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التفكير بطريقة علمية مبتكرة وتطبيق منهجيات البحث في تنظيم   علىالمهارة   اكساب الخريج -5

 وتنسيق نظم خدمات االغذية في المؤسسات المختلفة.

تنمية مهارات التعلم الذاتي واستخدام نظم االدارة والوسائل الحديثة في انتاج وتوزياع الغاذاء  -6
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 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:  -2

 . املعرفة والفهم: 1/ 2
 :الآتية  للنقاط  والفهم  املعرفة  اخلري  يكتسب  أ ن  جيب 

 (  ILOSنواتج التعلم المستهدفة ) 

 نواتج المعرفة والفهم 

 المعايير األكاديمية المرجعية 

(NARS  ) 
اإلنسانية التي تساهم في دعم يتعرف على الحقوق والمعايير  .1

 العالقات بين أفراد المؤسسات المختلفة

 التي السلوكيات و اآلخرين ومسؤوليات وقحق -1

 اإليجابية بين االفراد. العالقات دعم في تساهم

المرتبطة بمجال التغذية العامة المصطلحات العلمية  ذكر .2

 العالجية وعلوم األغذية.و

 التغذية.تطبيقات الحاسب اآللي في مجال البرامج الحديثة بوضح ي .3

 المرتبطة والتكنولوجية العلمية المصطلحات -2

 .الحاسوب تطبيقات وأساسيات بالتخصص

المهنية واالخالقية المطلوبة في المؤسسات  اتبين المسؤلي يميز .4

بما يتناسب مع الثقافات والعرقيات  التي تقدم خدمات التغذية

 المختلفة بالمجتمع.

 واالعتبارات واألخالقية المهنية المسؤوليات تفهم -3

 .والمجتمعية الثقافية

 العلوم التي تخدم مجاالت االقتصاد المنزلي.  عرفي .5

يميز بين الطرق التكنولوجية الحديثة التي تساهم في دعم  .6

 االحتياجات التعليمية في مجال االقتصاد المنزلي.

 االقتصاد مجاالت لتعلم المالئمة الطرق و األساليب -4

 .المتعلميناالحتياجات  وفق المنزلي

 مؤسسات التغذية المختلفة.أسس وأنظمة الجودة في يعرف  .7

يحدد أنظمة الجودة الالزمة للتغلب على العديد من المشاكل البيئية  .8

 المتعلقة بالتغذية.

يتعرف على متطلبات السالمة المهنية والممارسات المختلفة  .9

 المتعلقة بالقضايا الخاصة بالغذاء والتغذية.

 ومتطلبات المهنة، ممارسة قواعد و الجودة، أنظمة -5

 البيئية والقضايا السالمة

بما يتناسب مع الموارد  بأسلوب علمي القرار يساهم في اتخاذ .10

 لتلبية احتياجات المجتمع أفرادا وجماعات.  المتاحة

 المتاحة الموارد إدارة و القرارالسليم اتخاذ أسس -6

 .االفراد و االسرة والمجتمع احتياجات لتلبية

  .حقوق المستهلكيعدد  .11

 في المؤسسات المختلفة.تقديم الخدمات  يميز بين اسس .12

 .المستهلك بحقوق اإللمام و الخدمات تقديم أسس -7

 .الفعال التواصل -8 . والمرض في الصحة    الفئات المختلفةمع الفعال طرق التواصل يختار  .13

في  فرادالل الغذائية االحتياجات علىالتي تؤثرالعوامل المختلفة يعدد  .14

 .مراحل العمر المختلفة

كيفياة تخطيطهاا مساتخدما ادوات و تخطيط الوجباات الغذائياة أسس يذكر  .15

  التخطيط المختلفة.

يشرح االمراض المختلفة والتغيرات المصاحبة للمارض ماع كيفياة تعاديل  .16

 على األخري والعوامل والنمو العمر تأثير -9

 والمرضي األصحاء لألشخاص الغذائية االحتياجات

 . المختلفة العمر مراحل في



 

4 

 

 االحتياجاات الغذاائية بما يتناسب مع كل مرض.

 يعرف تركيب جسم االنسان  ووظيفة  كل عضو من االعضاء.  .17

يذكر التركيب االكميائي للعناصر الغذائية وتمثيلها الغذائي داخل جسم    .18

 االنساان.

 التي تحدث في حاالت االمراض المختلفة.  يصف التغيرات الفسيوولوجية  .19

 والتمثيل بالتغذية المتعلقة األمراض فسيولوجيا -10

 حاالت الصحة في الغذائية للعناصر الغذائي

 .والمرض

 يذكر العناصر الغذائية ووظائفها وتأثير تداخل كال منهما مع االخر. .20

 يحدد المشاكل الغذائية التي تنتج من تداخل االدوية مع العناصر الغذائية.  .21

 وبين وبعضها الغذائية العناصر بين التداخل -11

 . واألدوية المغذيات

 اقتصادية، اجتماعية، ) المختلفة العوامل تأثير -12 على اختياره و استهالكه للغذاء. ها تأثيروالعوامل المحيطة بالفرد يشرح   .22

 .الغذاء اختيار واستهالك على (الخ....ثقافية

 يلخص طرق تقييم الحالة االغذائية لالفراد والمجموعات .   .23

يعرف اساليب وطرق التدخل التغذوية لتحسين الحالة الغذائية للتغلب علي   .24

 المشكالت التغذوية والعادات الغذايئة السىيئة. 

 وأسس لألفراد والمجموعات الغذائية الحالة -13

 الحالة الغذائية لتحسين التغذوي التدخل وأساليب

 المجتمع. في لألفراد

يعدد طرق ووسائل التثقيف الغذائية وكيفية نشر الثقافة الغذائية بين افراد  .25

 المجتمع مرضي او اصحاء .  

 وتقنيات وأساليب واإلرشاد التغذوي التثقيف طرق -14

 . والمرضي األصحاء مع تطبيقها

 السياسات المحلية والدولية التي تتحكم في انتاج وتوزيع الغذاء.يلخص   .26

يشرح المشكالت الغذائية التي تنتج من اجراءات تداول وانتاج الغذاء   .27

 .لألفرادوتأثير ذلك علي الحالة الغذائية 

 وتوزيع إنتاج تواجه التي والتحديات السياسات  -15

 الغذائية الحالة علي ذلك وأثر ودوليا   محليا   الغذاء

 .لألفراد

 يوضح العوامل التي تؤثر علي صحة وسالمة الغذاء.  .28

يحدد التفاعالت الكيميائية و الميكروبية التي تؤثر علي جودة المواد   .29

  الغذائية.

 جودة صفات من تحد التي الكيميائية التفاعالت -16

 . الغذائية المواد وصالحية

 الغذائية المختلفة. يعدد طرق تصنيع المواد  .30

يشرح تأثير مراحل التصنيع من االعداد وحتي التخزين علي جودة   .31

 وصفات المنتجات الغذائية. 

 األغذية تصنيع لطرق الحالية والممارسات المبادئ -17

 جودة والتعبئة على التصنيع عمليات وأثر

 الغذائية. المنتجات

 والدولية المحلية والتشريعات والقوانين اللوائح -18 ة الغذاء. يبين االستراجيات واالليات والتشريعات المنظمة لسياس .32

 ولعمليات تداوله. الغذاء لسياسات المنظمة

يعدد اسس االدارة السليمة وتطبيقاتها في مجال خدمات االغذية في   .33

 المؤسسات المختلفة. 

 مجال في وتطبيقاتها اإلدارة ونظريات مبادئ -19

 . األغذية خدمات

 : الذهنيةالمهارات  - 2/2
 اآلتية  للنقاطالمهارات الذهنية  الخريج يكتسب  أن يجب 

 

 (  ILOSنواتج التعلم المستهدفة ) 

 ذهنية نواتج المهارات ال

 المعايير األكاديمية المرجعية 

 (NARS  ) 
المجتمع  مع  تواصل الاهمية وبين  يوازن بين استخدام اسس االدارة السليمة  -1

 وبيئة العمل . 

 واالتصال بالتفكير المتعلقة العمليات يدمج -1

 والمجتمع العمل بمحيط والقيادة

 وتنمية الفرد نمو في تؤثر التي العوامل يقيم -2 واختيارته لالغذية. التي تؤثرعلي نمو الفرد  المختلفةالعوامل  يحلل -2
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 والشخصية الذات بفهم الصلة ذات الجوانب

اهمية التواصل بين صانع القراروالقائمين علي العمل في المؤسسات التي   يقييم -3

 تقدم خدمات التغذية. 

 المتبادلة والعالقات واالتصال القرار صنع -3

 األفراد بين

يوازن بين عناصر التفكير النقدي واالبتكاري والمنطقي  للنهوض  -4

 بمجاالت التغذية وحل مشكالتها .

 اإلبتكارى و النقدي التفكير عناصر يطور -4

 والمنطقي

يقترح مشاريع بحثية تخدم مجال التغذية والصناعات الغذائية وتعمل علي   -5

 تقديم الجديد فالتخصص  وفق  اساس علمي.

 البحوث مشاريع يخطط -5

 المعارف لتنمية منتجة تعليمية لبيئة  يخطط -6 الطرق التكنولوجيا الحديثة لتنمية المعارف المرتبطة بالتخصص   يختارافضل -6

 التخصص بمجال المرتبطة

يبتكر حلول مناسبه للمشكل الغذائيه بالطرق والوسائل التثقيفيه الحديثه  بما يالئم  -7

 وادراه المخاطر.  الظروف واالمكانيات المتاحه

 المرتبطة للمشاكل المثلى الحلول يختار -7

 تفكيرتحليلي أساس علي بمجال التخصص

  التطبيق، إمكانية االعتبار في يأخذ

 المخاطر. وٕادارة واألخالق واالقتصاد

يميز االحتياجات الغذائية )الطاقة والعناصر الغذائية( للمراحل العمرية المختلفة    -8

 لألفراد أو المجموعات في حاالت الصحة والمرض 

 والعناصر الطاقة من االحتياجات يقدر -8

حاالت  في أوالمجموعات لألفراد الغذائية

 .المرض و الصحة

 

 

يحلل العوامل المحيطة بالفرد وأثر ذلك علي اختيار وتخطيط الوجبات  -9

 وتأثيرها علي الحالة الغذائية لألفراد والمجموعات. 

 المختلفة )مثل العوامل تأثير يستنتج -9

الخ( ....الثقافية االقتصادية، االجتماعية،

 الحالة وعلى الطعام وتناول اختيار علي

 والمجموعات لألفراد الغذائية

يقارن بين قوائم الطعام المقدمة في المؤسسات وفقا لالحتياجات الغذائية  -10

 الخاصة بكل فئة مستهدفة. 

 تقدم التي بالمؤسسات الطعام قوائم يخطط  -10

 لالحتياجات الغذائية وفقا   األغذية خدمات

 . المستهدفة للفئات والصحية

 باألمراض المختلفة.يستنتج العالقة بين التغذية واالصابة  -11

يحلل المشاكل الصحية المرتبطة بسوء التغذية في األفراد او المجموعات  -12

 األكثر عرضا لذلك.  

 والصحة السليمة التغذية بين العالقة يستنتج -11

 عن الناتجة الصحية المشاكل علي ويتعرف

 األفراد في الغذائية العناصر نقص

 . لذلك المعرضين والمجموعات

 نتائج االختبارات المعملية وعالقتها بتقييم األغذية.يوضح  -13

يفسر نتائج االختبارات المعملية وربطها بالمسوحات الغذائية لتقييم الحالة   -14

 الغذائية ألفراد المجتمع. 

 المعملية تار االختبا نتائج ويقيم يحلل  -12

 . الغذائية وبالمسوح بالتغذية المتعلقة

 يفرق بين خطط التدخل التغذوي وبين المشاكل الغذائية الناتجة عن سوء التغذية  -15

يربط بين برامج السياسات الغذائية المحلية وبين خطط التدخل التغذوي المناسبة   -16

 لتحسين لوضع التغذوي في المجمع. 

 المناسبة التغذوي التدخل خطط يقترح  -13

  المجتمع فئات في التغذوي الوضع لتحسين

 . التغذية سوء مشاكل من تعاني التي

يميز بين طرق ووسائل التثقيف الغذائي بما يتالئم مع الظروف والفئات العمرية  -17

 المختلفة. 

 تتناسب التي التغذوي التثقيف طرق يختار  -14

 المختلفة. والفئات الظروف مع
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 من خالل اختيار االختبارات االحصائية المناسبة.   يفسر نتائج التقييم التغذوي -18

 يحلل نتائج المسوحات الغذائية لتقيم الحالة الغذائية للمجموعات.  -19

 المناسبة اإلحصائية تار االختبا يختار -15

 .التغذوي التقييم نتائج وتفسير لعرض

 والعملية:مهنية المهارات ال - 2/3
 اآلتية  للنقاط  والعمليةمهنية الالمهارات  الخريج يكتسب  أن يجب 

 (  ILOSنواتج التعلم المستهدفة ) 

 عملية الالمهارات نواتج 

 المعايير األكاديمية المرجعية 

 (NARS ) 
 يطبق ادارة الموارد المتاحة في العمل   -1

 يشيد على تحمل المسئولية الكاملة تجاه األفراد والمجتمع  -2

 الخاصة موارده ويدير السليمة المواطنة يمارس -1

 راداألف  تجاه أو العمل في المسئولية ويتحمل المتاحة

  العلمية الصحيحة في خلق بيئة عمل مناسبة المبادئيستخدم  -3

النظم والمعلومات المرتبطة  وتحليل وإبتكاروتصميم العناصر  علىيبرهن  -4

 بمجاالت الغذاء و التغذية 

 لمجال المناسبة العلمية المبادئ يطبق -2

 والنظم العناصر وتحليل وتطوير تصميم في التخصص

 .والعمليات

لحل  وعلوم االطعمة يطبق المعارف والمهارات المكتسبة في مجال التغذية   -5

 السائدة في المجتمع.المشكالت التغذوية 

 في األساسية تاراوالمه والمعارف تراالخب يطبق -3

 التخصص مجال

ة  في مجاالت التغذي   ةالخطط البحثي  في تنفيذ  العلمي السليم االسلوب يقترح -6

 وعلوم االطعمة لتحقيق الهدف من هذه الخطط. 

 السليم العلمي باألسلوب البحوث مشاريع ينفذ -4

 الهدف لتحقيق الالزم المنهج ويقترح

المؤسسات التي تقدم  في  ة وصحي  ة عمل امن  بيئة التي توفرالعوامل  يستخدم -7

 خدمات الغذاء والتغذية. 

 في آمنة عمل بيئة خلق في تسهم التي العوامل يحقق -5

 .العمل مجال

والممارسققات العلميققة الصققحيحة علققي الغققذاء خققالل المراحققل  يطبققق المعققارف -8

امقن وسقالم   علقىاعداد, تصنيع , تعبئة وتخقزين....   للحفقاظ  نقل،)المختلفة 

 البيئة.

 والممارسات تار والمها المعارف يطبق -6

 البيئة  وسالمة ألمن الالزمة

في مجاالت  بطريقة علمية لمشروعات انتاجية صغيرة   جدوىيصمم دراسات   -9

 ة وعلوم االطعمة. التغذي 

 للمشروعات الجدوى دراسات إعداد في يشارك -7

 .الصغيرة اإلنتاجية

احتياجات السوق لتلبية رغبات  في ضوء  لتحديد  ةالسليم اإلدارةطبق اساليب ي  -10

 . الموارد المتاحة

 الستخدام السليمة دارةاإل وأسس مبادئ يطبق -8

 السوق احتياجات ضوء في المتاحة الموارد

محتوى المنتجات الغذائية من  علىيربط بين دراسة علوم األغذية والمحافظة  -11

 العناصر الغذائية. 

القيمة الغذائية  علىيطبق مبادئ إعداد االطعمة المختلفة في الحفاظ  -12

 للمنتج.

 إعداد عمليات في األغذية علوم مبادئ يطبق  -9

 العناصر من محتواها علي للحفاظ األطعمة

 .المختلفة الغذائية

 

تتفق مع االحتياجات الغذائية لألفراد  ةيبتكر وصفات تركيبية صحي -13

 والمجموعات. 

يخطط الوجبات الصحية المتوازنة التي تناسب احتياجات ألفراد في  -14

 الصحة والمرض  

 الصحية التركيبية الوصفات يعدل أو يطور . -10

 .والمجموعات لألفراد الغذائية لالحتياجات وفقا  

 التقنيات ويستخدم المناسبة البحث طرق يطبق  -11 يستخدم التقنيات العلمية وطرق البحث في إجراء بحوث التغذية المختلفة.  -15



 

7 

 

  إجراء بحوث التغذية. في السائدة المعملية

بربط بين دراسة العوامل المختلفة وتأثيرها على احتياجات األفراد من  -16

 العناصر الغذائية.  

تحديد  على يبين تأثير العوامل الفسيولوجية المختلفة وغيرها من العوامل   -17

 االحتياجات الغذائية لألفراد في حاالت الصحة والمرض ومراحل الحياة 

 احلمر في لألفراد الغذائية االحتياجات يحدد -12

 الجسماني،  النشاط لمستوى وفقا   المختلفة العمر

 .األخرى والعوامل واالحتياجات الفسيولوجية

 

 مختبر في المناسبة التحليلية الطرق يستخدم -13 يستخدم الطرق المناسبة لتحليل الغذاء كيميائيا وميكروبيولوجيا  -18

 األغذية. تحليل

 يستخدم طرق التصنيع المختلفة في الحفاظ علي جودة وسالمة األغذية   -19

يربط من دراسة الكائنات الدقيقة والطفيلية المسببة لألمراض والظروف  -20

 الالزمة لتنشيطها في الحفاظ علي سالمة األغذية والصحة.  

 قتل أو نشاط لتثبيط المالئمة الظروف يحدد  -14

 ولتلف لألمراض المسببة الدقيقة الكائنات

 .األغذية

ضمان جودة المنتجات  علىيستخدم أسس التصنيع الغذائي في المحافظة  -21

 الغذائية.

  يطبق دراسة تحضير تحليل األغذية في مراقبة جودة المنتج الغذائية. -22

 وضمان في مراقبة األغذية علوم مبادئ يطبق -15

 .الغذائية المنتجات جودة

يربط بين نتائج االختبارات المعملية وبين المصطلحات الطبية واستخدامها  -23

 في تخطيط وجبات غذائية تناسب الحاالت المرضية المختلفة  

 رات االختبا ونتائج الطبية المصطلحات يفسر -16

 .بالتغذية المتعلقة المعملية

 المجتمع.يطبق تقييم الحالة الغذائية للفئات المختلفة في  -24

يصمم برامج تثقيفية غذائية لتحسين الحالة الغذائية لفئات المجتمع المختلفة  -25

 في حالة الصحة المريض.  

 وتعزيز بتقييم الخاصة البرامج ويجري يصمم  -17

 .المجتمع في الغذائية الحالة

أنظمة التغذية في المؤسسات المختلفة التي تقدم  علىيطبق أسس االدارة  -26

 التغذية.خدمات 

 يصمم دراسات جدوى لبعض المشروعات الغذائية الصغيرة. -27

 تقديم أماكن في اإلدارة ونظريات مبادئ يطبق  -18

 التغذية خدمات

  علىللسيطرة  –يصمم البرامج الغذائية المختلفة للفئات المستهدفة )أطفال  -28

  .أمراض سوء التغذية

 في التحكم إلي الهادفةالبرامج  وينفذ يصمم  -19

 الفئات في التغذية سوء أمرا ض مخاطر

 ،المراضع ،الحوامل ،األطفال) المستهدفة

 (. ...المسنين

 

 للنقل:والقابلة عامة المهارات ال -2/4
 اآلتية  للنقاط عامةالالمهارات  الخريج يكتسب  أن يجب 

 (  ILOSنواتج التعلم المستهدفة ) 

 نواتج المعرفة والفهم 

المعايير األكاديمية المرجعية 

(NARS ) 
التي مؤسسات  ال فيتحفيز العاملين  فييستخدم اساليب القيادة االدارية الفعالة  -1

 التغذية. تقدم خدمات 

 .العاملين وتحفيز قيادة -1

 

 الموثقة، والمواقعالتعلم الذاتي بالبحث في قواعد المعلومات  علىيتدرب  -2

 مهارة العرض واإللقاء.

 المعلومات تكنولوجيا استخدام  -2

 .جيد بشكل

لغة التعارف   هييستخدم اللغة العربية كونها اللغة الحضارية االولى و -3

 مجال التغذية وعلوم االطعمة   في العربيالوطن  فيوالتواصل 

 وأحدي العربية اللغة استخدام -3
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  في التكنولوجيو  العلمييتدرب على استخدام اللغة االنجليزية لمواكبة التطور  -4

 االطعمة. مجال التغذية وعلوم 

 في جيد بشكل األجنبية اللغات

 .التخصص مجاالت

 علااىاخااتالف ثقااافتهم والقاادرة  علااىيتواصل بفاعلية مع افااراد المجتمااع  -5

  العمل ضمن فريق. 

 على األفراد مع ويتفاعل يعمل  -4

 .ثقافاتهم اختالف

افااراد المجتمااع فااي مراحاال العماار  الغذائيااة بااينيشارك فااي نشاار الثقافااة  -6

 المختلفة.

 الغذائي الوعي رفع في يساهم -5

 مستوى على المحيطين لألفراد

 .والمجتمع األسرة

يستخدم التقنيات الحديثة لعمل تقييم غذائي لألفراد للتعرف على   -7

 المشكالت الغذائية المنتشرة في المجتمع.

يساهم في حل المشاكل الغذائية بما يتناسب مع الظروف المحيطة للفئات  -8

 العمرية المختلفة.

 المتعلقة المشكالت حل في يشارك -6

 .. المجتمع في والتغذية بالغذاء

 االنجليزية.تكنولوجيا المعلومات واللغة  اآللي،الحاسب استخدام يجيد  -9

 التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التغذية وعلوم االطعمة.يواكب  -10

 والتكنولوجي التطور العلمي يتابع -7

 .التخصص مجال في

 المعايير األكاديمية للبرنامج:  -3

 التااي (المنزلااي)قطاااك كليااات االقتصاااد  المعااايير القوميااة االكاديميااة القياساايةتاام تبنااي 

 .) 2009لضمان جودة التعليم واالعتماد )يناير القومية الهيئةأصدرتها 
 .ال يوجد العالمات المرجعية: -4

 هيكل ومكونات البرنامج: -5

 أساس نظام الفصلين الدراس علىسنوات جامعية وتكون الدراسة  4مدة البرنامج:   -أ

 وتنقسم الي مرحلتين:  -ب

 دراسة عامة( –المرحلة االولي )الفرقة االولي   -1
  (نظام تخصصية –المرحلة الثانية )الفرقة الثانية والثالثة والرابعة   -2

 البرنامجهيكل -ب
                 بإضافة الفرقة االولي عدد الوحداتاجمالي 

                 بدون إضافة الفرقة االولي عدد الوحداتاجمالي 

     

                               النسبة المئوية                                        عدد الوحدات العلوم األساسية: 

                              النسبة المئوية                                         عدد الوحداتالعلوم االنسانية: 

                                                النسبة المئوية                                        عدد الوحدات: يةتخصصعلوم  

                              النسبة المئوية                                        عدد الوحدات :مشروع تطبيقي 

46.2% 79 

26 

39 .23 % 

6 

40 

3.5% 

 بدون التدريب الصيفي 171

125 

2 .15 % 
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                                                  النسبة المئوية                                  عدد الوحدات المعلومات:تكنولوجيا 

                               : عدد الوحدات                                النسبة المئويةمواد تخصصية تميزية

                       النسبة المئوية                                      عدد الوحداتالميداني: التدريب  

يقوم الطالب بقسم التغذية وعلوم األطعمة بالتدريب الميداني في مادة التدريب : التدريب الميداني

وذلك للتدريب العملي للعمل كإخصائي تغذية بالمستشفيات   المستشفيات  الصيفي للفرقة الثانية في

من خالل التطبيق للنواحي المعرفية والعملية منذ بداية استالم األغذية ومعرفة شروط التخزين 

لألطعمة المختلفة الي طريقة اعداد وتخطيط وتحضير الوجبات التي تناسب األشخاص التي 

 -بكافة مستوياتها )المصانع  في المؤسسات المختلفةوالفرقة الثالثة  تعاني من االمراض المختلفة

المدن الجامعية( وذلك لتطبيق النواحي المعرفية والعملية التي تمت دراستها من خالل الواقع 

تدريب   ةساع 3أسابيع بعد الفصل الدراسي الثاني بواقع  3ولكل فرقة بواقع . العملي للصناعة

ساعة تدريب   45يوم=  15× 3)الجمعة والسبت( )  ام االجازة الرسميةمع حذف اي يوميا  ميداني

 . وحدة(  15ميداني أي  

المحتويات طبقا كما هو مذكور بالالئحة  -أسم المقرر-كود أو رقم المقررالبرنامج: مقررات  -

        .) يراجع استمارات توصيف المقررات(

 الفرقة الدراسية األولى                                   

 

 الرقم الكودي

 

 اسم المقرر 

عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
 في األسبوع 

 
 الفرقة

 المستوى

 

الفصل 
 ع ن الدراسي 

G 111  األول  األولى  - 4 4 المنزلي  دالمدخل في علوم االقتصا 
G 112  األول  األولى  2 2 3 الكيمياء الطبيعية 

G 113  األول  األولى  - 3 3 اقتصاد 

G 114  األول  األولى  4 3 5 علم األحياء الفسيولوجي 

G 115  األول  األولى  2 2 3 الرياضة واإلحصاء 

G 116  األول  األولى  - 2 2 مبادئ علم النفس 

G 117  مادة مستمرة  2 1 2 لغة إنجليزية 
G 118  األول  األولى  - 2 2 )تأهيلي شعبة رياضة( علم األحياء العام 
G 119 )األول  األولى  - 1 1 جودة )متطلب جامعة( )ال تضاف للمجموع 

15 

6 3,5% 

 

8% 

14 8.2 % 
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G 121  الثاني  األولى  4 2 4 الكيمياء العضوبة العامة 

G 122  الثاني  األولى  - 2 2 اجتماع 

G 123  الثاني  األولى  4 2 4 الفن والتصميم 

G 124  الثاني  األولى  2 2 3 صحة عامة وتمريض 

G 125  الثاني  األولى  - 2 2 لغة عربية 

G 126  الثاني  األولى  - 2 2 مبادئ تربية 

G 117  مادة مستمرة  2 1 2 لغة إنجليزية 
G 127 ال تضاف   متطلب جامعة() حقوق اإلنسان(

 للمجموع( 
 الثاني  األولى  - 2 2

 --- --- 22 35 46 المجموع    
 

الثانية الفرقة الدراسية   

الرقم 
 الكودي 

عدد  اسم المقرر 
 الوحدات 

  فيعدد الساعات 
 األسبوع 

 
 الفرقة 

 المستوى  \

 
الفصل  
 ع ن الدراسي 

N 211  األول  الثانية  2 2 3 تحضير وتحليل األطعمة 
N 212  األول  الثانية  2 2 3 ميكروبيولوجى عام 

N 213 )األول  الثانية  4 2 4 كيمياء حيوية )أ 

N 214 )األول  الثانية  2 2 3 صناعات غذائية )أ 

N 215  األول  الثانية  2 2 3 فسيولوجى إنسان 

N 216  األول  الثانية  2 2 3 محاسبة 

N 217  مادة مستمرة  2 1 2 لغة إنجليزية 

N 221  الثاني  الثانية  2 2 3 ميكروبيولوجي أغذية وألبان 
N 222  الثاني  الثانية  2 2 3 تغذية انسان 

N 223  )الثاني  الثانية  2 2 3 كيمياء حيوية )ب 

N 224  الثاني  الثانية  2 2 3 االجهزة المنزلية 

N 225  الثاني  الثانية  2 2 3 ادارة التغذية في المؤسسات 

N 226  الثاني  الثانية  2 2 3 احصاء وبرمجة خطية 

N 217  مادة مستمرة  2 1 2 لغة إنجليزية 

 --- --- 30 26 41 المجموع   
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 الفرقة الدراسية الثالثة 

الرقم 
 الكودي 

عدد  اسم المقرر 
 الوحدات 

عدد الساعات  
 األسبوع  في

 
 الفرقة 

 المستوى  \

 
الفصل  
 ع ن الدراسي 

N 311  األول  الثالثة  2 3 4 تغذية فئات حساسة 
N 312  األول  الثالثة  2 2 3 طفيليات 

N 313 )األول  الثالثة  2 1 2 اعداد االطعمة )خضر وفاكهة 

N 314  األول  الثالثة  2 2 3 صحة الغذاء 

N 315  األول  الثالثة  2 2 3 )ب(صناعات غذائية 

N 316  األول  الثالثة  4 2 4 طهي تجريبي 

N 317  األول  الثالثة  2 1 2 كمبيوتر 

N 318  مادة مستمرة  2 1 2 لغة إنجليزية 
N 321  الثاني  الثالثة  - 2 2 مشكالت التغذية في الدول النامية 

N 322  )الثاني  الثالثة  4 2 4 اعداد االطعمة )عجائن ومخبوزات 

N 323  )الثاني  الثالثة  2 2 3 اعداد االطعمة )لحوم وأسماك 

N 324  الثاني  الثالثة  - 2 2 اقتصاديات الغذاء 

N 325 الثاني  الثالثة  2 2 3 تحليل أغذية 

N 326  الثاني  الثالثة  2 2 3 تخطيط واعداد الوجبات 

N 318  مادة مستمرة  2 1 2 لغة انجليزية 
 --- --- 30 27 42 المجموع   
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 الفرقة الدراسية الرابعة 

الرقم 
 الكودي 

عدد  اسم المقرر 
الوحدا 
 ت

عدد الساعات  
 األسبوع  في

 
 الفرقة 

 المستوى  \

 
الفصل  
 ع ن الدراسي 

N 411   األول  الرابعة  2 3 3 مشاكل التغذية في مصر 
N 412  األول  الرابعة  4 2 4 تغذية عالجية 

N 413 ) األول  الرابعة  2 2 3 تقييم االغذية ) أ 

N 414 ) األول  الرابعة  2 2 3 صناعات غذائية ) ج 

N 415  األول  الرابعة  2 2 3 تثقيف غذائي 

N 416  مستمرة مادة  6 - 3 تقييم غذائي ومشروع 

N 417  مادة مستمرة  2 1 2 كمبيوتر 

N 421  الثاني  الرابعة  - 2 2 شئون صحية ومراقبة الجودة 

N 422   الثاني  الرابعة  2 2 3 االلبان ومنتجاتها 

N 423  الثاني  الرابعة  2 2 3 كيمياء حيوية فسيولوجية 

N 424  ) الثاني  الرابعة  2 2 3 تقييم االغذية ) ب 

N 425  الثاني  الرابعة  2 2 3 وتعبئة وتخزين الخضر والفاكهة اعداد 

N 427  الثاني  الرابعة  - 2 2 تخطيط وتقويم السياسة الغذائية 

N 416  مادة مستمرة  6 - 3 تقييم غذائي ومشروع 

N 417  مستمرة ماده  2 1 2 كمبيوتر 
 --- 36 24 42 المجموع   
 (قرار مجلس الكليةمذكور بطبقا لما هو بالبرنامج: )متطلبات االلتحاق  -6

رغبة الطالب والتي يتقدم بها الطالب من خالل استمارة رغبات التخصص والتي تعدها  .1

 الكلية لذلك.

 .قرار مجلس الكلية علىبناءا  الكيمياء العضوية بالفرقة االولي مقرراجتياز الطالب ل .2

قارار مجلاس الكلياة والاذي يقاوم بتنظايم  علاىاالقساام االربعاة بنااءا  علىيوزك الطلبة  .3

% بقسم المالباس والنسايج 30% بقسم التغذية وعلوم االطعمة 30التحاق الطالب بنسبة 

 .% بقسم اقتصاد منزلي وتربية20% بقسم ادارة المنزل والمؤسسات 20

  خر خالل اسبوعين من بدء الدراسةويجوز للطالب أن يطلب التحويل من تخصص آل .4

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج: -7

 درجة البكالوريوس في االقتصاد المنزلي برنامج التغذية وعلوم االطعمة يجب ان  علىللحصول       
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أربعاة سانوات  المنزلياالقتصاد  في سالبكالوريوللحصول على درجة  ةمدة الدراس -

 على أساس نظام الفصلين الدراسيين وتنقسم الى مرحلتين: ةوتكون الدراس ةجامعي

 .ةعام ةاألولى دراس ة: الفرقاألولى ةالمرحل •

 ةتخصصي ةدراس ةوالرابع ةوالثالث ةوتشمل الفرق الثاني :ةالثاني ةالمرحل •

ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها الي الفرقاة التالياة اذا نجاح فاي المقاررات أو كاان  -

الحالاة االخيارة  هذهأو من فرقة أدني وفي  فرقتهراسبا فيها ال يزيد عن مقررين من 

يؤدي الطالب االمتحان فيما رسب فيه مع طالب الصاف الدراساي الاذي رساب فاي 

التخلاف كماا يسامح للطالاب الراساب فاي  مقرراته ويعفي من نسبه الحضور طاالب 

 بإضاافةوذلاك  األعلاىمقررات اللغة االنجليزية والحاسب االلي باالنتقال الي الفرقة 

المقررين المشار اليهما سابقا أو طاالب الفرقاة النهائياة الراسابين فيماا ال يزياد عان 

رقام سابتمبر طبقاا لقارار وزاري مقررين دراسيين فيمتحنون فيما رسبوا فاي شاهر 

واذا تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه فاي أقارب  27/11/2001بتاريخ  1674

اذا تقرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه في وللمقرر الذي رسب فيه  امتحانية  دورة

 .من العام الذي يليه وهكذا لحين النجاح في مواد التخلف شهر سبتمبر

الفصال الدراساي االول والثااني فيماا  االمتحاان فاي لإلعاادةيؤدي الطاالب البااقون  -

 .الي مواد التخلف باإلضافةرسبوا فيه من مواد فرقتهم 

تضمن االمتحان في أحد المقررات اختبارا تحريرياا وأخار شافويا أو عملياا فاان  إذا -

أعماال  –التطبيقي  –تقدير الطالب في هذا المقرر يكون مجموك تقديرات التحريري 

 .السنة

ويعتبر الطالب الغائب في االمتحان التحريري غائبا في المقرر وال ترصد له درجاة     -

 .السنةاالمتحان التطبيقي الخاصة بنهاية العام وتحفظ له درجة أعمال 

يحدد مجلس الكلياة بنااء علاي عارض االقساام المتخصصاة نظاام التادريب لطاالب  -

خطة الدراسة وينفاذ تحات اشاراف  الفرقة الثانية والثالثة تبعا لما هو موضح بجداول

وال يمانح الطالاب  –أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفي حدود االمكانيات المتاحة 

فترة التادريب بنجااح ويسااهم مشارف التادريب  اجتيازهشهادة البكالوريوس اال بعد 

% مان الدرجاة الكلياة 40بالمؤسسة في االشراف علي التدريب ويكون له الحق فاي 

لعضاو هيئاة التادريس المشارف ومساتوي درجاات  %60درجة ( ،  50 للتدريب )
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المئويااة المحااددة فااي تقياايم الطااالب )  النساابةالنجاااح والتقاادير فااي التاادريب حسااب 

 .والتقديرات (

يقوم طلبة الفرقة النهائية اعاداد مشاروك البكاالوريوس ويخصاص مجلاس القسام لاه  -

ء من االمتحان التحريري عندها يسلم فترة اضافية ال تجاوز أربعة أسابيع بعد االنتها

 .المشروك للمشرف عليه لتقييمه حسب درجات جداول خطة الدراسة

االقسام المتخصصاة خطاة الارحالت العلمياة السانوية كماا تتاولي  كما تحدد مجالس -

الكلية مان خاالل مجاالس االقساام تنظايم رحلاة علمياة لجمياع طاالب الفرقاة الثالثاة 

لماادة  السانة% مان أعماال 30ارير الطاالب ويخصاص لهاا وتتولي االقسام تقييم تق

 علااىتتوقااف  التخصااص التااي يحااددها القساام ويعتماادها مجلااس الكليااة )الاارحالت 

 االعتمادات المخصصة(.

 -الطالب: لتقويم  بالنسبة

 ةتخصص لكل مادة درجات كلية توزك بين االمتحان التحريري والتطبيقي وأعمال السان -

وفقا للجداول الخاصة بالمقررات وتتخذ مدة االمتحاان التحرياري النهاائي سااعتين لكال 

  .مادة

  -االتية: ويقدر نجاح الطالب في أي من المقررات أو في التقدير العام بأحد التقديرات  -

 % فأكثر من مجموك الدرجات 85ممتاز من  •

 % من مجموك الدرجات 85% الي أقل من 75جيد جدا من  •

 % من مجموك الدرجات 75% الي أقل من 65جيد من  •

 % من مجموك الدرجات 65% الي أقبل من 50مقبول من  •

 -اآلتيين: أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين  -

 % من مجموك الدرجات 50% الي أقل من 30ضعيف من  •

 % من مجموك الدرجات 30ضعيف جدا أقل من  •

  سب التقدير العام للمجموك الكلي.حدة ثم يح علىيحسب التقدير العام لكل مقرر  -

أسااس النظاام التراكماي وهاذا  علاىيحسب التقدير العام للطالب في درجة البكالوريوس  -

ترتياب  المجموك الكلي للدرجات التي يحصل عليها في كال السانوات الدراساية كماا ياتم

 .الطالب وفقا لهذا المجموك
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العام في أي فرقة من فرق الدراسة علاي جياد  تقديرهكان  إذايمنح الطالب مرتبة الشرف  -

متحان تقدم له في سب في أي امرتبة الشرف اال يكن قد ر علىجدا كما يشترط للحصول 

 أي فرقة دراسية.

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج: -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة  الطريقة 

 الطالب  اكتسبهاالذهنية التي  والقدرات لتقييم المعارف  النظرية  االختبارات -1

  الطالب  اكتسبهاالتي والعملية والعامة لتقييم المهارات المهنية  التطبيقية   االختبارات -2
مدي قدرة الطالب علي ولتقييم المعارف والمهارات الذهنية   األبحاث العلمية   -3

 المعلومات في أحد مجاالت المقرر استخراج

لتقييم المعارف والمهارات المهنية والذهنية والعامة التي اكتسبها   تكليفات   -4

 الطالب 

 لتقييم المعارف والمهارات الذهنية والعامة  المشروعات  -5

التدريب الميداني   -6

 الميدانية( )الزيارات 

  اكتسبهاالتي   والعامة لتقييم المعارف والمهارات المهنية والذهنية

 لمواكبة سوق العمل جمن البرنام الطالب 

 
 طرق تقويم البرنامج: -9

 

   )%( العينة الوسيلة القائم بالتقويم

  ستبيانات ا طالب الفرقة النهائية -1

  االستبيانات  توزيع

على  والكترونيا ورقيا  

 المستهدفين  جميع
 ستبيانات ا الخريجون -2

 ستبيانات ا أصحاب األعمال -3

البرنامج   تقييم نموذج خارجي أو ممتحن خارجيمقيم  -4

 الهيئة  اصدرته الذي
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 المعايير االكاديمية مع  مدي توافق مجاالت الدراسة جدول يوضح

 
 

مجاالت 

 الدراسة

 

 البرنامج )تغذية وعلوم اطعمة( 

النسبة تبعا 

للمعايير 

  االكاديمية

)%( 
 )%( عدد الوحدات العلوم

 

علوم 

 أساسية

علم األحياء  -الكيمياء الطبيعية-المنزلي   دالمدخل في علوم االقتصا
  -الكيمياء العضوبة العامة -الرياضة واإلحصاء -علم االحياء العام -الفسيولوجي

  -االجهزة المنزلية-فسيولوجي إنسان -صحة عامة وتمريض -الفن والتصميم
 .احصاء وبرمجة خطية  -محاسبة

40 23.39 20-22 

علوم 

 انسانية 

 اجتماع - لغة إنجليزية فرقة اولي )ترم اول وثاني( -مبادئ علم النفس -اقتصاد

لغة إنجليزية فرقة ثانية )ترم   -جودة -حقوق اإلنسان -مبادئ تربية -لغة عربية
 لغة إنجليزية فرقة ثالثة )ترم اول وثاني(.  -اول وثاني( 

26 15.2 10-12 

علوم 

 تخصصية 

كيمياء  -صناعات غذائية )أ( -ميكروبيولوجي عام -األطعمةتحضير وتحليل 
صحة   -تغذية انسان -ميكروبيولوجي أغذية وألبان  -كيمياء حيوية )ب( -حيوية )أ(

صناعات   -تغذية فئات حساسة  -طفيليات -ادارة التغذية في المؤسسات -الغذاء
مشكالت التغذية في  -طهي تجريبي -اعداد اطعمة) خضر وفاكهة(  -)ب(غذائية 

 -تحليل أغذية -اقتصاديات الغذاء - وأسماك(اعداد االطعمة )لحوم  - الدول النامية

تقييم االغذية   -تغذية عالجية  -مشاكل التغذية في مصر -تخطيط واعداد الوجبات
  تقييم االغذية )ب( -االلبان ومنتجاتها  -تثقيف غذائي  -صناعات غذائية )ج( -)أ(

79 46.2 42-46 

تدريب  

 ميداني 

في   تدريب صيفيثالثة )فرقة  -في المصانع(  تدريب صيفي) فرقة ثانية

 المستشفيات( غير مضاف الي عدد الوحدات الكلية للبرنامج في الالئحة
15 8 5-7 

 5-3 3.5 6 تقييم غذائي ومشروك ترم اول مشروع 

الفصل  )كمبيوتر فرقة رابعة  -الفصل الدراسي األول( -)فرقة ثالثةكمبيوتر  حاسب

 الفصل الدراسي الثاني( -الدراسي األول

6 3.5 5-7 

مواد 

تخصصية  

 تميزية 

كيمياء  -تخطيط وتقويم السياسة الغذائية -اعداد وتعبئة وتخزين الخضر والفاكهة
شئون صحية ومراقبة   - اعداد االطعمة )عجائن ومخبوزات( -حيوية فسيولوجية

 الجودة 

14 8.2 6-10 

 منسق البرنامج      

                                      رئيس مجلس القسم                                                     أ.د هبه عزالدين يوسف 

 الحسانين زيوسف عبد العزي /أ.د   


