كود 

للرجال و تشمل المالبس الخارجية  تصميم مالبس المناسبات المختلفة يهدف المقرر إلى

 .تصميم و اعداد المالبسبأنواعها المختلفة واستخدام الكمبيوتر في  والمالبس المنزلية

 االتجاهات الحديثة في ترويج الموضة(: ساعة معتمدة  2) (72113)كود 

دراسة احدث الطرق واالتجاهات المستحدثة في الترويج للموضة  يهدف المقرر إلى

واساليب التسويق والدعاية المختلفة واحدث البرامج في عروض االزياء االطالع علي احدث 

 ة ميدانية لقياس مدي قبول الموضةليالمحلية والعالمية ودراسة تحلياتجاهات الموضة 
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إدارة المنزل  قسمالفلسفة دكتوراه   توصيف المقررات االجبارية لبرنامج
 والمؤسسات

  الفصل الدراسي االول

 باإلنجليزية االسرية العلوم في قراءات: (معتمدةساعة  3( )7311)كود 

ت إدارة بع  المصطلحات العلمية الخاصة بمجاال يهدف المقرر إلى دراسة وتحصيل

 إدارة الموارد األسرية، Home & institutional management والمؤسسات المسكن

Family resources managementإدارة الحفالت ، Parties management إدارة ،

،  Management of childhood & elderly institutions مؤسسات الطفولة والمسنين

 Family economics & rationalization of اقتصاديات األسرة وترشيد االستهالك

consumption ،األدوات واألجهزة المنزلية والمؤسسية Tools & appliances of  home 

and institutions، تأثيث وديكور المنزل والمؤسسات Furnishing & decoration of  

home and institutions قات األسرية، العالFamily relations والمشروعات الصغيرة ، 

Small projects   اختيار أحد ، باللغة اإلنجليزية موضوعاتالمن خالل قراءة وترجمة بع

  .مؤسسات وترجمتها وتلخيصها وعرضها في حلقة مناقشةالو منزلالموضوعات في مجال إدارة ال
 

 اإلسكان والتنمية العمرانية مشكالت: (معتمدةساعة  3( )7312)كود 

دراسة مدخل لعلم ، لتخطيط اإلسكاني والعمراني الصحيا دراسةيهدف المقرر إلى 

الخلفية التاريخية لتطور  –الفروق  بين المسكن واإلسكان والبيئة السكنية  –المفاهيم )اإلسكان 

مراحل ، دراسة انيمفردات التخطيط اإلسك، مفهوم التخطيط اإلسكاني، معرفة (مفهوم اإلسكان

العوامل الرئيسية ، احتياجات السكان في التجمع السكني، تنظيم التجمع وشكل التصميم الفراغي

 ،المتطلبات األساسية للمسكن الصحي، الواجب أخذها في االعتبار عند إنشاء مشروع إسكاني

، ة اإلسكان في العالمأنظم، نفقات اإلسكان وتكلفة الوحدات القياسية، اقتصاديات اإلسكان وأهميتها

أزمات اإلسكان ، عوامل تدهور البيئة السكنية واختالل التوازن بين العرض والطلب على المساكن

 . طرق حل مشكالت اإلسكان، المجتمعات العمرانية الجديدة ودورها في التنمية العمرانية، في مصر

 احصاء متقدم: (معتمدةساعة  3( )7313)كود 

وتوضيح كيفية اختيار المعامل . SPSSيهدف المقرر إلى تطبيق برنامج اإلحصاء 

 دراسة. تحديد أنواع اإلحصاءات الوصفية للبيانات البحثية. اإلحصائي بناء على نوعية الفروض

تفسير نتائج اختبارات المقارنات . المعامالت اإلحصائية المختلفة وكيفية اجرائها واستخدامها

واستخدام معامالت التحقق من ثبات . تنفيذ اختبارات العالقات االرتباطية. بحثيةللمتغيرات ال

  .وصدق المقياس
 

 ترشيد استهالك متقدمبرامج إعالمية و: (معتمدةساعة  3( )7314)كود 

مفهوم ترشيد االستهالك، واتباع األسلوب العلمي لالستخدام  دراسةيهدف المقرر إلى 

معرفة . وتأثير وسائل االعالم على كفاءة وفعالية ترشيد االستهالك ،األمثل للموارد المتاحة

معلومات ومفاهيم عن ترشيد االستهالك، واألسلوب العلمي لالستخدام األمثل للموارد المتاحة، 

 ، دراسةتقليل الفاقد في الموارد عند إدارة شئون األسرة، وإعداد البرامج المختلفة لترشيد االستهالك

األسباب التي أدت إلى عدم وجود وعي استهالكي لدي أفراد المجتمع المصري سواء كانت أسباب 
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إعداد برامج لترشيد االستهالك إلعداد المستهلك الواعي بوسائل . سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

الدعاية عن عالقة االتصال واالعالم باإلعالن واإلعالمي وقنواتث واشكال االتصال  ، تحديداالعالم

  .ترشيد االستهالك

 

 الفصل الدراسي الثاني  

 (قياسها وتحليلها) إدارة وتنمية الموارد البشرية: (معتمدةساعة  3( )7312)كود 

وكيفية قياسها  االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية الموارد البشريةدراسة يهدف المقرر إلى 

دراسة المبادئ والمفاهيم والمدركات واالسس ، من اجل التوظيف الجيد لهذه المواردوتحليلها 

تحليل  فيالطرق العلمية المختلفة ، العلمية المتخصصة في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية

سبل تطوير وتخطيط االحتياجات من الموارد ، (والخارجية الداخلية)بيئة الموارد البشرية ، العمل

 . البشرية وتحسين االداء

 تجهيز وديكور منزل ومؤسسات متقدمتأثيث و: (معتمدةساعة  3( )7313)كود 

دراسة أسس تأثيث وتجهيز المنازل والمؤسسات في ظل المستجدات يهدف المقرر إلى 

البيئية والتكنولوجية والتنمية المستدامة من خالل دراسة أسس تأثيث وتجهيزات العمارة الخضراء، 

ية المستدامة بمجاالتها المختلفة االقتصادية واالجتماعية، المباني الذكية، االقتصاد الدائري والتنم

ودراسة خامات التشطيب للحوائط واألرضيات في ضوء التكنولوجيا الحديثة والتنمية المستدامة 

دراسة األثاث متعدد األغراض . للتركيبات واالمدادات وعناصر الفراغ المعماري المختلفة

 .ثروبومترية واألرجونومية، تطبيق مشروع بما تم دراستثوتوظيفث داخل الفراغ والقياسات األن

 نمو طفل ومشكالته متقدم: (معتمدةساعة  3( )7317)كود 

العناية الصحية والنفسية للجنين والطفل عبر مراحل النمو  دراسةيهدف المقرر إلى 

أهم خدمات ، رعاية الطفل الرضيع والطفل في مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة ، دراسةالمختلفة

تنمية وعي الطالب بالمشاكل االجتماعية واالنفعالية ،  رعاية األمومة والطفولة في مصر

دراسة المشكالت التي يتعرض لها ، وكيفية التعامل معها لمعالجتها ،واالضطرابات السلوكية للطفل

سلوك ومفهوم مفهوم ال، االحتياجات الفسيولوجية والنفسية للطفل، الطفل وكيفية التعامل معها

طرق العالج المختلفة من ، ومعايير السلوك المشكل( الشاذ أو المنحرف)السلوك المضطرب 

 المشكالت

 ارشاد وحماية المستهلك متقدم: (معتمدةساعة  3( )7318)كود 

هدف المقرر إلى دراسة متقدمة ألنماط االستهالك ودوافع وقرارات الشراء والعوامل ي

، أنواع السلع المختلفة، الحاجات اإلنسانية، مفاهيم المشكلة االقتصادية ، معرفةالمؤثرة عليها

مفهوم االستهالك واهميتث ، جوانب العملية اإلدارية التخاذ قرارات رشيدة في استهالك السلع

 . االمستهلك وانواعها واساليبه ةمعلومات عن حماي، ووانواعث والعوامل المؤثرة فيث
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رية لبرنامج  دكتوراه الفلسفة قسم إدارة المنزل اختيتوصيف المقررات اال
 والمؤسسات

 

 قضايا ومشكالت أسرية: (معتمدةساعة  2( )7319)كود 

األسرية المرتبطة بالتغيرات االجتماعية  والقضايا المشكالتدراسة يهدف المقرر إلى 

دراسة المفاهيم األساسية ، واالقتصادية في العصر الحالي وتحديد االستراتيجيات الالزمة لمواجهتها

أحدث ، وبنائيات األسرة، الزواج وأشكالث، األزمات األسرية المختلفة لمفهوموالتعريفات 

، (محكمة األسرة)اإلحصائيات الزواج والطالق، وحاالت التقاضي ببع  المحاكم المصرية 

صنف أسباب وي، ...(خلع ونفقة وحقوق الرؤية) تفاصيل قانون األحوال الشخصية الجديد من 

 . المشكالت التي تشوب العالقات األسرية من خالل دراسات الحالة تطبيقيا  أو ميدانيا

 برامج تأهيل ذوي القدرات الخاصة: (معتمدةساعة  2( )73111)كود 

أهمية العناية الصحية والنفسية واالجتماعية لجميع فئات األطفال دراسة يهدف المقرر إلى 

برامج تأهيل لتنمية الوعي بأهمية العناية الصحية والنفسية واالجتماعية دراسة اعداد ، المعاقين

المعوقات التي تحول دون توافق الطفل المعاق مع نفسث ومع البيئة ، لجميع فئات األطفال المعاقين

تحصيل قسط من المواد التعليمية لتوظيفها في حياتث  الطفل على ةطرق مساعد، المحيطة بث

 . إعداد المعاق مهنيا وعمليا ةفيكي، معرفة العادية

 دراسة جدوى المشروع متقدم: (معتمدةساعة  2( )73111)كود 

المبدئية وتفاصيل دراسة الجدوى من  خطوات دراسة الجدوىمعرفة يهدف المقرر إلى 

الفكرة والدراسة الفنية والدراسة التسويقية والدراسة المالية واالقتصادية التخاذ القرار االستثماري 

العائد ، تحليل التكلفة، دراسة مفهوم المشروع واالستثمار ة،وبيان الدراسة القانونية والبيئي

الدراسة ، دراسة الحجم، فكرة المشروع ،دراسة الجدوى، مفهوم دراسة الجدوى المبدئية، والربحية

المالية الدراسة ، القرار االستثماري، دراسة العرض، دراسة الطلب، الدراسة التسويقية، الفنية

طريقة فترة ، تحليل الربحية التجارية، التحليل المالي، الدراسة القانونية واالمنية، واالقتصادية

 .االسترداد ومعدل العائد

 زينة وتنسيق زهور متقدم( : ساعة معتمدة  2( )73112)كود

لصياغة الحيز الداخلي للمسكن وتوظيف الزهور والحدائق  تطبيقيهدف المقرر إلى 

دراسة ، المنزلية في صنع بيئة منشطة وهادئة ومسالمة ومريحة حسب النشاط الممارس في المكان

أسس تخطيط  وتنسيق نباتات الزينة والزهور وتصميم الحديقة الداخلية للمنزل والخارجية 

وعالقتها بالتصميم الداخلي من خالل دراسة نظور مساقط أفقية ورأسية وم المرتبطة بالمبنى
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عناصر الحديقة المنزلية وكيفية استخدامها في التصميم المبتكر ودراسة تاريخية عن تصميم 

الحديقة والعوامل المؤثرة على تصميمها ودراسة الفراغ وخصائصث ومكوناتث ودراسة أنواع 

سية يوضح التصميم مبتكر واستخدام وتطبيق مشروع بمساقط أفقية ورأ، المسطحات الخضراء

 .االخراج والخطط اللونية المناسبة

 مشكالت المسنين متقدماحتياجات و: (معتمدةساعة  2( )73113)كود 

المشكالت االقتصادية أزمات المسنين ودراسة احتياجات المسنين ويهدف المقرر إلى 

تحقيق ، سيكولوجية المسنين، معلومات عن المسن معرفة. كيفية حلهاواالجتماعية والنفسية و

األمراض الشائعة بين المسنين وكيفية التعامل ، تغذية المسنين، التوافق النفسي واالجتماعي للمسن

 . معها

 متقدم سرةمؤسسات األ البيئة فى جودةإدارة : (معتمدةساعة  2( )73114)كود 

جميع المؤسسات المعنية االتجاهات الحديثة في إدارة الجودة في دراسة يهدف المقرر إلى 

دراسة المفاهيم ، باألسرة من اجل بيئة عالية الجودة خالية من اإلسراف والتلوث والمخاطر

نظم إدارة الجودة في ، جودة البيئة ونظم إدارتها، والمصطلحات المرتبطة بالمشكالت البيئية

ونظم الجودة الشاملة  نشر الوعي بمتطلبات الجودةو ،مراحل إدارة جودة البيئة، مؤسسات األسرة

 .  وكيفية قياسها

 القيمة االنتاجية ألعمال إدارة المنزل: (معتمدةساعة  2( )73115)كود 

 بيقها في إدارةتطو أعمال المنزلدارة إل ةیلعلمالوسائل ق والطرايهدف المقرر إلى دراسة 

الشخصية والمهنية وقواعد شئون األسرة، تحديد كيفية االستفادة من علوم إدارة المنزل في التنمية 

تبسيط األعمال وكفاءة إدارة الموارد المتاحة وتوظيفها لتحقيق أقصى إنتاجية وجودة للمخرجات، 

 .يعدد ويطبق الدراسات المختلفة إلنتاجية أعمال إدارة المنزل

 مكمالت وتنفيذ الديكور متقدم: (معتمدةساعة  2( )73116)كود 

المشاريع الخاصة بمكمالت  وتنفيذ المعاصرة في تصميمالطرق دراسة يهدف المقرر إلى 

دراسة إعداد تصاميم إكسسوارات التصميم الداخلي مثل وحدات ، ديكور المنزل والمؤسسات

ات والبراويز ومقاب  األبواب زواالباجورات واألرفف والفا بليكاتاإلضاءة المعلقة واال

 .  بمختلف الخامات عها المختلفة وتنفيذ بع  منهاالخدديات بأنواوالستائر والتحف الفنية واللوحات و
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االقتصاد  قسمالفلسفة  دكتوراة جبارية لبرنامج  توصيف المقررات اال

 المنزلي والتربية

 :الفصل الدراسي االول 

 االتجاهات الحديثة فى بحوث تدريس االقتصاد المنزلى (:  ساعة معتمدة  3( )7411)كود 

تنمية الوعي  لدى الطالب بأهم االتجاهات الحديثة فى بحوث تدريس يهدف المقرر الي 

االقتصاد المنزلى ، وكذلك التعريف بطرق التدريس الحديثة والمتطورة و باألدوار المتجددة لمعلم 

تدريس االقتصاد المنزلى وأهم فهم بيهتم هذا المقرر حيث . االقتصاد المنزلي في عصر العولمة

التحديات التى تواجث تدريس االقتصاد المنزلى،وأهم معايير تطبيق االتجاهات الحديثة في بحوث 

 تدريس االقتصاد المنزلى بما يواكب التقدم والتطور المتسارع فى عالم المعرفة 

 (متقدم )دراسات فى علم النفس (:   ساعة معتمدة  3( )7412)كود 

علم بمفهوم  والمعارف المرتبطةبالمهارات  ا المقرر إلى تعميق معرفة الطالبهدف هذي

عناصر المخطط البحثي،  النفسية للمتعلمين فى المؤسسات التعليمية، وخصائص الوأهدافث و النفس

متغيرات مستقلة، تابعة، : وأساليب ضبط المرتبطة بعلم النفس  المتغيرات في البحث التربوي

ما قبل التجريبي، التجريبي الحقيقي، شبث : فى مجال علم النفس  يم البحث التربويتصام... ضابطة،

ات االمتحانالمالحظة واالستبانة والمقابلة و: مثلفى علم النفس التجريبي، وأدوات جمع المعلومات 

 .ودراسة الحالة وغيرها.المقننة

 (  متقدم)تكنولوجيا التعليم و التعلم  ( :ساعة معتمدة  3)( 7413)كود 

، وأهميتث، والتعلم  مفهوم تكنولوجيا التعليميهدف المقرر الى أن يتعرف الطالب على 

، وأنواعها و التعلم  مستحدثات تكنولوجيا التعليم معرفة، وكذلك وتطوره، ودور المعلم تجاهث

 .ص واحتياجات الفئة المستهدفة، وكيفية توظيف تلك المستحدثات مع مراعاة خصائ المختلفة

 ( متقدم)دراسات ونظريات تربوية (:  ساعة معتمدة  3( )7414)كود 

يهدف المقرر تعريف الطالب بالنظريات التربوية والنفسية والتحديات التي تواجث المنهج 

يا النظريات التربوية والنفسية المفسرة للسلوك، مسائل وقضا تناول هذا المقرريالدراسي ، حيث 

المنهج التربوي ، المنهج والمعرفة ، تقويم المنهج ، تطوير المنهج التربوي ، وبحوث المناهج ، 

والمعلم في المنهاج ، التحديات التي تواجث المنهج المدرسي، مفهوم اإلرشاد التربوي والنفسي 

يص والعالج ومجاالتث وأخالقياتث وبرامجث وأسسث واتجاهاتث النظرية ، كما يتناول أساليب التشخ

 .والتحديات والصعوبات التي تواجث المرشد التربوي واإلداري على المستوى الفردي والمؤسسي
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 الفصل الدراسي الثانى

قراءات في االتجاهات الحديثة لتطوير المناهج (:   ساعة معتمدة  3( )7412)كود 

 (متقدم)ونماذجها 

العلمية الحديثة والتطبيقات العملية المرتبطة أهم المفاهيم يهدف المقرر إلى إكساب الطالب 

باالتجاهات الحديثة في المناهج من حيث بناء المناهج بالمداخل الحديثة وتقديم نماذج لهذه المداخل 

التعرف على  و ،والنماذج الحديثة للمناهج الدراسية وعالقتها بالفلسفات والنظريات التربوية

تسليط الضوء على بع  النماذج للمناهج  ، معج الحديثة العوامل التي أسهمت في ظهور المناه

 . والبرامج الحديثة ومقارنتها بالمناهج التقليدية

 التربية الرقمية وتطبيقاتها فى المؤسسات التعليمية(:   ساعة معتمدة  3( )7413)كود 

يهدف المقرر الي تعريف الطالب بالتربية الرقمية وعناصرها ومسؤولياتها وحقوقها ، 

التكنولوجيا في المؤسسات التعليمية، مفهوم التربية الرقمية، عناصرها  تناول المقرري حيث

واساسياتها، قواعد السلوك الرقمي، الصحة والرفاهية الرقمية، الحقوق والمسؤوليات الرقمية، 

 .االمن الرقمي

 (متقدم) نظريات االرشاد والعالج النفسي( : ساعة معتمدة  3)( 7417)كود 

 تناول المقررييهدف المقرر الي تعريف الطالب باالرشاد النفسي وكيفية االستفادة  منث، 

طبيعة اإلرشاد النفسي من حيث مفهومث وأهدافث، والقائمين عليث، وعالقتث بميادين علم دراسة 

 اإلرشاد، االستشارة،)الخدمات األساسية التي يُمكن أن يُقدمها مثل ووأسسث وأخالقياتث   النفس

أسباب وتشخيص وكما يتضمن المقرر التعريف بالعالج النفسي ونظرياتث ، ( التنسيق، التقييم

  االضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية

االشراف التربوي و اتجاهاته الحديثة فى االقتصاد (:   ساعة معتمدة  3( )7418)كود 

 المنزلي 

مرتبطة باالشراف التربوي و يهدف المقرر إلى إلمام الطالب ببع  المصطلحات ال

المصطلحات المرتبطة باإلشراف  تناول المقررياتجاهاتث الحديثة فى االقتصاد المنزلي ، حيث 

ومقوماتث ومهامث  التربويمعايير اختيار المشرف  ، إدراك التربويمفهوم اإلشراف ، و التربوي

التعرف على العوامل ،  التربويتمر بها عملية اإلشراف  التيشرح المراحل ، التربوية واإلدارية 

، داخل المؤسسات التعليمية  التربويتوضيح معوقات اإلشراف ،  التربويالمؤثرة على اإلشراف 

التربوي، و اإلشراف  بأساليب ، وكذلك اإللمام التربويبين األنواع المختلفة لإلشراف  المقارنة

 .بوي في االقتصاد المنزلي االتجاهات الحديثة لالشراف التر
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االقتصاد قسم الفلسفة  ات االختيارية لبرنامج  دكتوراهتوصيف المقرر

 المنزلي والتربية

 

 المدرسة الفعالة في العصر الرقمي (:   ساعة معتمدة  2( )7415)كود 

رفع مستوى الوعي  لدى الطالب بمفهوم المدرسة الفعالة في العصر المقرر الي يهدف هذا 

الرقمي  والتعرف على أهم خصائصها ، وكذلك التعريف بمقومات تطوير المدارس وما تضمنث 

البيئة اآلمنة و المهمة المركزة والواضحةالناجحة ، لقيادة التعليميةالمدارس الفعالة من ا

اإليجابية العالقات .المتعلمين المتابعة المستمرة لمستوى .الجو المناسب للطموحات العالية.والمنظمة

والتعرف على معايير ومجاالت ومؤشرات .فرصة التعلم ووقت نشاط الطالب.بين المنزل والمدرسة

 .المدرسة الفعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع

حلول )قضايا ومشكالت تدريس االقتصاد المنزلى ( : ساعة معتمدة  2)( 74112)كود 

 ( ومقترحات

وضيح أهم المشكالت والقضايا المرتبطة بتدريس مقرر االقتصاد بتالمقرر يهتم هذا 

المنزلى ، من أجل تبصير الطالب بأهمية الحرص على مواجهة تلك المشكالت ووضع  الحلول 

لمواجهتها بغرض االرتقاء باالقتصاد المنزلى ألنث علم الحياة ، ومن أهم تلك القضايا قضايا متعلقة 

ضايا متعلقة بتدريس االقتصاد المنزلى ـ قضايا متعلقة بالطالب المعلم ، بمعلم االقتصاد المنزلى ، ق

 .وقضايا متعلقة بالمنهج الدراسي وايضا مشكالت متعلقة باإلشراف التربوى

 ( جداراته المستقبلية –تطويره )اعداد المعلم  ( : ساعة معتمدة  2)( 74111)كود 

تنمية وعي المتعلم باالتجاهات الحديثة في برامج إعداد المعلم وكيفية يهدف المقرر الي 

مسؤوليات وأدوار المعلم وطبيعة يهتم هذا المقرر بفهم تطويرها لرفع جداراتث المستقبلية ، حيث 

رسالتث ومكانتث داخل المجتمع، وكفاياتث التعليمية لخدمة التخصص، والتركيز علي االتجاهات 

إعداده، والمعوقات التي تواجث هذه  االتجاهات ومحاولة التغلب عليها، وإجراء  الحديثة في برامج

 .دراسة ميدانية لواقع إعداد معلم االقتصاد المنزلي وتطويره في ضوء التجارب العالمية المعاصرة

 تكنولوجيا التعليم عن بعد( : ساعة معتمدة  2)( 74112)كود 

لدى الطالب بمفهوم تكنولوجيا التعليم عن بعد  رفع مستوى الوعي المقرر الي يهدف هذا 

ويهتم .وأهميتث للعملية التعليمية ودور كل من المعلم والمتعلم فى تطبيقات تكنولوجيا التعليم عن بعد

المقرر ايضا بالتعرف على فوائد التعليم عن بعد وأهم خصائصث ومقومات نجاحث وكذلك التعرف 

المقرر ايضا بالتعرف على معوقات تطبيق تكنولوجيا التعليم عن على مزايا التعليم عن بعد ، ويهتم 

 .بعد ، وايضا متطلبات التعليم عن بعد 
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 التربيةو التنمية المستدامة ( : ساعة معتمدة  2)( 74113)كود 

يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بمجموعة من المعارف والمهارات التي تهدف إلى 

ضوء تعريف التنمية المستدامة ويشتمل المقرر على الموضوعات االرتقاء بمفهوم التربية في 

التربوية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق جوانب التنمية المستدامة وكيفية تفعيل ذلك من خالل 

العمل بروح الشراكة  و محتوى منهج االقتصاد المنزلي وتتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 . القادمة مستدامة لألجيال الحياة بطريقةلخيارات الصحيحة لتحسين  وبشكل عملي حتى يمكن اتخاذا

 اتجاهات حديثة فى جدارة إدارة الفصل(:   ساعة معتمدة  2( )74114)كود 

إلى تقديم خلفية معرفية مستوفية عن مفهوم جدارة إدارة الفصل وخصائصها المقرر يهدف 

المقرر أهم االتجاهات الحديثة فى ميدان  ومقومات نجاح أو فشل ادارة الفصل وايضا يقدم هذا

االدارة بصفة عامة وادارة الفصل بصفة خاصة، ودور ادارة الفصل فى تطوير عملية التعليم 

 .والتعلم

 مشكالت تربوية معاصرة و مستقبلية ( : ساعة معتمدة  2)( 74112)كود 

الت التربوية الى التعرف على مفهوم المشكالت التربوية و أهم المشكالمقرر يهدف 

المعاصرة والمستقبلية وأنواعها المختلفة  واسبابها وسبل التغلب عليها والوصول الى الحلول 

التربوية السليمة لها، حيث يهتم المقرر ايضا يتوضيح سبل عالج هذه المشكالت التربوية واثر ذلك 

فة مشكالت متعددة قد تكون واجث المتعلم في مراحل تعلمث المختلعلى سير العملية التعليمية ، حيث ي

نفسية ، أو سلوكية، أو تعليمية، أو صفية، أو صحية وهذه كلها تأثر على المتعلم تأثيرا مباشرا وقد 

، كما عرض لطرق حل تلك واحدبطرح أبرزها بصورة موجزة ومركزا في أن  لمقررعني هذا ا

 المشكالت وعالجها بما يتناسب مع طبيعة كل مادة على حدا، 

 التخطيط التربوي و االستراتيجي ( : ساعة معتمدة  2)( 74113)كود 

إلى تقديم مفهوم التخطيط التربوي و االستراتيجي  وفوائد التخطيط التربوى المقرر يهدف 

واالستراتيجي ، وأهم خطوات التخطيط التربوى و االستراتيجي  وكذلك معايير نجاح التخطيط 

الذى يلعبة التخطيط التربوى و االستراتيجي  فى نجاح العملية التربوى و االستراتيجي  ، والدور 

أهمية التخطيط التربوى واالستراتيجي و التعليمية ككل ،وايضا أنواع التخطيط التربوى

 . االستراتيجي  بنوعية الكيفي و النوعى و


