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 كهُح االلتصاد انًُشنً

 لسى االلتصاد انًُشنً وانتزتُح

 

       

 

يٍ انزكٕس ٚغؼٗ لغى االلزصبد انًُضنٗ ٔانزشثٛخ ئنٗ رأْٛم ٔرخشٚظ كٕادس ثششٚخ 

، ثايكبَبد ٔانزشثٛخ انًُضنٙاِ فٙ االلزصبد ٔاإلَبس، نذسعبد انًبعغزٛش ٔانذكزٕس

انزغٛشاد انكَٕٛخ انؼبنًٛخ انجبسصح يٍ خالل ثشايظ ٔرٕاكت يغٛشح انُٓعخ ٔانزطٕساد 

ْٛئخ انزذسٚظ ٔكزا  ألػعبءانغبيؼبد ٔبؽزٛبعبد ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٗ يزًٛضح  نهٕفبء ث

ٔٔعبئم انصؾبفخ  ٍٛ ٔأٚعب ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛىس انًخزهفخ ثبنجبؽضيشاكض انجؾٕ

انًؼشفخ ٔانًٓبساد غجمب نهًؼبٚٛش األعبعٛخ انمٛبعٛخ نُٛبفظ  ثأعظيغ رضٔٚذْى  ٔاإلػالو

فٙ يؾبل عٕق انؼًم يغ انٕػٗ انكبيم ثًشكالد انًغزًغ  ٔٚغت  اٌ ًٚزهك انجبؽضٍٛ أ 

 :انزبنٙذٚذ يٍ انكفبٚبد ػهٗ انُؾٕ انًزخصصٍٛ االلزصبد انًُضنٗ  انؼ

 

 

 رسانح لسى االلتصاد انًُشنً وانتزتُح

 تكهُح االلتصاد انًُشنً خايعح انًُىفُح
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 ياخستُز  االلتصاد انًُشنً وانتزتُحتوصيف برنامج 

  0202/0202للعام الجامعي  

مراجعة كاجراء تصحيحى بناء على تقارير ال

 الخارجية

                انًُىفُـــــــــح :اندايعح
         االلتصاد انًُشنٍ :انكهُح   

 االلتصاد انًُشنً وانتزتُح : انمسى        

 أساسُح يعهىياخ (أ)

 ياخستُز  االلتصاد انًُشنً وانتزتُحاسم البرنامج:  (1

                 أحادٌطبيعة البرنامج:  (2
 االلتصاد انًُشنً وانتزتُح  :عن البرنامجالقسم المسئول  (3
 2/0/0202تاريخ اعتماد توصيف البرنامج:               02/0202  :   تاريخ إقرار البرنامج (4

 يتخصصح يعهىياخ (ب) 

 :للبرنامج العامة األهداف. ١

األىداف العامة لمبرنامج : يجب أن يكون الخريج قادرا عمى: -  

العممي واستخدام أدواتو المختمفة فى مجال  االقتصاد  ومنيجيات البحثتطبيق أساسيات  يجيد 1/1
 المنزلى والتربية. 
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المنيج التحميمي واستخدامو فى مجال  االقتصاد المنزلى والتربية. يطبق 1/2  
المعارف المتخصصة ودمجيا مع المعارف ذات العالقة فى ممارستو المينية فى مجال   يطبق 1/3

ى والتربية.االقتصاد المنزل  
وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال  االقتصاد المنزلى والتربية. يظير 1/4  
يجاد حموال ليا.  يحدد 1/5 المشكالت المينية وا   
نطاق مناسب من الميارات المينية المتخصصة، واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما  يتقن 1/6

ى مجال  االقتصاد المنزلى والتربية.يخدم ممارستو المينية ف  
.مجال  االقتصاد المنزلى والتربيةبفاعمية والقدرة عمى قيادة فرق العمل فى  يتواصل 1/7  

 .  فى مجال  االقتصاد المنزلى والتربية القرارات فى سياقات مينية مختمفة يتخذ 1/8
 دة والحفاظ عمييا.بما يحقق أعمى استفا  لعمل التجاربالموارد المتاحة يوظف  1/9
 الوعي بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ عمى البيئة فى ضوء المتغيرات العالمية يظير 1/11
 واإلقميمية.  
 بما يعكس االلتزام بالنزاىة والمصداقية وااللتزام بقواعد المينة. يتصرف 1/11
 . االقتصاد المنزلى والتربية  ذاتو أكاديميا ومينيا وقادرا عمى التعمم المستمر فى مجال ينمى 1/12

 

 المخرجات التعميمية المستيدفة من البرنامج: -2

 المعرفة والفيم:  2.1
 مع نياية دراسة ىذا البرنامج سوف يكون الخريج قادرا عمى أن:

 
 بانتياء دراسة الماجستير يجب عمى الخريج أن يكون قادرا عمى ان:
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1 .بمجال   االقتصاد المنزلى والتربية النظريات المتعمقة عن فيم يمخص 2/1/1/1  
االساسيات المتعمقة بمجال   االقتصاد المنزلى والتربية وكذا في المجاالت  يشرح عن فيم  2/1/1/2

2 .ذات العالقة  
3 .التأثير المتبادل بين الممارسة المينية وانعكاسيا عمى البيئة يعدد عن فيم  2/1/2  
4 .ية في مجال   االقتصاد المنزلى والتربيةيوضح التطورات العالم 2/1/3/1  
5تطور المعارف في مجال   االقتصاد المنزلى والتربية.  يشرح عن فيم 2/1/3/2    
6يوضح المبادئ األخالقية لمممارسة المينية في مجال   االقتصاد المنزلى والتربية.  2/1/4/1  

 7ي مجال   االقتصاد المنزلى والتربية. يعمم المبادئ القانونية لمممارسة المينية ف  2/1/4/2
 8يمخص أساسيات الجودة في مجال   االقتصاد المنزلى والتربية.  2/1/5/1
 9الجودة في الممارسة المينية في مجال   االقتصاد المنزلى والتربية .  يعمم مبادئ 2/1/5/2
 11يوضح أخالقيات البحث العممي.  2/1/6/1
 11العممي.  يمخص أساسيات البحث 2/1/6/2
 

 : القدرات الذىنية 2/2
 مع نياية دراسة ىذا البرنامج سوف يكون الخريج قادرا عمى أن:

 

 بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا عمى ان :

 1يحمل المعمومات في مجال   االقتصاد المنزلى والتربية.   2/1/1/ 2
 2 جال   االقتصاد المنزلى والتربية والقياس عمييا لحل المشاكل.يقيم المعمومات في م  2/1/2/ 2
المشاكل المتعمقة بمجال   االقتصاد المنزلى والتربية مع عدم توافر بعض  يحمل  2/2/1/ 2
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 3المعطيات. 
 4 حموال لممشاكل المتعمقة بمجال   االقتصاد المنزلى والتربية. يبتكر  2/2/2/ 2
 .المعارف المختمفة لحل المشاكل فى مجال   االقتصاد المنزلى والتربية ط بينيحمل االرتبا   2/3/ 2
5 
 6 .يخطط دراسة بحثية عممية حول مشكمة بحثية فى مجال   االقتصاد المنزلى والتربية  2/4/1/ 2
المعمومات لكتابة دراسة عممية منيجية حول مشكمة بحثية فى مجال  االقتصاد  يصنف  2/4/2/ 2

 7 .والتربيةالمنزلى 
 8 .المخاطر في الممارسات المينية فى مجال   االقتصاد المنزلى والتربيةيقيم 2/5/ 2
 9 .و في مجال   االقتصاد المنزلى والتربيةئيخطط لتطوير أدا   2/6/ 2
 11القرارات المينية في سياقات مينية متنوعة.  يقترح    2/7/ 2
 

 الميارات المينية والعممية:  2.3.1
 ية دراسة ىذا البرنامج سوف يكون الخريج قادرا عمى أن: نومع 

-بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا عمى ان :  

1يطبق الميارات المينية األساسية والحديثة في مجال   االقتصاد المنزلى والتربية.  2/3/1/1  
فى مجال   و تحميل العينات وتفسير النتائج لميدانيةالتجارب المعممية وا بدقة يجري 2/3/1/2

2.االقتصاد المنزلى والتربية  
 . فى مجال  االقتصاد المنزلى والتربية االختبارات الكيماوية والطبيعية لمعينات بدقة يجرى 2/3/1/3
3 
يستخدم األجيزة الحديثة فى اجراءاالختبارات بكفاءة 2/3/1/4  

مناسبة لمعالجة وتحالطرق االحصائية ال ينسق 2/3/1/5 5يل البيانات.    
6مجال   االقتصاد المنزلى والتربية. فى  الخاصة العممية و التقارير ينظم بدقة 2/3/2  
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 7 .يتقن استخدام األدوات المتاحة فى مجال   االقتصاد المنزلى والتربية 2/3/3/1
 8 باتقان . والتربية فى مجال   االقتصاد المنزلى المتاحة المختمفة الطرق ينفذ  2/3/3/2
 فى مجال   االقتصاد المنزلى والتربية االمتاحة المختمفة الطرقبفعالية  يضبط2/3/3/3

 الميارات العامة والمنقولة: 
 مع نياية دراسة ىذا البرنامج سوف يكون الخريج قادرا عمى أن:

-بانتياء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا عمى ان:  

1 .وااللكترونية المخاطبات الكتابيةيتواصل بفاعمية من خالل  2/4/1/1  
 العممية مع الجيات البحثية يتواصل بالمغة االنجميزية بفاعمية خالل المناقشات 2/4/1/2

 2والمتخصصين.  

3. وتطبيقاتو  االنترنت خاللمن يتواصل بفاعمية  2/4/1/3  
4ئل السمعية والبصرية فى عرض المعمومات. الوسايشارك بفعالية فى استخدام  2/4/1/4  
بمجال  المينية  الممارسة تطوير يخدم بما المعمومات تكنولوجيا  يساىم بكفاءة  فى استخدام  2/4/2/1

 5 .االقتصاد المنزلى والتربية
 6. فى مجال  االقتصاد المنزلى والتربية اآللى الحاسب يشارك بكفاءة  فى توظيف 2/4/2/2
ذاتو بفاعمية بما يخدم الممارسة المينية فى مجال   االقتصاد المنزلى يتحقق من تقييم   2/4/3/1

7 والتربية  .  
 8. الشخصية التعميمية احتياجاتو يتحقق من تحديد 2/4/3/2
 مجالفي فى الحصول عمى المعمومات والمعارف  المعمومات شبكةيساىم فى استخدام   2/4/4/1

 9. يةاالقتصاد المنزلى والترب
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 11فى الحصول عمى المعمومات والمعارف.    المكتبة  يبادر فى استخدام  2/4/4/2
 11. فى مجال  االقتصاد المنزلى والتربية قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرينيساىم فى وضع   2/4/5
 12. العمل فى مجال  االقتصاد المنزلى والتربية ضمن فرق شاركي  2/4/6/1
 13فى سياقات مينية مختمفة.  بفعالية القيادة  لى يبادر ا  2/4/6/2
 14يدير الوقت بكفاءة.   2/4/7
 15التعمم الذاتي والمستمر فى تطوير معموماتو ومياراتو المينية.  ادر بفعاليةيب  2/4/8

 المعايير األكاديمية لمبرنامج:
 ان جودة التعميم واالعتماد الييئة القومية لضم –: المعايير القياسية لبرامج الدراسات العميا 3/1

 جميورية مصر -الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد –( 2119)اإلصدار األول مارس 
 .العربية 
 .مقارنة ما يتم تقديمو مع المراجع الخارجية -أ: 3/2
  –المعايير القياسية لبرامج الدراسات العميا يعتبر الوضع الحالي متواكب ومساوي لمستوى  -ب

 الييئة القومية –( 2119الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد )اإلصدار األول مارس 
  جميورية مصر العربية -لضمان جودة التعميم واالعتماد 
 

 . العالمات المرجعية: 4
امج تتطابق المعايير القياسية لبرنامج الماجستير لموراثة مع متطمبات المعايير القياسية لبر  4/1

 الدراسات العميا، الييئة القومية لضمان جودة التعميم و االعتماد
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يتضمن برنامج الماجستير حل المتطمبات و المشكالت البحثية المتعمقة بمجال  االقتصاد   4/2

 المنزلى والتربيةباإلمكانيات المتوفرة بالكمية

 
 

 انًعاَُز األكادًَُح نهثزَايح: -3

انًؼبٚٛش انمٛبعٛخ نجشايظ انذساعبد انؼهٛب يبسط ) نهثزَايحح تى تثًُ انًعاَُز انمُاسُ

تًىافمح يدهس لسى االلتصاد انًُشنً  انٓٛئخ انمٕيٛخ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد()  9009

ويىافمح يدهس كهُح االلتصاد انًُشنً تتارَخ  5/3/0206وانتزتُح تتارَخ 

ُفاء تهك انًعاَُز ويىضح فٍ هُكم ويحتىَاخ انثزَايح خذاول است 03/3/0206

 .تانًمزراخ واألَشطح انعهًُح انتٍ تحممها

 : انخزَح يىاصفاخ -0

 :عهً لادرا َكىٌ أٌ َدة تخصص أٌ فٍ انًاخستُز تزَايح خزَح

  .انًخزهفخ أدٔارّ ٔاعزخذاو انؼهًٙ انجؾش ٔيُٓغٛبد أعبعٛبد رطجٛك ئعبدح ١.١

 .خصصانز يغبل فٙ ٔاعزخذايّ انزؾهٛهٙ انًُٓظ رطجٛك  9. ١

 يًبسعزّ فٙ انؼاللخ راد انًؼبسف يغ ٔديغٓب انًزخصصخ انًؼبسف رطجٛك  3. ١ 

 .انًُٓٛخ

 .انزخصص يغبل فٙ انؾذٚضخ ٔانشؤٖ انغبسٚخ ثبنًشبكم ٔػٛب ئظٓبس 4. ١

 .نٓب ؽهٕال ئٚغبد ٔ انًُٓٛخ انًشكالد رؾذٚذ  5. ١ 

 خذاو انٕعبئمٔاعز انًزخصصخ، انًُٓٛخ دسا انًٓب يٍ يُبعت َطبق ئرمبٌ  6. ١
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 .انًُٓٛخ يًبسعزّ ٚخذو ثًب انًُبعجخ انزكُٕنٕعٛخ

 .انؼًم فشق لٛبدح ػهٗ ٔانمذسح ثفبػهٛخ انزٕاصم  7. ١

 .يخزهفخ يُٓٛخ عٛبلبد فٙ انمشاساد  ارخبر  8. ١ 

 .ػهٛٓب ٔانؾفبظ اعزفبدح أػهٙ ٚؾمك ثًب انًزبؽخ انًٕاسد رٕظٛف  9. ١

انًزغٛشاد  ظٕء فٙ انجٛئخ ػهٗ ٔانؾفبظ انًغزًغ رًُٛخ فٙ ثذٔسِ انٕػٙ ئظٓبس  ١0. ١

 .ٔانذٔنٛخ اإللهًٛٛخ

 ٔاخاللٛبد ثمٕاػذ ٔاالنزضاو  ٔانًصذالٛخ االنزضاو ثبنُضاْخ  ٚؼكظ ثًب انزصشف  ١١. ١

 .انًُٓخ

 .انًغزًش انزؼهى ػهٙ ٔلبدسا ٔيُٓٛب أكبدًٚٛب رارّ رًُٛخ  ١9. ١ 

 : انعايح انمُاسُح انًعاَُز -0

 . : وانفهى زفحانًع  0. 0

 تكم دراَح  و فهى عهًلادرا  انخزَح َكىٌ أٌ َدة انًاخستُز دراسح تزَايح تاَتهاء

 :يٍ

 .انؼاللخ راد انًغبالد فٙ ٔكزا انزؼهى ثًغبل انًزؼهمخ ٔاألعبعٛبد انُظشٚبد١. ١. 9 

 .انجٛئخ ػهٙ ٔاَؼكبعٓب انًُٓٛخ انًًبسعخ ثٍٛ انًزجبدل انزأصٛش 9.١.9

 .انزخصص يغبل فٙ اد انؼهًٛخانزطٕس 3. ١. 9

 .انزخصص يغبل فٙ انًُٓٛخ نهًًبسعخ ٔانمبََٕٛخ األخاللٛخ انًجبدب 4. ١. 9

 .انزخصص يغبل فٙ انًُٓٛخ انًًبسعخ فٙ انغٕدح ٔأعبعٛبد يجبدب  5. ١. 9 

 .انؼهًٙ انجؾش ٔأخاللٛبد أعبعٛبد  6. ١. 9
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 انًهاراخ انذهُُح : 0. 0

 :عهً را لاد انخزَح َكىٌ أٌ َدة اخستُزانً تزَايح دراسح  تاَتهاء 

 .انًشبكم نؾم ػهٛٓب ٔانمٛبط انزخصص يغبل فٙ انًؼهٕيبد ٔرمٛٛى رؾهٛم ١. 9. 9

 .انًؼطٛبد ثؼط رٕافش ػذو يغ انًزخصصخ انًشبكم ؽم 9.9.9

 .انًُٓٛخ انًشبكم نؾم انًخزهفخ انًؼبسف ثٍٛ انشثػ  3. 9. 9

 .ثؾضٛخ يشكهخ ؽٕل يُٓغٛخ ػهًٛخ دساعخ خكزبث أٔ/ٔ اعشاء دساعخ ثؾضٛخ 4. 9. 9

 .انزخصص يغبل فٙ انًُٓٛخ انًًبسعبد فٙ انًخبغش رمٛٛى  5. 9. 9

 .انزخصص يغبل فٙ األداء نزطٕٚش انزخطٛػ  6.  9. 9

 .يزُٕػخ يُٓٛخ عٛبلبد فٙ ارخبر انمشاساد انًُٓٛخ 7. 9. 9

  : انًهُُح راخ  انًها  3. 0

 :عهً لادرا انخزَح َكىٌ أٌ َدة ستُزانًاخ تزَايح راسح د تاَتهاء

 .انزخصص يغبل فٙ ٔانؾذٚضخ األعبعٛخ انًُٓٛخ انًٓبساد ئرمب١ٌ. 3. 9

 .انًُٓٛخ انزمبسٚش رمٛٛى ٔ كزبثخ 9.3.9

 .انزخصص يغبل فٙ انمبئًخ ٔاألدٔاد انطشق رمٛٛى 3. 3. 9

 انًهاراخ انعايح وانًتُمهح : 4. 0

 :عهً لادرا انخزَح َكىٌ أٌ ةَد انًاخستُز تزَايح دراسح تاَتهاء

 .انًخزهفخ ثإَٔاػّ انفؼبل انزٕاصم١. 4. 9

 .انًُٓٛخ انًًبسعخ ٚخذو ثًب انًؼهٕيبد ركُٕنٕعٛب اعزخذاو 9.4.9

 .انشخصٛخ انزؼهًٛخ اؽزٛبعبرّ ٔرؾذٚذ انزارٙ انزمٛٛى  3. 4. 9
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 .ٔانًؼبسف انًؼهٕيبد ػهٗ نهؾصٕل انًخزهفخ انًصبدس اعزخذاو4. 4. 9

 .اٜخشٍٚ أداء زمٛٛىن ٔيإششاد لٕاػذ ٔظغ  5 .4. 9

 .يخزهفخ يُٓٛخ عٛبلبد فٙ فشق ٔلٛبدح فشٚك، فٙ انؼًم 6. 4. 9

 .ثكفبءح انٕلذ ئداسح 7. 4. 9

 .ٔانًغزًش انزارٙ انزؼهى  8. 4. 9

 انعالياخ انًزخعُح: -4

انًؼبٚٛش  دإلػذادنٛم انٓٛئخ انمٕيٛخ نعًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد ) دنٛم اسشبدٖ  ١/١

 9007االكبدًٚٛخ انمٛبعٛخ انمٕيٛخ نهزؼهٛى انؼبنٗ فٙ يصش ُٚبٚش 

انٓٛئخ انمٕيٛخ عٕدح انزؼهٛى )  9009انًؼبٚٛش انمٛبعٛخ نجشايظ انذساعبد انؼهٛب يبسط  4/9

 ٔاالػزًبد(

 هُكم ويكىَاخ انثزَايح: -5

 نزسانح(سُح+ ا  0)سُتٍُ ( )ياخستُز التصاد يُشنً وتزتُح   يذج انثزَايح:

 شهزاً (  04( انذراسح نُُم درخح انًاخستُز ال تمم عٍ سُتٍُ )02يادج ) 

 هُكم انثزَايح: 

 ػًهٗ                 اعًبنٗ             َظشٖ               :ػذد انغبػبد / ػذد انٕؽذاد

                                                             

 ٗ                اخزٛبسٖئاَزمب       نضايٗ           ا                                                              

 

   :ػذد انغبػبد             انُغجخ انًئٕٚخيمشساد انؼهٕو األعبعٛخ                    %                                                                  

 

7,5 39 46,5 

46,5

- 

- 
- 

 

00 46 

02,5 93 
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    :يمشساد انؼهٕو االعزًبػٛخ ٔاالَغبَٛخ                                                % 

 

                   :يمشساد ػهٕو انزخصص                                                 % 

 

 ٗ(   يمشساد يٍ ػهٕو أخشٖ  )ؽبعت أن..…                                                        %                              

 ًَال َىخذ:  انتذرَة انًُذا  

 يستىَاخ انثزَايح )فً َظاو انساعاخ انًعتًذج(:    ال َُطثك     -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انُسة انخاصح تثزَايح انًاخستُز

 

 ساعح46.5=03+04+0+00.5إخًانٍ انساعاخ: 

 

 

 

0 00 

6 ١3 
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%46-49ػهٕو انزخصص %99-90ٕو اعبعٛخػه  90%-١6ػهٕو اَغبَٛخ  %١9اخش٘   

3أصٕل رشثٛخ  3رغزٚخ يزمذو   8=4+4انشعبنخ   3كًجٕٛرش    

9ػهى َفظ  3.5ػهٕو أغؼًخ     

 

عبػبد ثُغجخ  8انًغًٕع 

١8%  

 

3اؽصبء   

9يُبْظ  4َغٛظ     

 6انًغًٕع 

عبػبد 

%١3ثُغجخ  

لشاءاد فٙ رذسٚظ االلزصبد 

9انًُضنٙ   

 

عبػبد ١0.5انًغًٕع 

%93ثُغجخ   

 
6=3+3ؽهمبد دساعٛخ   

6=3+3ؽهمبد فٙ انزشثٛخ  

عبػبد   ثُغجخ  9١انًغًٕع   

46% 
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 يمزراخ انثزَايح: -د

 انشايً : - أ

 :ماجستير اقتصاد منزلى وتربية

 الفصل الدراسي األول          الفرقة األولى

انعاو 

 انذراسً

  

انفزلح 

 وانًستىي

عذد انساعاخ 

سثىعُحاال  
عذد 

 انىحذاخ
 اسى انًمزر

كىد أو رلى 

 انًمزر
 َظزي عًهً

2020-

2019 
يبعغزٛشاألٔنٗ   - 9 9 

لشاءاد فٗ رذسٚظ 

انًُضنٗ االلزصبد  
H 2111 

2020-

2019 
يبعغزٛشاألٔنٗ   H2112 رغزٚخ يزمذو 3 9 9 

2020-

2019 
يبعغزٛشاألٔنٗ   H2113 ػهٕو أغؼًخ يزمذو 3.5 9 3 

2020-

2019 
يبعغزٛشاألٔنٗ   - 3 3 

ؽهمبد دساعٛخ فٗ *

 انزشثٛخ
H2134 

  انًغًٕع انكهٗ 5,١١ 9 5  

 الثانى الفصل الدراسي

انعاو 

 انذراسً

انفزلح 

 وانًستىي

عذد انساعاخ 

 االسثىعُح
عذد 

 انىحذاخ
 اسى انًمزر

كىد أو رلى 

 انًمزر
 َظزي عًهً

2020-

2019 

األٔنٗ 

 يبعغزٛش
دمأصول تربية متق 3 2 2  H 2121 
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2020-

2019 

األٔنٗ 

 يبعغزٛش
 H 2122 علم نفس تعليمى متقدم 2 2 -

2020-

2019 

األٔنٗ 

 يبعغزٛش
- 3 3 

* حلقات دراسية فى 

 التربية
H 2134 

  انًغًٕع انكهٗ 8 7 9  

 * يادج يتصهح

 :ماجستير اقتصاد منزلى وتربية

 األول  الفصل الدراسي         الثانية الفرقة 

راسًانعاو انذ  
انفزلح 

 وانًستىي

عذد انساعاخ 

 االسثىعُح
عذد 

 انىحذاخ
 اسى انًمزر

كىد أو رلى 

 انًمزر
 َظزي عًهً

 H2211 َغٛظ ٔيالثظ يزمذو 4 2 4 انضبَٛخ يبعغزٛش 2020-2019

يبعغزٛشانضبَٛخ  2020-2019 (كًجٕٛرش )ؽبعت آنٙ 3 2 2   H 2212 

يبعغزٛشانضبَٛخ  2020-2019 ٗ انزشثٛخؽهمبد ف 3 3 ـ  * H 2233 

يبعغزٛشانضبَٛخ  2020-2019   انشعبنخ 4 4 ـ 

  انًغًٕع ١4 ١١ 6  

 الثانى الفصل الدراسي

 انعاو انذراسً
انفزلح 

 وانًستىي

عذد انساعاخ 

 االسثىعُح

عذد 

 انىحذاخ
 اسى انًمزر

كىد أو رلى 

 انًمزر
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 َظزي عًهً

انضبَٛخ يبعغزٛش  2020-2019 ق رذسٚظ يُبْظ ٔغش 2  2 ـ  

  الصبد يُضنٗ
H 2221 

 H 2222  ئؽصبء يزمذو 3  2  2 انضبَٛخ يبعغزٛش 2020-2019

انضبَٛخ يبعغزٛش  2020-2019  H 2233  *ؽهمبد فٗ انزشثٛخ 4  4 ـ  

انضبَٛخ يبعغزٛش  2020-2019    انشعبنخ 4  4 ـ  

  9 ١9 ١3   

 * يادج يتصهح

 

درخح تفزع  352اإلَدهُشَح وانًعذل عهً لثم يُالشح انًاخستُز َتى دراسح انهغح 

 اندايعح األيزَكُح تدايعح انًُىفُح أو َتى انذراسح تًعهذ عهًً اخز

 

 

يحتىَاخ انًمزراخ :                                                         -5  

  كٕد أٔ سلى انًمشس 

 أعى انًمشس  

 .انًؾزٕٚبد 

 انفزلح االونٍ

 ولانفصم انذراسٍ اال

كٕد أٔ سلى 

 انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕؽذاد
 رًبسٍٚ ػًهٙ َظش٘

 ساعغ اعزًبساد رٕصٛف انًمشساد
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H2111 0 0 9 9 انًُضنٙ االلزصبد رذسٚظ فٙ لشاءاد 

H2112 0 ١ 9 3 يزمذو رغزٚخ 

H2113 0 ١،5 9 3.5 يزمذو أغؼًخ ػهٕو 

H2114 0 0 3 3 انزشثٛخ* فٙ دساعٛخ ؽهمبد 

 0 9.5 9 ١١.5 انًغًٕع 
 ثبيزؾبٌ رؾشٚش٘ ٔاؽذ اخش انؼبو *انؾهمبد يبدح يزصهخ

 انفزلح االونٍ

 انفصم انذراسٍ انثاًَ

كٕد أٔ سلى 

 انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕؽذاد
 رًبسٍٚ ػًهٙ َظش٘

H2121 0 ١ 9 3 يزمذو رشثٛخ أصٕل 

H2122 0 0 9 9 يزمذو رؼهًٛٙ َفظ ػهى 

H2124 *0 0 3 3 ؽهمبد دساعٛخ فٗ انزشثٛخ 

  ١ 7 8 انًغًٕع 
 مبد يبدح يزصهخ ثبيزؾبٌ رؾشٚش٘ ٔاؽذ اخش انؼبو*انؾه

 انفزلح انثاَُح

 انفصم انذراسٍ األول

كٕد أٔ سلى 

 انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕؽذاد
 رًبسٍٚ ػًهٙ َظش٘

H2211 9 9 4 يزمذو ٔيالثظ َغٛظ - 

H2212 ١ 9 3 أنٙ( )ؽبعت كًجٕٛرش - 

H2233 0 0 3 3 انزشثٛخ فٙ ؽهمبد 

 0 0 4 4 انشعبنخ  

  3 ١١ ١4 انًغًٕع 
 

 انفزلح انثاَُح

 انفصم انذراسٍ انثاًَ

كٕد أٔ سلى 

 انًمشس
 اعى انًمشس

ػذد 

 انٕؽذاد
 ػًهٙ َظش٘

 

H2221 0 0 9 9 يُضنٙ الزصبد رذسٚظ ٔغشق يُبْظ 
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H2222 0 ١ 9 3 يزمذو اؽصبء 

H2233 0 0 4 4 انزشثٛخ فٙ ؽهمبد 

 0 0 4 4 انشعبنخ  

  ١ ١9 ١3 انًغًٕع 
 ؾهمبد يبدح يزصهخ ثبيزؾبٌ رؾشٚش٘ ٔاؽذ اخش انؼبو*ان

دسعخ ثفشع انغبيؼخ االيشٚكٛخ ثغبيؼخ انًُٕفٛخ أ أ٘ يؼٓذ ػهًٙ اخش  350* لجم يُبلشخ انشعبنخ ٚزى دساعخ انهغخ اإلَغهٛضٚخ ٔانؾصٕل ػهٙ 

 TOEFALنهؾصٕل ػهٙ انـ 

 

 ة. اَزمبئٙ:
 

 ال ُٚطجك

     

   ال ُٚطجك ط. اخزٛبس٘

 

 

   

       

 . يحتىَاخ انًمزراخ:6
 ساعغ اعزًبساد رٕصٛف انًمشساد

 

 

 

 و
 كٕد

اعى 

 انًمشس

 انًؾزٕ٘ انزؼهًٛٙ

 H2111 لشاءاد 

 رذسٚظ فٙ

 االلزصبد

 انًُضنٙ

االتجاىات الحديثة المحمية فى مجال مناىج وطرق تدريس االقتصاد  -
 المنزلى.

بمجال االقتصاد  دراسة البحوث والدراسات العربية واألجنبية ذات الصمة -
 المنزلي

 H2112 رغزٚخ 

 يزمذو
نظره عامو متعمقة لمجسم البشري ولماذا تعتبر العناصر الغذائية ىامة  -

من منظور كيموحيوي وفسيولوجي. أيضا يشرح عمميات اليضم 
واالمتصاص واىميتيا واالحتياجات من السعرات وعالقتيا بوزن الجسم 

اساسيات تغذية الفئات الحساسة في والسمنة. كما يتعمم الطالب مبادئ و 
المجتمع والتي تشمل الحامل والمرضع واألطفال والمراىقين والمسنين. 
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كما يمقي الضوء عمى بعض الموضوعات الحديثة والمرتبطة بالتغذية 
وصحة االنسان ومنيا التغذية والمناعة ومفيوم مضادات االكسدة 

ة وراثيا وأثرىا عمى صحة والحساسية الغذائية. وأخيرا األغذية الميندس
 -الفرد والمجتمع.

 H2113 ػهٕو 

 أغؼًخ

 يزمذو

 

 

 H2114 ؽهمبد 

 فٙ دساعٛخ

 انزشثٛخ

مفيوم العمم والبحث العممي -تعريف بالمادة الدراسية ومتطمباتيا -   

أسباب دراسة مناىج البحث العممي ، تعريف العمم وأىدافو ، تعريف البحث  -
 -مي ،ميادين البحث العمميالعممي،أنواع البحث العم

 H2121 أصٕل 

 رشثٛخ

 يزمذو

 مفيوم التربية/ تطورىا/ خصائص التربية/االصول الفمسفية لمتربية. -

 دراسة االقتصاد المنزلي وعالقتو بالفروع اإلنسانية األخرى.  -
 H2122 َفظ ػهى 

 رؼهًٛٙ

 يزمذو

نظور التعمم السموكي: إسيامات النظريات السموكية في التعميم ، م-

 السموكية لمتعمم

التعمم والعمميات -قضايا وانتقادات، تضمينات وتطبيقات في التعميم .  -

 المعرفية:

 المعالجة المعرفية لممعمومات تضمينات وتطبيقات في التعميم -
 H2124  ؽهمبد

دساعٛخ فٗ 

 انزشثٛخ

   : وسائل جمع المعمومات ومنيا ما يمي - 

تى تستخدم االستبانة ، تجريب الصورة األولية االستبيان  ، مفيوم االستبيان ، م
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لالستبيان ، خطوات تصميم االستبيان  ، أشكال االستبيان ، قواعد صياغة 
  االستبيان ، توزيع االستبيان

 H2211 َغٛظ 

 ٔيالثظ

 يزمذو

 

 H2212 كًجٕٛرش 

 )ؽبعت

 أنٙ(

   -أساسيات الحاسوب 

 التطور التاريخي لمحاسوب

ة النظام األساسي وحدة   

 : أجيزة اإلدخال واإلخراج
 H2233 فٙ ؽهمبد 

 انزشثٛخ
مدخل لمناىج البحث  ،  مفاىيم اساسية في البحث العممي  ،    -

 خطوات البحث العممي
 مدخل لتصميم البحث العممي

ت  التصميم –انواع البحوث والدراسات –الفروض  –) المشكمة  -
 التجريبية(

  انشعبنخ   
 H2221 يُبْظ 

 ٔغشق

 ٚظرذس

 الزصبد

 يُضنٙ

بناء المنيج  –تصميم المنيج  –بعض مفاىيم المناىج )مفيوم المنيج  -
 تطوير المنيج( –تقويم المنيج  –تجريب المنيج  –

 مكونات المنيج وأىدافو، أسس تنظيم المناىج الدراسية -

 H2222 اؽصبء 

 يزمذو
التوزيع  -عرض وتنظيم البيانات -مفاىيم أساسية في عمم االحصاء  -

 طبيعيال
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 مبادئ االحتماالت والتوزيعات االحتمالية -

 اختبارات الفروض اإلحصائية
 H2233 فٙ ؽهمبد 

 انزشثٛخ
 –معايير اختيارىا  –انواعيا  –المشكمة في البحث العممي  ، ماىيتيا  -

 تحديدىا وصياغتيا -مصادر الحصول عمييا 
  انشعبنخ   

  

  

()طثما نًا هى يذكىر تانالئحح                                                                    

)يٍ انالئحح( يتطهثاخ االنتحاق تانثزَايح:  -6  

 :  ٔانزشثٛخ ٚشزشغ لٛذ انطبنت نذسعخ انًبعغزٛش فٙ االلزصبد انًُضنٙ( 02يادج )

أٌ ٚكٌٕ ؽبصالً ػهٙ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ فشع انزخصص ثزمذٚش عٛذ ػهٙ  -١

ؽبصالً ػهٙ أؽذ دثهٕيبد انزخصص ٔرنك يٍ أؽذ كهٛبد االلزصبد األلم أٔ أٌ ٚكٌٕ 

انًُضنٙ أٔ انضساػخ رخصص الزصبد يُضنٙ ثبنغبيؼبد انًصشٚخ كزنك فٙ انشؼت انزٙ 

 ٚمشْب يغهظ انكهٛخ 

ٚزمذو انطبنت نهكهٛخ ثطهت انمٛذ ٔٚؼشض انطهت ػهٙ يغهظ انمغى انًخزص إلثذاء  -9

 .نهجذ فّٛ غشٚك نغُخ انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ ػٍ انشأ٘ فّٛ ٔػشظّ ػهٙ يغهظ انكهٛخ

 أٌ ٚزفشؽ نهذساعخ ٕٚيٍٛ فٙ األعجٕع ػهٙ األلم ثؼذ يٕافمخ عٓخ انؼًم . -3

أال ٚكٌٕ لذ يعٙ ػهٙ ؽصٕنّ ػهٙ انذسعخ انغبيؼٛخ األٔنٙ أكضش يٍ ػشش  -4

 عُٕاد ئال ئرا ؽصم ػهٙ أؽذ انذثهٕيبد فٙ انذساعبد انؼهٛب 

  .سعخ انًبعغزٛش فٙ شٓش٘ عجزًجش ُٔٚبٚش يٍ كم ػبوٚكٌٕ انمٛذ نذ( 00يادج )
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 انمىاعذ انًُظًح الستكًال انثزَايح: -7

 ( درخح انًاخستُز فٍ االلتصاد انًُشنٍ : 0)

رًُؼ عبيؼخ انًُٕفٛخ ثُبء ػهٙ غهت يغهظ كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ دسعخ ( 00يادج )

 انًبعغزٛش فٙ االلزصبد انًُضنٙ فٙ انزخصصبد انزبنٛخ : 

( االلزصبد انًُضنٙ 3انًإعغبد )( ئداسح انًُضل ٔ 9( انزغزٚخ ٔػهٕو األغؼًخ )١)

. ٔٚذٌٔ فٙ انشٓبدح فشع انذساعخ ٔػُٕاٌ ( يالثظ َٔغٛظ4ٔانزشثٛخ )

 انشعبنخ انزٙ لذيٓب انطبنت ٔيغبنٓب .

 ٚشزشغ لٛذ انطبنت نذسعخ انًبعغزٛش فٙ االلزصبد انًُضنٙ : ( 02يادج )

ٙ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ فشع انزخصص ثزمذٚش عٛذ ػهٙ أٌ ٚكٌٕ ؽبصالً ػه -5

األلم أٔ أٌ ٚكٌٕ ؽبصالً ػهٙ أؽذ دثهٕيبد انزخصص ٔرنك يٍ أؽذ كهٛبد 

االلزصبد انًُضنٙ أٔ انضساػخ رخصص الزصبد يُضنٙ ثبنغبيؼبد انًصشٚخ كزنك 

  .فٙ انشؼت انزٙ ٚمشْب يغهظ انكهٛخ

هت ػهٙ يغهظ انمغى انًخزص ٚزمذو انطبنت نهكهٛخ ثطهت انمٛذ ٔٚؼشض انط -6

ػٍ غشٚك نغُخ انذساعبد انؼهٛب إلثذاء انشأ٘ فّٛ ٔػشظّ ػهٙ يغهظ انكهٛخ 

 نهجذ فّٛ .ثبنكهٛخ 

 أٌ ٚزفشؽ نهذساعخ ٕٚيٍٛ فٙ األعجٕع ػهٙ األلم ثؼذ يٕافمخ عٓخ انؼًم . -7

أال ٚكٌٕ لذ يعٙ ػهٙ ؽصٕنّ ػهٙ انذسعخ انغبيؼٛخ األٔنٙ أكضش يٍ ػشش  -8

  .ا ؽصم ػهٙ أؽذ انذثهٕيبد فٙ انذساعبد انؼهٛبعُٕاد ئال ئر
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زصبد انًُضنٙ أٌ ٚزبثغ ٚشزشغ فٙ انطبنت نُٛم دسعخ انًبعغزٛش فٙ االل( 00يادج )

 انجؾش نًذح عُزٍٛ ػهٙ األلم ٔفمبً نهُظبو انزبنٙ :انذساعخ ٔ

أٌ ٚإد٘ ثُغبػ االيزؾبَبد فٙ يمشساد انذساعخ انزٙ ٚؾذدْب يغهظ انمغى رجؼبً  -١

( 93ئنٙ  ١4انًٕظؾخ ثبنغذأل انًهؾمخ ثٓزِ انالئؾخ )انغذأل يٍ نهخطخ 

ٔؽذح دساعٛخ ثبإلظبفخ ئنٙ اعزٛبص انطبنت  90ثؾٛش ال رمم ػذد انغبػبد ػٍ 

االيزؾبٌ فٙ نغخ أعُجٛخ ٚمشْب يغهظ انكهٛخ كزبثخ ٔيؾبدصخ ٔأٌ ركٌٕ دساعخ 

  .ثؼط انًٕاد ثهغخ أعُجٛخ ٚؾذدْب يغهظ انكهٛخ

نذساعبد انؼهٛب ٔ انجؾٕس ثُبء ػهٙ الزشاػ يغهظ انكهٛخ ٔيغبنظ ٔٚؾذد يغهظ ا

األلغبو انًخزصخ يٕاػٛذ ْزِ االيزؾبَبد ٔٚشزشغ نُغبػ انطبنت انؾصٕل ػهٙ 

% يٍ انُٓبٚخ انؼظًٙ نًغًٕع دسعبد انًمشس انز٘ ٚإد٘ االيزؾبٌ فّٛ ًُٔٚؼ 60

زؾبٌ فٙ انًمشس انشاعجٌٕ فٙ أ٘ يٍ يمشساد انًبعغزٛش فشصخ ٔاؽذح إلػبدح االي

 انز٘ سعت فّٛ يغ ئػطبء انزمذٚش يمجٕل نًبدح انشعٕة ثؼذ انُغبػ فٛٓب .

أٌ ٚإد٘ انطبنت ثؾضبً فٙ انًٕظٕع انز٘ ٚخزبسِ ٔٚمشِ يغهظ انمغى ٔرمذو َزبط  -9

 ْزا انجؾش فٙ سعبنخ .

ٚمٕو انًششف ػهٙ انجؾش ثزمذٚى رمشٚش عُٕ٘ ػٍ رمذٚى انطبنت فٙ ثؾضّ كًب ٚمذو  -3

ثصالؽٛخ انشعبنخ نهؼشض ػهٙ نغُخ انؾكى . ٔٚغٕص أٌ رزى انًُبلشخ رمشٚشاً 

ثؾعٕس األػعبء يٍ داخم انجالد فمػ ٔفٙ ْزِ انؾبنخ ٚكزفٙ ػٍ انؼعٕ 

 انًٕعٕد خبسط انجالد ثزمشٚشِ انفشد٘ .

ٚشزشغ دخٕل انطبنت االيزؾبٌ انًمشس أٌ ٚكٌٕ يغزٕفٛبً َغجخ ؽعٕس ال رمم ػٍ  -4

85. % 
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ذ انشعبنخ ئنٙ صبؽجٓب العزكًبل يب رشاِ يٍ َمص ٔرؼطٙ نّ نهغُخ انؾكى أٌ رؼٛ -5

 فشصخ ٚغٛضْب يغهظ انمغى ٔيغهظ انكهٛخ .

 ٚهغٙ لٛذ غبنت انًبعغزٛش فٙ انؾبالد اٜرٛخ :( 03يادج )

 ( يٍ ْزِ انالئؾخ .99/١ئرا نى ُٚغؼ فٙ االيزؾبَبد انًمشسح ٔفمبً نؾكى انًبدح ) -١

ل خًظ عُٕاد يٍ ربسٚ  لٛذِ ئال ئرا ئرا نى ٚؾصم ػهٙ دسعخ انًبعغزٛش خال  -9

سأ٘ يغهظ انكهٛخ اإلثمبء ػهٙ انزغغٛم فزشح أخش٘ ٔٚؾذدْب ثُبء ػهٙ الزشاػ 

 يغجت يٍ انًششف ٔيٕافمخ يغهظ انمغى انًخزص .

 ئرا سفعذ نغُخ انؾكى انشعبنخ سفعبً يطهمبً ٔغهجذ شطت لٛذِ . -3

  ئرا رمذو انطبنت ثطهت نشطت لٛذِ . -4

 الدكتوراه جة الماجستير وأحكام مشتركة لدر

يقدر نجاح الطالب في أي من المقررات الدراسية بأخذ التقديرات اآلتية ( 1١مادة )

: 

 درجة فأكثر  09من    ممتـــــاز

 درجة  09درجة  إلي أقل من  09من   جيد جـداً 

 درجة  09درجة إلي أقل من 09من   جيـــــــد 

 درجة  09درجة إلي أقل من  09من   مقبــــول 

 أما رسوب الطالب فيكون بأحد التقديرين التاليين :

 درجة  09درجة إلي أقل من  44  ضعيـــــــف 

 درجة  44أقل من   ضعيف جداً 

درجه وزمن االمتحان التحريري للمادة ثالثة ساعات باستثناء  099والدرجة النهائية 

 . المنزلي و التربية  االقتصادبعض المواد لتخصص المالبس و 
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يشرف علي طالب الدراسات العليا أحد األساتذة أو األساتذة المساعدين و ( 13مادة )

يجوز أن يتعدد المشرفين بحد أقصي ثالثة ويكون أحدهم مشرفاً مباشراً من األساتذة أو 

األساتذة المساعدين وفي هذه الحالة يجوز اشتراك المدرسين في لجان اإلشراف بشرط 

علي درجة الدكتوراه لالشتراك في لجنة اإلشراف علي مرور عامين من حصوله 

طالب الدكتوراه كما يجوز أن يعاون في اإلشراف أعضاء من خارج الجامعة لمن 

 يتوفر فيهم المستوي العلمي ألعضاء هيئة التدريس .

يقدم المشرف في نهاية كل عام جامعي تقريراً عن مدي تقدم الطالب في ( 11مادة )

وتعرض هذه التقارير علي مجلس القسم ثم مجلس الكلية . وفي حالة الدراسة و البحث 

إعارة أحد المشرفين للخارج أو أفاده في مهمة علمية يرفع أسمه من اإلشراف بعد 

انقضاء عام علي سفره بناءاً علي موافقة مجلس القسم علي أن يقدم لمجلس القسم قبل 

إعداد الرسالة حتي ال يسقط حقه  سفره تقريراً عن المدى الذي وصل إليه الطالب في

العلمي في البحث وفي حالة ما إذا كان المعار أو الموفد للخارج المشرف الرئيسي يقوم 

 القسم المختص بإعادة النظر في لجنة اإلشراف وتحديد المشرف الرئيسي .

إذا حدث خالفات في الرأي بين أعضاء لجنة اإلشراف في أي شأن يخص ( 13مادة )

ث و اإلشراف يرفع الموضوع إلي مجلس القسم وبناء علي اقتراح مقدم من سير البح

أحد أعضاء لجنة اإلشراف للبت فيه ويعتبر قرار مجلس القسم علي مستوي األساتذة 

 في هذه الحالة ملزما للجنة اإلشراف بعد موافقة مجلس الكلية .

و أكثر إذا تقدم بعذر لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة فصل دراسي أ( 13مادة )

 مقبول يمنعه من مواصلة دراسته وال تحسب مدة اإليقاف ضمن المدة المحددة .
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بعد االنتهاء من إعداد الرسالة يقدم المشرف تقريراً بصالحيتها للعرض ( 13مادة )

 علي لجنة الحكم .

 يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم علي الرسالة من األساتذة ( 13مادة )

ة المساعدين أو من في مستواهم من خارج الجامعة وتتكون اللجنة من ثالث و األساتذ

ويكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الكلية في  الرئيسي أعضاء يكون أحدهما المشرف

رسائل الماجيستير ومن خارج الجامعة وفي رسالة الدكتوراه وتقوم اللجنة بفحص 

برأيها للعرض علي مجلس الكلية وفي  الرسالة ومناقشة الطالب وتقدم تقريراً مفصالً 

صوت واحد وفي  محالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة علي أن يكون له

اختالف السادة أعضاء لجنة الحكم علي الرسالة تسجل التحفظات في التقرير الجماعي 

نسخ من للجنة وتكون التوصية النهائية برأي األغلبية ويقدم الطالب إلي الكلية تسعة 

 .باقي في مكتبة الكلية أو الجامعةالرسالة يوزع منها علي لجنة الحكم ويوضع ال

يحدد تخصص الطالب في الشهادة التي تمنح له للحصول علي كل درجة ( 13مادة )

 المنزلي  االقتصادالماجيستير أو الدكتوراه في 

 

 طزق ولىاعذ تمُُى انًهتحمٍُ تانثزَايح: -0

 ٍ انًخشعبد انزؼهًٛٛخ انًغزٓذفخيب رمٛغّ ي انطشٚمخ

   ٔانًٓبساد انزُْٛخ  انًؼشفخ ٔانفٓىنزمٛٛى  االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  -١

أٔساق انؼًم اػًبل عُخ  -3

 )انزكهٛفبد( 

   نزمٛٛى انًؼبسف ٔانًٓبساد انزُْٛخ ٔانًُٓٛخ 

  نزمٛٛى يٓبساد انزؾهٛم ٔانؼشض ٔانًُبلشخ    ؽهمبد انجؾش -4
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 نزمٛٛى انًٓبساد انًُٓٛخ انزٙ اكزغجٓب انطالة  د انزطجٛمٛخ االخزجبسا -5

 ٔانصٛبغخ ٔانزمٛٛى انزؾهٛم يٓبساد ػهٗ انمذسح نزمٛٛى انزمبسٚش انؼهًٛخ    -6

 انزمبسٚش انغُٕٚخا -7

 نهًششفٍٛ

 ٔانجؾش انذساعخ فٙ انطبنت رمذو يذٖ نزمٛٛى

 االَغهٛضٚخ ثبنهغخ انزٕاصم ػهٗ انمذسح يذٖ نزمٛٛى انزبْٛم انهغٕٖ   -8

 انًؼهٕيبد ركُٕنٕعٛب اعزؼًبل ػهٗ انمذسح نزمٛٛى ربْٛم انؾبعت االنٗ    -9

 طزق تمىَى انثزَايح: -2

 انعُُح انىسُهح انمائى تانتمىَى

 ١8 اعزجٛبَبد طالب  انفزلح انُهائُح -0

 ١4 اعزجٛبَبد انخزَدىٌ -0

 5 اعزجٛبَبد أصحاب األعًال -3

 و يًتحٍ خارخًيمُى خارخً أ -4

 اسًاء انسادج انًحكًٍُ انخارخٍُُ نهثزَايح:  -

أ. د/ أؽًذ عٛف انذٍٚ )أعزبر ٔسئٛظ لغى انًُبْظ  -

عبيؼخ  –ٔغشق انزذسٚظ االعجك ثكهٛخ انزشثٛخ 

 انًُٕفٛخ( 

أ.د/ فزؾٙ ػهٙ سثٛغ  )أعزبر انزغزٚخ ٔػهٕو االغؼًخ  -

انًزفشؽ ثمغى االلزصبد انًُضنٙ ٔػًٛذ كهٛخ انزشثٛخ 

ُٕػٛخ ثبنضلبصٚك االعجك ، ٔيؾكى يؼزًذ ثبنٓٛئخ ان

 انمٕيٛخ نعًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد  ( 

أ.د/ ػبدل عًبل انذٍٚ انُٓذأ٘  )أعزبر انًالثظ  -

ٔانُغٛظ انًزفشؽ ثمغى االلزصبد انًُضنٙ ٔٔكٛم 

كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة االعجك 

يشاعؼخ شبيهخ 

ٔكبفخ نهجشَبيظ 

 يمشسارّ 
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 انٓٛئخ انمٕيٛخ نعًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد  
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 (  عبيؼخ غُطب –ثكهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ  -

 يجشساد اخزٛبس انًؾكًٍٛ انخبسعٍٛٛ 

انزخصص انًُبظش نمغى االلزصبد انًُضنٙ ٔانزشثٛخ  -

ثبنكهٛبد ٔانغبيؼبد االخشٖ )لغى االلزصبد 

 كهٛبد انزشثٛخ انُٕػٛخ(  –انًُضنٙ 

انزخصص انذلٛك فٙ يغبالد االلزصبد انًُضنٙ  -

انزغزٚخ ٔػهٕو االغؼًخ( ٔراد  –)انًالثظ ٔانُغٛظ 

 نًغبل انزشثٕ٘ انؼاللخ ثب

انخجشح االداسٚخ ٔرمهذ انًُبصت االداسٚخ انزُفٛزٚخ  -

 انغبيؼٛخ 

 االنًبو ثًُظٕيخ ظًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد  -

االخزٛبس يٍ كهٛبد رطجك ثشايظ انذساعبد انؼهٛب فٙ  -

 االلزصبد انًُضنٙ انزشثٕ٘ .

انخجشح ثصٛبغخ االْذاف ٔغشق انزذسٚظ ٔانًُبْظ  -

. 

     

 رئُس يدهس انمسى انعهًٍ                  يُسك انثزَايح : 

    

 ا.و.د يًُ عثذ انزاسق أتى شُة                                                     د/ أحًذ انحدار

                                                                          

 


