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 معمومات متخصصة :  -ب
 األهداف العامة لمبرنامج  :  -3

 فى مجال التغذية.البحث العممى  تعميق فهم اساسيات ومنهجيات -1
فى تخطيط برامج التغذية  والموارد المتاحة بكفاءة توظيف المهارات العممية والعممية -2

 المجتمعية.

  م الوجبات الغذائية فى حاالت الصحة والمرضيستخدم اساليب متنوعة لتقيي -3

  يشارك فى تنمية المشروعات االنتاجية الصغيرة -4

  العممية الرسالة إعداد خالل اد الحمول المبتكرة لحمها منجوايحديد المشكالت المهنية ت -5

يتخذ القرارات فى ظل المعارف والمهارات فى مجال التغذية والصحة سواءمحميا واقميميا  -6
  او عالميا

تطوير مهارات االتصال )شفهيًا و كتابياً ( بما يسهل تبادل الخبرات و المعمومات  -7
 المتعمقة بمجال التغذية.

 :   جات التعميمية المستهدفة من البرنامجالمخر  -2
 المعرفة والفهم :  2/1

٠ؼشف اٌمٛاػذ ٚاٌّجبدا االعبع١خ اٌخبصخ ثبٌزغز٠خ ٚاٌّغبالد اٌّشرجطخ ثّب ٠غّؼ  -1أ

 ثزطج١ك إٌظش٠بد ٚاٌخطػ اٌجؾض١خ 

 .اٌؾذ٠ضخ ٚاالثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌخبصخ ثبٌزغز٠خ ٚػٍَٛ االغؼّخب٘بد غاالر٠ؾذد  -2أ

 .ش اعظ ٚاخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاٌّّبسعبد ا١ٌّٕٙخ٠ٕبل -3أ

٠ٚزوش اعظ اٌغٛدح فٝ  ٠فشق ث١ٓ اٌّٛاد اٌّعبفخ ٌألغز٠خ ٚأصش٘ب ػٍٝ اٌصؾخ -4أ

 .االداء إٌّٙٝ ٌٍّشزغ١ٍٓ ثبٌزغز٠خ

 .٠ٚؼذد غشق اٌجؾش اٌؼٍّٝ اٌّغزخذِخ   -5أ

ٝ رخط١ػ اٌٛعجبد فٝ ٠زبلش ربص١ش اٌؼٛاًِ اٌّخزٍفخ ػبٜ أّبغ اعزٙالن االفشاد ف -6أ

 ؽبٌخ اٌصؾخ ٚاٌّشض .

 ٠ؾذد اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزغز٠خ ٚاٌصؾخ ٚوزٌه ؽبالد اٌّشظ١خ اٌّخزٍفخ . -7أ

 .بي اٌزغز٠خ ٚؽفع ٚرٛص٠غ اٌغزاءغ٠ؼذد إٌظش٠بد ٚاٌمٛا١ٔٓ فٝ ِ -8أ

اٌزضم١ف اٌؼ١ٍّخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ٠ٕٚبلش ٔظش٠بد  ٠خزبس اٌطشق ٚاألدٚاد إٌّبعجخ -9أ

 .ٌطؼبَاعٍٛن االفشاد رغبٖ اٌزغزٜٚ ٚ

رؼ١ّك ٚفُٙ إٌظش٠بد اٌزٝ رمَٛ ػ١ٍٙب غشق اٌزؾ١ًٍ اٌّؼٍّٝ ٚاعٙضح اٌم١بط  -11أ

 .اٌؾذ٠ضخ 

 القدرات الذهنية :  2/2
 .تربط بين التغذية و الصحة عمي مستوي االفراد والمجتمعات. يوظف نتائج البحث التى -1ب

 لممشاكل المرتبطة الحمول المناسبة  ذوي و تقديمالبيانات المتعمقة بالوضع التغيستنبط  -2ب
 بالتغذية محميا و دوليًا.



المشاكل المتعمقة  بين المعارف األساسية في التغذية و المجاالت المرتبطة لحل يقارن -3ب
 بالحالة الغذائية لألفراد و الجماعات.

 .المخاطر المتعمقة بسوء التغذية عمي مستوي الفرد و المجتمع يقييم -4ب

 .عند إعداد الرسالة لألبحاث و الدراسات في مجال التغذية نقدياً  يحمل -5ب

 و المرض حاالت الصحة المغذيات في و البحوث حول دور التغذية  يستخمص نتائج -6ب

 لمفرد أو لممجتمع. االحتياجات الغذائية لألفراد إلي سياسات تحقق األمن الغذائي يستنبط -7ب

 مستوي األداء. الحمول المناسبة لها بما يحسن ويقدممقة بالتغذية المشكالت المتع لحمي -8ب

التغذوي لألفراد  القرارات المتعمقة بالسياسات الالزم إتباعها لتحسين الوضع يستنتج -9ب
 لممجتمع. وأ

 المهارات المهنية والعممية : -2/1

ٌّؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ فٟ ا غشق اٌجؾش اٌؼٍّٟ إٌّبعجخ ٚإرمبْ ِٙبسح اعزخذاَ اٌزم١ٕبد يطبق -1ج

 ِغبي اٌزغز٠خ.

 ٠ٕفز اٌطشق ٚاألدٚاد اٌّغزخذِخ فٟ إعشاء ثؾٛس اٌزغز٠خ أٚ فٟ اٌّّبسعخ ا١ٌّٕٙخ. -2ج

رؾ١ًٍ إٌزبئظ ٚوزبثخ  إرمبْ ِٙبسحٚفٟ رمذ٠ش اٌٛظغ اٌزغزٚٞ  اٌّخزٍفخ٠غزخذَ اٌطشق  -3ج

 اٌزمبس٠ش اٌخبصخ ثبٌزم١١ُ.

ٌألفشاد ٚاٌّغّٛػبد ٚرخط١ػ اٌٛعجبد اٌغزائ١خ  دادٚاالسشب رٛظ١ف اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ -4ج

 ػجش اٌٛعبئً اٌّخزٍفخ.

ٌالؽز١بعبد اٌصؾ١خ  ٠طٛس اٌٛصفبد اٌغزائ١خ اٌالصِخ ٌجشاِظ اٌزذخً اٌزغزٚٞ ٚفمب   -5ج

 ٚاٌغزائ١خ ٌألفشاد.

اٌّؤعغبد  اٌغزاء فٟٚعالِخ ٠طجك االشزشاغبد ٚاٌّٛاصفبد اٌالصِخ ٌٍؾفبظ ػٍٟ صؾخ   -6ج

 ثزمذ٠ُ خذِبد األغز٠خ. اٌّؼ١ٕخ

ِٚٛاد  ثبعزخذاَ  غشق ٠ؾذد اٌّشبوً اٌّشرجطخ ثبٌزغز٠خ ٚ ػًّ ثشاِظ اٌزضم١ف اٌزغزٚٞ  -7ج

 اإلسشبد اٌّالئّخ.

 ثزٌه. ٠طجك خذِبد اٌزغز٠خ اٌّمذِخ ٌألصؾبء ٚ اٌّشظٟ فٟ اٌّؤعغبد اٌّؼ١ٕخ -8ط

 ٌزغز٠خ اٌّخزٍفخ.ثشاِظ اٌزذخً اٌزغزٚٞ اٌّالئّخ ٌٍفئبد أٚ ٌّشبوً ا ٠صُّ -9ط



 المهارات العامة : -2/4

 مهارة االتصال الشفهي والكتابي. يتقن 1د

 .تكنولوجيا المعمومات في أداء المهام المختمفة يوظف -2د

 .مصادر المعرفة و المعمومات المختمفة. يستخدم -3د

 لتحديد االحتياجات التعميمية و التنمية المهنية. يقييم ذاتياً  -4د

 ي فريق و إظهار مهارات القيادة المهنية.فيشارك  -5د

 لزيادة المعرفة و تحسين األداء المهني. يتعمم ذاتياً  -6د

 . وانجاز  الوقت بفعاليةيتحكم فى  -7د

 :  المعايير األكاديمية لمبرنامج -3
 -:المراجع الخارجية لممعايير القومية أو العالمية -أ-3

 ة لمهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتمادتم الرجوع الى المعايير القياسية العام
الخارجية لبرنامج االقتصاد المنزلى مرحمة الماجستير /الدكتوراة تم الرجوع الى المعايير و 

  Californiaهى : معايير برنامج معمم االقتصاد المنزلى جامعة كاليفورنيا 
 : العالمات المرجعية -4

% من قبل اعضاء  28% ، اما  88بنسبه  ية الخارجتم الرجوع لممعايير  -  4/1
 بالكمية التربية النوعية جامعة االسكندرية.هيئة التدريس 

 هيكل ومكونات البرنامج  -5

  رسالة (لم ساعة معتمدة 24-مقررات دراسية  22ساعة ) 46مدة البرنامج  -أ-

  هيكل البرنامج : -ب
   ...............................هيكل البرنامج ............................-ب-5
 (8اختيارى )(   14اعات المعتمدة : إجبارى       )عدد الس -3-ب-5
 %(23.74( , )    31عدد الساعات المعتمدة لمواد تخصصية اجبارية: عدد   )   -2-ب-5
        %(8.69(  ,   )  4عدد الساعات المعتمدة لمواد تربوية اجبارية: عدد )    -1-ب-5

 %(37.19( ,    ) 8 عدد الساعات المعتمدة لمواد اختيارية:    عدد  ) -4-ب-  5

 %(23.74)           ية:مقررات العمـوم األساسـ □



 %( 8.69)  مقررات العموم االجتماعية واإلنسانية: □

   %(37.19)            مقررات عموم التخصص:       □

 %(52.37)                                     الميداني:التدريب  □

 د . مقررات البرنامج :
 إلزامي  : -أ 

الساعات عدد اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

النتائج التعميمية المستهدفة  عدد الساعات األسبوعية
 عممي تمارين نظري التى يتم تغطيتها )الكود(

 حفظ االغذية 2313813
2 3 

- 2 
 6,د8,ج8, ب 4أ1أ

 تغذية الفئات الخاصة متقدم  2313812
2 2 

- - 
 1,د8ج7,ج4ب ,3,ب4أ,3أ 

 عموم أطعمة متقدم  2313811
3 2 

 2 
 6د4د2د-2ج3ج-2ب-9أ3أ

 تغذية بروتينيات وكربوهيدرات 2313814
1 2 

 
2 

 1د-7ج-8ب7ب-6أ1أ, 3أ 

 إحصاء متقدم 2315813
2 2 

 
- 

 7د5د2د-1ج3ج-9ب2ب-7أ 

 ي التخصصبناء أدوات القياس ف 2315812
2 3 

 
2 

 4د3د-3ج-5ب-7أ

 
 اختياري :   -ج

 اسم المقرر كود المقرر
لساعات عدد ا

 المعتمدة

النتائج التعميمية المستهدفة  عدد الساعات األسبوعية
 التى يتم تغطيتها )الكود(

 عممي تمارين نظري

 التخصصاتجاهات حديثة فى  2313815
2 2 

 
- 

-8ج4ج-3ب-6أ4أ3أ
 6د1د

لى في اآلحاسب استخدام برامج ال 2313816
 مجال التخصص

2 3 
 

2 
 1د-6ج-3ب-1,ا3,2أ

قراءات بالمغة األجنبية في مجال  2313817
 التخصص

 4د-4ج-6ب-2أ -  2 2

 تخطيط برامج لتغذية المجتمعات 2313818
2 2 

 
- 

 1د-8ب3ب-1أ2أ 7أ

 الهرمونات و األغذية 2313819
2 2 

 
- 

 1د-6ج-3ب-6أ

 امينات و األغذيةالفيت 23138131
1 2 

 
2 

-1ج3ج-2ب-9أ7أ
 7د5د3د

 تحميل األغذية 2313833
1 3 

 
4 

-8ج-3ب-1,,أ2,أ3أ
 6د1د



الخواص العضوية و الحسية  2313832
 لألغذية

2 3 
 

2 
-9ب8ب3ب-6أ1أ2أ

 6د1د-8ج6ج5ج
 الخواص الطبيعية لألغذية 2313831

1 2 
 

2 
-8ب2ب-6أ4أ 
 6د3د-9ج5ج4ج

 كل الغذائية العادات و المشا 2313834
 و التثقيف الغذائي

2 
3 

 
2 

 6د3د-3ج-9ب5ب-31أ7أ1أ

 صحة البيئة 2313835
2 2 

 
- 

 1د-5ج-3أ

 السياسة الدولية الغذائية 2313836
2 2 

 
- 

 6د-9ج-9ب3ب-4أ

 األنزيمات 2313837
1 2 

 
2 

-8ب4ب3ب-2أ3أ
 1د-8ج7ج5ج

 سموم ومموثات أغذية 2313838
 7د3د-2ج-1ب-7ا5أ 2  2 1

 متقدمتغذية عالجية  2313839
1 2 

 
2 

-2ج3ج-1ب2ب-9أ8أ 
 7د4د

 مضافات األغذية 2313821
2 2 

 
2 

-9ب4ب1ب3ب-4أ3أ
 1د-8ج57ج

 محتويات المقررات  :  -5
 كود أو رقم المقرر  :    

 اسم المقرر :
 )طبقًا لما هو مذكور في الالئحة(  المحتويات  :               

 ج :( متطمبات القبول فى البرنام6

 انببة انرابع: انقواعد انعبمة نهحصول عهي دكتوراه انفهسفة

 

 شروط انتسجيم:

٠شزشغ اٌزبٌٟ فٟ رغغ١ً اٌطبٌت ٌذسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ ثبإلظبفخ ٌٍششٚغ اٌٛاسدح فٟ 

 (:5ِبدٖ )

ِآ إؽاذٜ  أْ ٠ىْٛ ؽبصال  ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش فٟ فشع اٌزخصص أٚ ِاب ٠ؼبدٌاٗ -1

 اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد. اٌغبِؼبد اٌّؼزشف ثٙب ِٓ

٠غٛص ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبء ػٍٝ الزاشاػ ِغٍاظ اٌمغاُ اٌّخازص لجاٛي رغاغ١ً اٌطبٌات  -2

اٌؾبصاً ػٍاٝ دسعاخ اٌّبعغاز١ش فااٟ غ١اش فاشع اٌزخصاص. ٚفااٟ ؽبٌاخ إلاشاس ػاذد ِاآ 

اٌّمااشساد اٌذساعاا١خ اٌزى١ٍ١ّااخ فااٟ ِغاازٜٛ اٌجىاابٌٛس٠ٛط أٚ أػٍااٝ ٚاٌزااٟ ٠شا٘ااب اٌمغااُ 

ػٍااٝ اٌطبٌاات اعز١بص٘ااب ثٕغاابػ. ثؾ١ااش ال ٠زغاابٚص ػااذد اٌّمااشساد ظااشٚس٠خ فئٔااٗ ٠غاات 

اٌزى١ٍ١ّخ ػٓ أسثؼخ ِمشساد ثششغ اال رىْٛ ِزطٍات عابثك ٌٍّماشساد االعبعا١خ. ٚ فاٟ 

ؽبٌخ ص٠بدرٙب ػٓ أسثؼخ ِمشساد ٠معٟ اٌطبٌت عٕخ رأ١ٍ١٘خ ٌٍٕغابػ فاٟ ٘ازٖ اٌّماشساد 

ٚال رؾغاات ٌاٗ ٘اازٖ اٌّمااشساد  وشاشغ ٌٍم١ااذ فاٟ اٌذساعااخ اٌز١ّٙذ٠اخ أٚ اٌزغااغ١ً ٌٍشعابٌخ

 راجع استمارات توصيف المقررات



 ظّٓ عبػبد اٌجشٔبِظ.

أٚ  ٠بشاافٛ ٚأ ٠اابرؾش٠ش ٠Comprehensive Examؼمااذ ٌٍطبٌاات اِزؾاابْ شاابًِ  -3

فاٟ ِغابي اٌزخصاص ثؼاذ اعز١ابص اٌّماشساد اٌذساعا١خ ثٕغابػ ِٚزٛعاػ رشاوّاٝ و١ٍّٙب 

، ٚإال ٚعات ػٍاٟ اٌطبٌات اٌزغاغ١ً فاٟ ِماشساد +Cال ٠ماً ػآ   CGPAٌٍاذسعبد 

 أٚ إػبدح ثؼط اٌّمشساد ٌزؾغ١ٓ ِزٛعػ رمذ٠ش اٌذسعبد.إظبف١خ 

٠ٙاااذف االِزؾااابْ اٌشااابًِ اٌاااٝ ل١ااابط لاااذسح اٌطبٌااات ػّماااب  ٚشاااّٛال ، فاااٝ اعاااز١ؼبة     

ِٛظااٛػبد اٌزخصااص اٌشئ١غااٝ ٚاٌزخصصاابد اٌفشػ١ااخ اٌّغاابٔذح ٠ٚٙااذف اٌااٝ ل١اابط 

ّٕبعاجخ ٌّاب لذسح اٌطبٌت إٌّٙغ١اخ ػٍاٝ اٌزأِاً ٚاٌزؾ١ٍاً ٚاالعازٕزبط ٚالزاشاػ اٌؾٍاٛي اٌ

 ٠ؼشض ػ١ٍٗ ِٓ اعئٍخ.

٠ؼشض اٌطبٌت خطخ اٌجؾش فٟ ع١ّ١ٕبس ٌٍمغُ لجً اٌزمذَ  ثزغغ١ً ِٛظٛع اٌشعبٌخ  -4

 ٚػشظٗ ػٍٝ ِغٍظ اٌمغُ.

٠زمذَ اٌطبٌت ٌالِزؾبْ اٌزاأ١ٍ٘ٝ ثؼاذ رغاغ١ٍٗ خطاخ اٌجؾاش اٚ ِٛظاٛع اٌشعابٌخ فاٝ  -5

 اٌزأ١ٍ٘ٝ ثٕغبػاٜ ٚلذ ػٍٝ اال ٠ٕبلش اٌشعبٌخ اال ثؼذ اعز١بص االِزؾبْ 

 .ؼخِغٍظ اٌغبِ دمشاسٌٚرطجك آ١ٌخ اداء االِزؾبْ اٌشبًِ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ غجمب  

رؾذ٠ذ ِغزٜٛ اٌٍغخ االعٕج١اخ وشاشغ ١ٌٕاً دسعاخ اٌاذوزٛساٖ ٚفماب  ٌٍماشاساد إٌّظّاخ  -6

 اٌطبٌت ثٕغبػ أصٕبء اٌذساعخ اٌغبثمخ. بسح ِٓ ِغٍظ اٌغبِؼخ ِب ٌُ ٠غزبص٘اٌصبد

طبٌت فٝ ع١ّغ اٌّمشساد اٌخبصخ ثبٌذسعاخ ثّزٛعاػ رشاوّاٝ ٌٍاذسعبد ثؼذ ٔغبػ اٌ -7

CGPA   ٓال ٠مً ػC
+

ٚاالٔزٙبء ِآ ِٛظاٛع اٌشعابٌخ ٠ازُ ػاشض رمش٠اش صاالؽ١خ  

 اٌشعبٌخ ػٍٝ ِغٍظ اٌمغُ.

رّاإؼ دسعااخ اٌااذوزٛساٖ ٌٍطبٌاات اٌاازٞ ٠غزاابص ِٕبلشااخ سعاابٌزٗ اٌؼ١ٍّااخ ٚع١ّااغ ِزطٍجاابد   

 ٠شذٛافماخ ِغٍاظ اٌى١ٍاخ ٚال ٠شصاذ اٌزماغٍاظ اٌمغاُ ِٚاٌذسعخ ٚرٌه ثٕبء  ػٍٝ الزاشاػ ِ

 اٚاٌّؼذي اٌزشاوّٝ ٌٍذسعبد فٝ شٙبدح اٌذوزٛساٖ.

 

 انسبعبت اندراسية نهبرنبمج:

عبػخ ِؼزّذح  22ٌىٟ ٠ؾصً اٌطبٌت ػٍٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ ٠غت أْ ٠ذسط   -

 عبػبد ِؼزّذح  ِمشساد رشث٠ٛخ . 4ِمشساد دساع١خ ُِٕٙ 

ػبد ِؼزّذح ٌٍشعبٌخ ثؾ١ش ٠صجؼ ػذد اٌغبػبد االعّب١ٌخ عب 24ثبإلظبفخ اٌٝ 

 عبػخ ِؼزّذح. 46ٌٍؾصٛي ػٍٝ دسعخ اٌذوزٛساٖ ٘ٛ 

 

 هيئة اإلشراف:

٠مش ِغٍظ اٌى١ٍخ رشى١ً ٌغٕخ اإلششاف ػٍٝ اٌطبٌت اٌّغغً ٌذسعخ اٌاذوزٛساٖ ثٕابء  -1

عاابرزح ػٍااٝ الزااشاػ ِغٍااظ اٌمغااُ ٚٚفااك خطااخ اٌمغااُ اٌجؾض١ااخ ِاآ ثاا١ٓ األعاابرزح أٚ األ

اٌّغبػذ٠ٓ ٠ٚغٛص ٌٍّذسع١ٓ االشزشان فٟ اإلشاشاف ثؾ١اش ال ٠ض٠اذ ػاذد اٌّشاشف١ٓ 

ػاآ أسثؼااخ أػعاابء  ٠ٚغااٛص ٌٍطبٌاات االخز١اابس ثاا١ٓ ػااذد ِاآ اٌّٛظااٛػبد اٌجؾض١ااخ 

 اٌّطشٚؽخ غـجمب  ٌٍمٛاػذ اٌّٛظٛػخ ٌىً رخصص.



٠شازشن فٟ ؽبٌخ ل١بَ اٌطبٌت ثجؾش خبسط اٌغبِؼاخ ٠غاٛص ثّٛافماخ ِغٍاظ اٌى١ٍاخ أْ  -2

فااٟ اإلشااشاف اؽااذ اٌّزخصصاا١ٓ ِاآ ؽٍّااخ دسعااخ اٌااذوزٛساٖ اٚ ِاآ رٜٚ اٌخجااشح فااٝ 

ِغبي اٌزخصص ِٓ اٌغٙخ اٌزٟ ٠غشٜ ف١ٙب اٌجؾش  ٚفاٟ ع١ّاغ األؽاٛاي ال رض٠اذ ٌغٕاخ 

 اإلششاف ػٓ أسثؼخ أػعبء ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّششف اٌشئ١غٟ ِٓ اٌغبِؼخ.

بَ فٍّغٍاظ اٌى١ٍاخ أْ ٠شفاغ فٟ ؽبي عفش أؽاذ اٌّشاشف١ٓ ٌٚاُ ٠ّاط ػٍاٝ إشاشافٗ ػا -3

فٟ ؽبٌخ سفاغ اعاُ اٌّشاشف اعّٗ ِٓ ٌغٕخ اإلششاف ثٕبء ػٍٝ الزشاػ ِغٍظ اٌمغُ. 

 اٌّؼبس ٠ٛصٟ اٌّغٍظ ثزٛع١خ اٌشىش إ١ٌخ فٟ إ٘ذاء اٌشعبٌخ.

ٚفٝ ؽبي عفش اٌّشاشف ػٍاٝ اٌشعابٌخ ثؼاذ  ِعاٝ ػابَ ػٍاٝ اٌزغاغ١ً ٠ماذَ عا١بدرٗ  -4

فاٝ اٌجؾاش خاالي ِاذح االشاشاف ػٍاٝ اٌشعابٌخ  رمش٠شا  ػ١ٍّاب  ػآ ِاذٜ رماذَ اٌطبٌات

ٚفاٝ رمش٠اش ِٛلؼب  ػ١ٍٗ ِٓ ثبلٝ اٌّششف١ٓ ِغ االؽزفبظ ثؾمٗ فٝ ٔشش ٔزبئظ اٌشعابٌخ 

 .  اٌصالؽ١خ ٠ىزفٝ ثزمش٠ش اٌّششف اٚ اٌّششف١ٓ ثبٌذاخً

٠ؾشس اٌّششفْٛ ػٍٝ اٌشعبٌخ رمش٠شا  دٚس٠ب  ػآ ِاذٜ رماذَ اٌطبٌات واً عازخ أشاٙش  -5

خطخ اٌجؾش. ٠ٚازُ اٌزٛل١اغ ػ١ٍاٗ ِآ لجاً ٌغٕاخ اإلشاشاف ِغزّؼاخ،  ِٓ ربس٠خ رغغ١ً

ٚفااٟ ؽبٌااخ اخاازالف آساء أػعاابء ٌغٕااخ اإلشااشاف ٠مااَٛ اٌمغااُ اٌؼٍّااٟ ثذساعااخ اٌؾبٌااخ 

ٚارخاابر اٌمااشاس إٌّبعاات ٚرؼزّااذ اٌزماابس٠ش ِاآ ِغٍااظ اٌمغااُ ٌٚغٕااخ اٌذساعاابد اٌؼ١ٍااب 

١ٍااب ثبٌى١ٍااخ ثااشأٜ ٌغٕااخ ثبٌى١ٍااخ ٠ٚاازُ اخطاابس اٌطبٌاات ػاآ غش٠ااك اداسح اٌذساعاابد اٌؼ

االششاف ػٓ ِذٜ رمذِٗ فٝ ااٌشعبٌخ، أٚ االعزّشاس فٝ اٌزغغ١ً اٚ أزاس اٌطبٌت اٚ 

 اٌغبء رغغ١ً اٌشعبٌخ.

رف١ااذ ثااأْ اداءٖ غ١ااش  ِززب١ٌااخ ٠ٍغااٝ رغااغ١ً اٌطبٌاات ارا ؽااشس ٌااٗ صالصااخ رماابس٠ش دٚس٠ااخ -6

 ِشض ٚرٌه ثؼذ رٛع١ٗ صالصخ أزاساد ٌٗ.

 

 نجنة انحكم:

غٕخ اإلششاف ػٍٝ اٌشعبٌخ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ إػذاد٘ب إٌٝ ِغٍظ اٌمغُ اٌّخزص رزمذَ ٌ

 ر١ّٙذا ٌٍؼشض ػٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثب٢رٟ: 

رمش٠اااش ػااآ صاااالؽ١خ اٌشعااابٌخ ٌٍّٕبلشاااخ ِٛظاااؼ ثاااٗ ِغااازٛا٘ب اٌؼٍّاااٟ ٚاٌجؾضاااٟ  -1

ٚاإلظبفبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ لبَ ثٙب اٌجبؽش ٚ ٠ماَٛ ثابٌزٛل١غ ػ١ٍاٗ ع١ّاغ اٌّشاشف١ٓ. وّاب 

 َ ٌغٕخ االششاف الزشاؽب  ثزشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ػٍٝ اٌشعبٌخ.رمذ

٠شااىً ِغٍااظ اٌى١ٍااخ ثٕاابء ػٍااٝ الزااشاػ ِغٍااظ اٌمغااُ اٌّخاازص ٌغٕااٗ اٌؾىااُ ػٍااٝ  -2

اٌشعبٌخ ِٓ صالصخ أػعبء أؽذّ٘ب اٌّششف ػٍٝ اٌشعابٌخ ٚاٌؼعاٛاْ ا٢خاشاْ ِآ ثا١ٓ 

خ رؼذد اٌّششف١ٓ ٠غاٛص األعبرزح ثبٌغبِؼبد ٚ ٠ىْٛ سئ١ظ اٌٍغٕخ ألذَ األعبرزح ٚفٟ ؽبٌ

أْ ٠شزشوٛا فٟ اٌٍغٕخ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٌُٙ صاٛد ٚاؽاذ  ٠ٚغاٛص أْ ٠ىاْٛ اٌؼعاٛاْ أٚ 

أؽااذّ٘ب ِاآ األعاابرزح اٌغاابثم١ٓ أٚ ِّاآ فااٟ ِغاازٛاُ٘ اٌؼٍّااٟ ِاآ االخصاابئ١١ٓ ٚ رٌااه 

ثششغ أْ ٠ىْٛ أؽذّ٘ب ػٍٝ األلً ِٓ خبسط اٌغبِؼخ ٠ٚازُ إػزّابد رشاى١ً ٌغٕاخ اٌؾىاُ 

 غبِؼخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚ اٌجؾٛس.ِٓ ٔبئت سئ١ظ اٌ

٠غٛص أْ رزُ إٌّبلشخ ثؾعاٛس أؽاذ ِّضٍاٟ ٌغٕاخ اإلشاشاف فاٟ ؽبٌاخ رؼازس ؽعاٛس  -3



 اٌّششف١ٓ ا٢خش٠ٓ.

إرا ٌااُ رٕاابلش اٌشعاابٌخ خااالي صالصااخ أشااٙش ِاآ راابس٠خ اػزّاابد اٌغبِؼااخ ٌزشااى١ً ٌغٕااخ  -4

شان ِّازؾٓ أعٕجاٟ اٌؾىُ ٠ؼبد اػزّبد اٌٍغٕخ ثٕفظ األػعبء ِشح أخشٜ ٚفٟ ؽبٌاخ اشاز

٠غٛص أْ رّزذ ٘زٖ اٌفزشح إٌٝ أسثؼخ أشٙش ٚفٟ ؽبٌٗ ػذَ أؼمبد اٌٍغٕخ ٠زُ رغ١١ش رشاى١ً 

 اٌٍغٕخ ثٍغٕخ أخشٜ.

ٌٍغٕخ اٌؾىُ أْ رٛصٝ ثئػبدح اٌشعبٌخ إٌٝ اٌجبؽش العزىّبي ِب رشاٖ ِٓ ٔماص ػٍاٝ  -5

عاازىّبي أْ رزمااذَ ثزمش٠ااش عّاابػٟ ٌٍمغااُ اٌّخاازص رٛصااٝ ف١ااٗ ثّاإؼ اٌطبٌاات ٍِٙااخ ال

ِالؽظبرٙب خالي عزخ اشٙشػٍٝ األوضش ِٓ رابس٠خ إٌّبلشاخ ػٍاٝ أْ رٛافاك ٌغٕاخ اٌؾىاُ 

 أٚ ِٓ رفٛظٗ ػٍٝ إعبصح اٌشعبٌخ.

 

 انبرامج انمشتركة مع جبمعبت أخرى:

٠غااٛص ِاإؼ شااٙبداد أٚ دسعاابد ػ١ٍّااخ ِشاازشوخ ِااغ عبِؼاابد أخااشٜ ثٕظاابَ اٌجااشاِظ  

ٚفمااب   Joint Degree. .اٌّشاازشوخ أٚ ثٕظاابَ اٌذسعااخ Dual Degree   ٌضٕبئ١ااخا

   .ٌٍعٛاثػ اٌزٝ ٠ؾذد٘ب ِغٍظ اٌغبِؼخ
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