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 تمييد   

 مصفوفات 
 اىداف البرنامج( -) المواصفات العامة لمخريج  تحقيق

لبرنامج التغذية وعموم االطعمة بكمية  ونواتج التعمم
لممعايير االكاديمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية  

 القياسية الصادرة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم
 

اىداف –اوال  تحقيق المواصفات العامة لمخريج 
 لممعايير االكاديمية -البرنامج

ثانيا تحقيق نواتج التعمم لمبرنامج 
 لممعايير االكاديمية
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لبرنامج البكالوريوس مع المعايير القياسية لخريج برنامج   االكاديميةمطابقة المعايير 
 التغذية وعموم االطعمة()بكالوريوس 

 المواصفات -االكاديميةالمعايير 
 العامو لخريج برنامج البكالوريوس

مواصفات خريج برنامج -المعايير القياسية و 
   التغذية وعموم االطعمة(البكالوريوس " 

خريج برنامج البكالوريوس يجب أن 
 يكون قادرًا عمى :

إدارة الموارد المتاحة 3.3 -3 (3
لتمبية احتياجات األفراد 

 .واألسر
 

اســتخدام التفكيــر  -2.3 (2
العممــي المتطــور لمواجيــة 

التخصــص المرتبطــة مشــكالت 
بــالفرد واألسرة والمجتمع عمى 

 .المستوى المحمى واإلقميمي
 
 

تقديم خدمات لممجتمع  -1.3 (1
والمستيمكين في مجاالت 

 االقتصاد المنزلي
 
 

االتصال الفعال مع  -4.3 (4
 اآلخرين

 

يجب  التغذية وعموم االطعمةخريج برنامج بكالوريوس 
 أن :

 
يدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد   3-3

التغذية وعموم  واالسر المرتبطة بتخصص
 االطعمة

 
يستخدم التفكير العممى المتطور لمواجية  3-2

مشكالت التخصص  المرتبطة بالفرد 
واالسرة والمجتمع عمى المستوى المحمي 

  واالقميمى

 
 
 
يقدم خدمات لممجتمع والمستيمكين فى  3-1

 التغذية وعموم االطعمةمجاالت 

 
 
 
 يتصل بفعالية مع االخرين 3-4
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استخدام األدوات  -5.3 (5
والخامات وفقا لمتكنولوجيا 

 . الحديثة في مجال التخصص
 
 

 
 القيادة والعمل في فريق -6.3 (6

. 
 

تنمية مياراتو و تبنى  -7.3 (7
اسموب لمتعمم وتنمية القدرات 

 .ذاتيا مدى الحياة
 

 
 

تفيم المسؤوليات  -8.3 (8
المينية واألخالقية واالعتبارات 

 .الثقافية والمجتمعية

 
 

المعرفة العممية بالغذاء  (9
والتغذية والعموم السموكية 

 ونظريات االدارة
 
النظريات تطبيق  (31

واالستفادة من حل المشاكل 

 

يستخدم االدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا  3-5
 التغذية وعموم االطعمةالحديثة فى مجال 

 
 
 

 يقود ويعمل فى فريق 3-6
 

وتنمية يتبنى اسموب لمتعمم وتنمية مياراتو  3-7
 قدراتو ذاتيا مدي الحياة

 
 
 
 
 
 
 
يتفيم المسئوليات المينية واالخالقية  3-7

 واالعتبارات الثقافية والمجتمعية
 
 
 

يمم بالمعارف العممية بالغذاء والتغذية والعموم  3-8
 السموكية  ونظريات االدارة 

 
يطبق نظريات حمول المشكالت والتفكير  3-9
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 والتفكير النقدى
 
 
 
 
اكتساب الميارات  (33

الالزمة لتحسين كمية ونوعية 
الغذاء والتغذية لمقابمة 
احتياجات االفراد 

 .والمجموعات
 

فيم العالقات بين  (32
العموم االساسية الكيمياء 
االحياء والكيمياء الحيوية 
والتغذية وتطبيق مبادىء ىذه 

 ممارسة التغذيةالعموم فى 
 
 
 
تزويد االفراد  (31

والجماعات بالتثقيف 
 واالستشارات التغذوية

 
معرفة االدوار  (34

والمسئوليات والكفاءات 
المطموبة لالخصائى فى مجال 
االغذية العالجية واالدارية 

 والمجتمعية

 النقدى واالستفادة منيا
 
 
 
 
 

الميارات الالزمة لتتحسين كمية يكتسب  3-31
ونوعية الغذاء والتغذية لمقابمة احتياجات 

 االفراد والمجموعات

 
 

يتفيم العالقات بين العموم االساسية ]  3-32
 الكيمياء  واالحياء والكيمياء الحيوية[ والتغذية

يطبق مبادىء العموم االساسية فى  3-31
 ممارسة االغذية

 
 
 
والجماعات بالتثقيف يزود االفراد  3-34

 واالستشارات التغذوية
 
يعرف االدوار والمسئوليات   3-35

والكفاءات المطموبة لالخصائى فى مجال 
 التغذية العالجية واالدارية والمجتمعية

 



6 

 

 
العمل مع الفئات وفى  (35

المؤسسات المعنية بالتغذية 
 محميا واقميميا

 

 
يعمل مع الفئات المختمفة وفى  3-36

 المؤسسات المعنية بالتغذية محميا واقميميا
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" مع المخرجات التغذية وعموم االطعمةلبرنامج البكالوريوس ا "   االكاديميةمطابقة المعايير 
 و المخرجات التعميمية المستيدفة لبرنامجالتعميمية المستيدفة لخريج برنامج  بكالوريوس 

 التغذية وعموم االطعمة

المعايير  المعايير القياسية العامة لبرنامج البكالوريوس
القياسية 
لبرنامج 

البكالوريوس  
التغذية وعموم 

 االطعمة

المخرجات التعميمية 
المستيدفة لخريج برنامج 

التغذية البكالوريوس  
 وعموم االطعمة

 المــعرفة والفيـــــــــم -3
 يجب أن يكون الخريج عمى فيم وداريو بكل من :

حقوق ومسئوليات األخرين والسموكيات  .3
التى تساىم في دعم العالقات اإليجابية 

 بين األفراد 

 
 
 

المصطمحات العممية والتكنولوجية  .2
المرتبطة بالتخصص واساسيات تطبيق 

 الحاسوب 

 
 
 
 
 
 
 

 يجب أن يكون الخريج قادرًا عمى أن :
 
. يحدد حقوق ومسئوليات األفراد 3-أ

 التغذية وعموم االطعمةفي مؤسسات 
. يميز السموكيات التي تساىم في 2-أ

دعم العالقات االيجابية في مؤسسات 
 التغذية وعموم االطعمة

 
 
. يذكر المصطمحات العممية 1-أ

التغذية والتكنولوجية المرتبط بمجال ا
 وعموم االطعمة

ساسيات . يعطي أمثمة عمي ا4-أ
تطبيقات الحاسوب في مجال التغذية  

 وعموم االطعمة
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تفيم المسئوليات المينية واألخالقية  .1
 واإلعتبارات الثقافية والمجتمعية

 
 
 
 
 
 
 
 

األساليب والطرق المالئمة لتعمم مجاالت  .4
اإلقتصاد المنزلى وفقا إلحتياجات 

 المتعممين 

 
 
 
 
 
 

أنظمة الجودة وقواعد ممارسة المينة  .5
 ومتطمبات السالمة والقضايا البيئية 

 
 

 
 
 
 

 
 
. يعدد المسئوليات المينية 5-أ

واالخالقية واالعتبارات الثقافية 
بتخصص التغذية والمجتمعية المرتبطة 

 وعموم االطعمة
 
. يشرح القيم واالعتبارات الثقافية 6-أ

صناعة واعداد التي تقوم عمي أساسيا 
 االطعمة وتقييميا 

 
 
. يصف االساليب والظروف 7-أ

التغذية وعموم المالئمة لتعمم مجاالت 
 وفقا الحتياجات المتعممين االطعمة 

لطرق المختمفة ألسس إدارة  . يعدد ا8-أ
المستشفيات والمصانع فيما يتعمق 

  بالتغذية واالطعمة
 
 
 
 
. يمخص انظمة الجودة وقواعد 9-أ

 التغذيةالمرتبطة ب ممارسة المينة
 االطعمةو 
 
 
سالمة . يشرح متطمبات ال31-أ

المين التي تخدم والقضايا البيئية  
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دارة الموارد المتاحة 6 .اسس اتخاذ القرار السميم وا 
 لتمبية احتياجات األفراد واألسرة والمجتمع 

 
 
 
 
 
 

اسس تقديم الخدمات واإللمام بحقوق -7
 المستيمك 

 
 
 
 
 
 
 

 التواصل الفعال .-8
 
 
 
 
 
 
 
 

مجال التغذية المختمفة المرتبطة ب
 واالطعمة

 
 
ختار اسس اتخاذ القرار السميم . ي33-أ

 المتعمق بالتغذية واالطعمة
. يحدد اسموب ادارة الموارد 32-أ

المتاحة لتمبية احتياجات االفراد واالسرة 
 المرتبطة بالتغذية واالطعمةوالمجتمع 

 
 
 
 
 
. يحدد أسس تقديم الخدمات 31-أ

 المرتبطة بالتغذية واالطعمة
. يشرح حقوق المستيمك ألفراد 34-أ

 ذات الصمة بالتغذية واالطعمةاألسرة 
 
 
 
 
 . يصف التواصل الفعال35-أ
 
 
. يشرح كيفية التواصل الفعال بين 36-أ

المجتمع فيما يتعمق بالتغذية أفراد األسرة 
 وعموم االطعمة
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تاثير العمر والنمو والعوامل االخري عمى . 9-أ
االحتياجات الغذائية لالشخاص االصحاء 

 والمرضى فى مراحل العمر المختمفة
 
 
 
 
 
 
فسيولوجيا االمراض المتعمقة بالتغذية . 31-أ

والتمثيل الغذائى لمعناصر الغذائية فى حاالت 
  الصحة والمرض

 
 
 
التداخل بين العناصر الغذائية وبعضيا . 33-أ

 وبين المغذيات واالدوية
 
 
 
 
تاثير العوامل المختمفة اجتماعية . 32-أ

واقتصادية وثقافية  وغيرىا عمى اختيار واستيالك 
 الغذاء

 
 
 
 
 

يشرح  تاثير العمر  2-9-3 (3
والنمو  والعوامل االخري عمى 

االحتياجات الغذائية لالشخاص 
 االصحاء فى مراحل العمر المختمفة

يحدد  تاثير العمر  2-9-2 (2
والنمو  والعوامل االخري عمى 

االحتياجات الغذائية لالشخاص 
 المرضى فى مراحل العمر المختمفة

 
يتفيم فسيولوجيا  31-3. -2 (1

 االمراض المتعمقة بالتغذية
. يشرح التمثيل 2-31-2 (4

الغذائى لمعناصر الغذائية فى حاالت 
 الصحة والمرض

 
يميز حاالت  2-33-3 (5

 التداخل بين العناصر الغذائية وبعضيا
. يسمى حاالت  2-33-2 (6

 التداخل بين المغذيات واالدوية
 
 
. يتفيم تاثير العوامل 2-32-3 (7

اعية االقتصادية المختمفة ) اجتم
 الخ( عمى اختيار الغذاء111الثقافية

يصف تاثير العوامل  2-32-2 (8
المختمفة ) اجتماعية االقتصادية 

 الخ( عمى استيالك الغذاء111الثقافية
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لالفراد والمجموعات الحالة الغذائية . 31-أ
واسس واساليب التدخل التغذوى لتحسين الحالة 

 الغذائية لالفراد فى المجتمع
 
 
 
 
طرق التثقيف التغذوى واالرشاد واساليب . 34-أ

 وتقنيات تطبيقيا مع االصحاء والمرضى
 
 
 
 
 
 
السياسات والتحديات التى تواجو انتاج .35-أ

عمى الحالة وتوزيع الغذاء محميا ودوليا واثر ذلك 
 الغذائية لالفراد

 
 
 
 
التفاعالت الكيميائية التى تحد من صفات جودة  

 وصالحية المواد الغذائية
 
 
 
 
 

يصف الحالة  2-31-3 (9
 الغذائية لالفراد والمجموعات

يشرح اسس   2-31-2 (31
واساليب التدخل التغذوى لتحسين الحالة 

 الغذائية لالفراد فى المجتمع
 
 

يمخص طرق  2-34-3 (33
التثقيف التغذوى واالرشاد وتقنيات 

 تطبيقيا مع االصحاء
يمخص طرق التقيف  2-34-2 (32

التغذوى واالرشاد واساليب وتقنيات 
 تطبيقيا مع المرضى

 
 

يميز  السياسات  2-35-3 (31
والتحديات التى تواجو توزيع الغذاء 

 محميا ودوليا
يعدد اثر السياسات  2-35-2 (34

والتحديات المختمفة عمى الحالة الغذائية 
 لالفراد

 
يشرح  -2-36 (36

التفاعالت الكيميائية التى تحد 
من صفات جودة وصالحية 

 المواد الغذائية
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ية لطرق تصنيع لالمبادىء والممارسات الحا 
عمى جودة  االغذية واثر  عمميات التصنيع والتعبئة

 المنتجات الغذائية
 
 
 
 
الموائح والقوانين والتشريعات المحمية والدولية  

 المنظمة لسياسات الغذاء ولعمميات تداولو
 
 
 
 
مبادىء و نظريات االدارة وتطبيقاتيا فى مجال  

 خدمات الغذاء

يمخص المبادىء  2-37-3 (37
والممارسات الحالية لطرق تصنيع 

 االغذية
يبين اثر عمميات  2-37-2 (37

التعبئة عمى جودة المنتجات التصنيع و 
 الغذائية

 
يتعرف عمى  -2-38 (37

الموائح والقوانين والتشريعات 
المحمية والدولية المنظمة 
لسياسات الغذاء ولعمميات 

 تداولو

 
يمخص مبادىء   2-39 (39

ونظريات االدارة وتطبيقاتيا  فى مجال 
 خدمات االغذية
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المعايير   البكالوريوسالمعايير القياسية العامة لبرنامج 
القياسية 
لبرنامج 

البكالوريوس   
التغذية وعموم 

 االطعمة

المخرجات التعميمية 
المستيدفة لخريج برنامج 

تغذية البكالوريوس  
 وعموم االطعمة

 الميارات الذىنية -2
 يجب أن يكون الخريج قادراعمى :

 
يدمج العمميات  .3

المتعمقة بالتفكير 
واالتصال والقيادة 

بمحيط العمل 
 والمجتمع

 
 
 
 
 
 

يقيم العوامل التى  .2
تؤثر في نمو الفرد 

 يجب أن يكون الخريج قادرًا عمى أن 
 
 

. يدمج  العمميات المتعمقة بالتفكير 3-ج
فى مجال  واالتصال  بمحيط العمل 

 التغذية واالطعمة
 
يدمج العمميات المتعمقة بالقيادة  2-ج

فى مجال التغذية  بمحيط العمل
 واالطعمة

   
 
 
 
.يقيم العوامل التي تؤثر في نمو 1-ج

 المرتبطة بالتغذية واالطعمة الفرد 
عالقة التغذية واالطعمة . يقيم 4-ج
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وتنمية الجوانب 
ذات الصمة بفيم 
 الذات والشخصية 

 
يقيم اسس صنع  .1

القرار واالتصال 
والعالقات المتبادلة 

 بين االفراد 

 
 
 

.يطورعناصر التفكير 4
النقدى واالبتكارى والمنطقى 

. 
 
 
 
 
 
 

يخطط مشاريع 5
 البحوث
 
 
 
 

 عوامل تنمية الجوانب ذات الصمةب
  بفيم الذات والشخصية. 
 
 
 
. يقيم العوامل ذات الصمة بصنع 5-ج

 المرتبط بالتغذية واالطعمة القرار 
 باإلتصال. يقيم العوامل المتعمقة  6-ج
فى  والعالقات المتبادلة بين االفراد  

 مجال التغذية واالطعمة
 
 
 
 . يحمل عناصر التفكير النقدى   7-ج

بصفة عامة والمرتبطة بالتغذية واالطعمة 
   لتطويرىابصفة خاصة 

. يحمل عناصر التفكير االبتكارى 8-ج
بصفة عامة والمرتبطة بالتغذية  المنطقى

 واالطعمة بصفة خاصة لتطويرىا  
 
 
 
 . يخطط مشاريع البحوث9-ج
 يصمم مشاريع البحوث 31-ج
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يخطط لبيئة تعميمية -6
لتنمية المعارف 
المرتبطة بمجال 

 التخصص

 

يختار الحمول المثمى -7
لممشاكل المرتبطة 

بمجال التخصص عمى 
اساس  تفكير تحميمى 

ياخذ فى االعتبار 
امكانية التطبيق 

واالقتصاد واالخالق 
 وادارة المخاطر

 
 
 
 

يقدر االحتياجات من .8
الطاقة والعناصر الغذائية 
لالفراد والمجموعات فى 
 حاالت الصحة والمرض

 
 
 
 
 

 . يخطط  بيئة تعميمية منتجة 33-ج
. يخطط  بيئة تعميمية منتجة 32-ج

بتخصص لتنمية المعارف  المرتبطة 
 التغذية وعموم االطعمة

 
 
 

الحمول يصنف 2-2-7-3 31
المثمى لممشاكل المرتبطة بالتغذية وعموم 
االطعمة باستخدام التفكير التحميمي 

 المبنى عمى التطبيق واالقتصاد
يصنف الحمول  2-2-7-2 34

المثمى لممشاكل المرتبطة بالتغذية وعموم 
االطعمة باستخدام التفكير التحميمي 

 المبني عمى االخالق وادارة المخاطر
 
 
 
 
 

يحمل االحتياجات  2-2-8-3 35
من الطاقة  والعناصر الغذائية لالفراد او 

 المجموعات فى حالة الصحة
يحمل االحتياجات  2-2-8-2 36

من الطاقة والعناصر الغذائية لالفراد او 
 المجموعات فى حالة المرض
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يستنتج تاثير العوامل . 8-ج

المختمفة عمى اختيار وتناول 
الطعام وعمى الحالة الغذائية 

 لالفراد والمجموعات
 
 
 
 
 
يخطط قوائم الطعام . 9-ج

بالمؤسسات التى تقدم 
خدمات االغذية وفقا 
لالحتياجات الغذائية 

 المستيدفةوالصحية لمفئات 
 
 
 
 
 
 
يستنتج العالقة بين . 31-ج

التغذية السميمة والصحة 
ويتعرف عمى المشاكل 

الصحية الناتجة عن نقص 
العناصر الغذائية فى االفراد 
 والمجموعات المعرضين ليا

 
 
 

يستنتج تاثير  2-2-9-3 37
العوامل المختمفة عمى اختيار وتناول 

 الطعام
تنتج تاثير يس  2-2-9-2 38

العوامل المختمفة عمى الحالة الغذائية 
 لالفراد والمجموعات

 
 
 

يخطط قوائم  الطعام  2-2-31 39
بالمؤسسات التى تقدم خدمات االغذية 
وفقا لالحتياجات الغذائية والصحية 

 لمفئات المستيدفة
 
 
 
 
 
 
 

يستنتج العالقة  2-2-33-3 21
 بين التغذية السميمة والصحة

يحمل المشاكل  2-2-33-2 23
الصحية الناتجة عن نقص العناصر 
الغذائية فى االفراد والمجموعات 

 المعرضين لذلك
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يحمل ويقيم نتائج . 33-ج

االختبارات المعممية المتعمقة 
 بالتغذية وبالمسوح الغذائية

 
 
 
 
 
 
يقترح خطط التدخل  32-ج

التغذوى المناسبة لتحسن 
الوضع التغذوى فى فئات 
المجتمع التى تعانى من 

 مشاكل سوء التغذية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

يحمل نتائج  2-2-32-3 (22
االختبارات المعممية المتعمقة بالتغذية 

 وبالمسوح الغذائية
يصنف نتائج  2-2-32-2 (21

االختبارات المعممية المتعمقة بالتغذية 
 وبالمسوح الغذائية

 
 

يقترح خطط  2-2-31-3 (24
التدخل التغذوى المناسبة لتحسين الوضع 

 التغذوى
يقترح خطط  2-2-31-2 (25

التدخل التغذوى  المناسبة لمفئات التى 
 تعانى من مشاكل سوء التغذية
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يختار طرق . 31-ج

التثقيف التغذوى التى 
تتناسب مع الظروف 

 والفئات المختمفة
 
 
 
 
 
 

يختار االختبارات 34ج 
االحصائية المناسبة لعرض 

 التغذوىوتفسير نتائج التقييم 
. 
  

يصنف طرق  2-2-34-3 (26
التثقيف التغذوى التى تتناسب مع 

 مختمف الظروف
 
 
 

يصنف طرق  2-2-34-2 (27
التثقيف التغذوى التى تتناسب مع الفئات 

 المختمفة 
 
 

يحمل االختبارات  2-2-35-3 (28
االحصائية المناسبة لعرض نتائج التقييم 

 التغذوى
يحمل     2-2-35-2 (29

االختبارات االحصائية المناسبة لتفسير 
 نتائج التقييم التغذوى
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المعايير القياسية العامة 
 لبرنامج البكالوريوس

ا المعايير القياسية 
 لبرنامج البكالوريوس

التغذية وعموم   فى
 االطعمة

المخرجات التعميمية المستيدفة لخريج 
فى التغذية وعموم برنامج البكالوريوس 

 االطعمة

 الميارات المينية والعممية -3
 
 

NARS المعايير
األكاديمية المرجعية 
)الميارات المينية و 

يجب أن يكون  العممية(
 الخريج قادرا عمى :

.يمارس المواطنة 3
السميمة ويدير موارده 

الخاصة المتاحة ويتحمل 
المسئولية في العمل وتجاه 

 األفراد 
 
 
. يطبق المبادئ العممية 2

المناسبة لمجال 
التخصص في تصميم 

وتطوير وتحميل العناصر 
 والنظم والعمميات 

 
 
 

 يجب أن يكون الخريج قادرًا عمى أن :     
 
 
 
 
 
 
 

 . يطبق أسس المواطنة السميمو 3-ب .3
. ينسق بين موارده الخاصة المتاحو فى تحممو 2-ب .2

 عممو وتجاه االفراد المحيطين بو المسئولية داخل

 
 
 
 

دئ العممية المناسبة لتخصص التغذية . يطبق المبا1-ب .1
 وعموم االطعمة

.يستخدم  المبادئ العممية المناسبة فى تصميم 4-ب .4
 العناصر والنظم والعمميات المتعمقةوتطوير وتحميل 

 بتخصص التغذية وعموم االطعمة
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. يطبق الخبرات 1

والمعارف والميارات 
األساسية في مجال 

 التخصص .
 
 
 
 
 
 
 
. ينفذ مشاريع البحوث 4

باألسموب العممى السميم 
ويقترح المنيج الالزم 

 لتحقيق اليدف .
 
 
 
 
 
 
 
 
. يحقق العوامل التى 5

تستيدف خمق بيئة عمل 
 آمنة في مجال العمل 

 
 
 
 
 
 

.يطبق  الخبرات والمعارف والميارات األساسية في 5-ب .5
 مجال تخصص التغذية وعموم االطعمة

تخصص . ينظم بين الميارات األساسية في مجال 6-ب .6
 التغذية وعموم االطعمة

 
 
 
 

 سميم . ينفذ مشروعات بحثية بأسموب عممي 7-ب .7
 . ينفذ المنيج الالزم لتحقيق اليدف8-ب .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. يحقق العوامل التى تسيم فى خمق بيئة عمل 9-ب .9
 مناسبة 
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يطبق المعارف  .6
والميارات 

والممارسات 
 الالزمة ألمن

 وسالمة البيئة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعداد  يشارك فى .7
دراسات الجدوى 

لممشروعات 
 االنتاجية الصغيرة

 
 
 
 

. يطبق  العوامل التى تؤثر فى بيئة 31-ب .31
 بتخصص التغذية وعموم االطعمةالعمل  المتعمقة 

 
 
. يطبق  المعارف والميارات  ألمن 33-ب .33

 التغذية وعموم االطعمةمجال تخصص وسالمة البيئة في 

 
. يطبق  الممارسات الآلزمة لتحقيق 32-ب .32

ذات الصمة بتخصص التغذية وعموم األمن والسالمة 
 االطعمة

 

 
 
 
 
 
 
 

.يطبق دراسات الجدوى لممشروعات 31-ب .31
تخصص التغذية وعموم غيرة ذات الصمة باإلنتاجية الص

 االطعمة
. يطبق أسس إعداد  دراسات الجدوى 34-ب .34

اإلنتاجية الصغيرة في مؤسسات األسرة  لممشروعات
 والطفولة.
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يطبق مبادئ  .8
واسس اإلدارة 

السميمة الستخدام 
الموارد المتاحة 

في ضوء 
 احتياجات السوق 

 
 
 
 

يطبق مبادىء . 9-ب
عموم االغذية فى عمميات 

اعداد االطعمة لمحفاظ 
عمى محتواىا من 
 العناصر الغذائية

 . 
 
يطور او يعدل .31-ب

الوصفات التركيبية 
الصحية وفقا لالحتياجات 

الغذائية لالفراد او 
 .المجموعات

 
 
يطبق طرق . 32-ب

البحث المناسبة ويستخدم 
التقنيات المعممية السائدة 
 فى اجراء بحوث التغذية

 
 

. يطبق  المبادئ االدارية السميمة 35-ب .35
ذات الصمة بتخصص التغذية الستخدام الموارد المتاحو 

 فى ضوء احتياجات السوق وعموم االطعمة
. يستخدم اسس االدارة السميمة في 36-ب .36

الستخدام الموارد المتاحة ذات الصمة بتخصص التغذية 
 في ضوء احتياجات السوق  وعموم االطعمة  

 
 
 

 يطبق مبادىء عموم االغذية عمميا 2-1-9-3 .37
.  يطبق مبادىء عموم االغذية فى 2-1-9-2 .38

عمميات اعداد االطعمة لمحفاظ عمى محتواىا من 
 العناصر الغذائية المختمفة

 
الوصفات التركيبية يطور   2-1-31-3 .39

 الصحية وفقا لالحتياجات الغذائية لالفراد او المجموعات
يعدل الوصفات التركيبية الصحية  2-1-31-2 .21

 وفقا لالحتياجات الغذائية لالفراد او المجموعات

 
 

 يطبق طرق البحث المناسبة   2-1-33-3 .23
يستخدم التقنيات المعممية السائدة  2-1-33-2 .22

 فى اجراء بحوث التغذية
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يحدد االحتياجات .31-ب

الغذائية لالفراد فى مراحل 
العمر المختمفة وفقا 

لمستوى النشاط الجسمانى 
واالحتياجات الفسيولوجية 

 .والعوامل االخري
 
 
يستخدم الطرق . 34-ب

التحميمية المناسبة فى 
 مختبر تحميل االغذية

 
يحدد الظروف  35ب

المالئمة لتثبيط نشاط او 
قتل الكائنات الدقيقة 

المسببة لالمراض ولتمف 
 االغذية

 
 يطبق مبادىء 36ب

عموم االغذية فى مراقبة 
 وضمان جودة المنتجات

 الغذائية
 
 
 

 
 
 

 
يحدد االحتياجات الغذائية لالفراد فى 2-1-32 .21

مراحل العمر وفقا لمستوى النشاط الجسمانى واالحتياجات 
 الفسيولوجية والعوامل االخري

 
 
 
 

يستخدم الطرق التحميمية المناسبة  -2-1-31 .24
 فى مختبر تحميل االغذية

 
 

يضبط الظروف المالئمة لتثبيط  -2-1-34 .25
دقيقة المسببة لالمراض ولتمف نشاط او قتل الكائنات ال

 االغذية

 
 

يطبق مبادىء عموم االغذية  فى  2-1-35 .26
 مراقبة وضمان جودة المنتجات الغذائية
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يفسر المصطمحات   37ب
الطبية ونتائج االختبارات 
 المعممية المتعمقة بالتغذية

 
 
يصمم ويجري  38ب

البرامج الخاصة بتقييم 
وتعزيز الحالة الغذائية فى 

 المجتمع
 
 
 
 
يطبق مبادىء  . 35-ب

ونظريات االدارة فى 
اماكن تقديم خدمات 

 التغذيىة
 
 
 
يصمم وينفذالبرامج   36ب

اليادفة الى التحكم فى 
مخاطر امراض سوء 
التغذية فى الفئات  

 –المستيدفة ) االطفال 
الحوامل المراضع المسنين 

 وغيرىا(
. 
  

 يتناول المصطمحات الطبية 36-3 -2-1 .27
يحمل نتائج االختبارات المعممية  2-1-36-2 .28

 المتعمقة بالتغذية

 
يصمم البرامج الخاصة بتقييم   2-1-37-3 .29

 الحالة الغذائية فى المجتمعوتعزيز 
يجري البرامج الخاصة بتقييم  2- 2-1-37 .11

 وتعزيز الحالة الغذائية فى المجتمع

 
 
 

يطبق مبادىء االدارة فى اماكن  3- 2-1-38 .13
 تقديم خدمات التغذية

يطبق نظريات االدارة فى اماكن   2-1-38-2 .12
 تقديم خدمات التغذية

 
 
 

التحكم يصمم البرامج اليادفة الى  2-1-39-3 .11
فى مخاطر امراض سوء التغذية فى الفئات المختمفة  

 االطفال الحوامل المراضع المسنين
ينفذ البرامج اليادفة الى التحكم  2-1-39-2 .14

فى مخاطر امراض سوء التغذية فى الفئات المختمفة  
 االطفال الحوامل المراضع المسنين  

 



26 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

المعايير القياسية العامة 
 البكالوريوسلبرنامج 

المعايير القياسية لبرنامج  
البكالوريوس  التغذية وعموم 

 االطعمة

المخرجات التعميمية المستيدفة 
لخريج برنامج البكالوريوس  

 التغذية وعموم االطعمة
 الميارات العامة والمنتقمة -4

يجب أن يكون الخريج 
 قادراعمى :

قيادة وتحفيز  .3-د
 العاممين.

 
تكنولوجيا استخدام  .2-د

 المعمومات بشكل جيد .
 
 
استخدام المغة  .1-د

حدى المغات  العربية وا 
األجنبية بشكل جيد في 

 مجاالت التخصص
 
 
 
 

 يجب أن يكون الخريج قادرًا عمى أن :
يساىم فى تحفيز وقيادة  3-د

 العاممين
 
يساىم فى استخدام   2-د

 تكنولوجيا المعمومات بشكل جيد
 
المغة يساىم فى استخدام    1-د

 العربية بشكل جيد
يساىم فى استخدام احدى  4-د

المغات االجنبية بشكل جيد فى 
 مجال التغذية وعموم االطعمة
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يعمل ويتفاعل مع . 4-د
االفراد عمى اختالف 

 ثقافاتيم
 
 
يساىم فى رفع الوعى  5د

الغذائى لالفراد المحيطين 
عمى مستوى االسرة 

 والمجتمع
 
حل  . يشارك في 5-د

المشكالت المتعمقة بالغذاء 
 والتغذية فى المجتمع

 
 
 
يتابع التطور العممى . 6-د

والتكنولوجى فى مجال 
 التخصص

 
 

يشارك فى العمل  مع االفراد عمى اختالف  3- 2-4-4 (5
 ثقافاتيم

يساىم فى التفاعل مع االفراد عمى اختالف  2-4-4-2 (6
 ثقافاتيم

 
يساىم فى  فى رفع الوعى الغذائى لالفراد  2-4-5 (7

 المحيطين عمى مستوى االسرة 
يشارك فى رفع يالوعى الغذائى لالفراد  6 -2-4  (8

 المحيطين عمى مستوى المجتمع
 
 
 حل المشكالت المتعمقة بالغذاء والتغذية فى المجتمع يشارك في (9
 
 
 
 

التغذية يتابع التطور العممى   فى مجال  2-4-7-3 (31
 وعموم االطعمة

 يتابع التطور التكنولوجى فى مجال التغذية وعموم االطعمة 2-4-7-2 (33

 
 0209/ 8االجراءات التصحيحية لتوصيف البرنامج الدراسي  تاريخ اعتماد مجمس القسم 

 8/0209تاريخ اخر تحديث لتوصيف     
 التوقيع

رئيس مجمس القسم ا.د. / يوسف عبد العزيز حسانين                    تاريخ اعتماد 
 8/0209اإلجراءات التصحيحية: 
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  (03نموذج رقم )
 

 
 
 

 المنوفية .جامعة : 
 : االقتصاد المنزلي كمية 
 التغذية وعموم االطعمة: قسم

 
 

   توصيف برنامج التغذية وعموم االطعمة
  

0202/0209  
 
 

 :معمومات أساسية -أ
 

 : التغذية وعموم االطعمةاسم البرنامج -0  
  )مشترك(  )ثنائى(                √:     )أحادى(     طبيعة البرنامج -0  

               
  التغذية وعموم االطعمة:    القسم المسئول عن البرنامج

توصيف البرنامج موافقة مجمس الكمية عمى اقرار    :تاريخ اقرار البرنامج 
 (   0209بتاريخ )   

 
 :معمومات متخصصة -ب
 

 :األىداف العامة لمبرنامج  
 

 ان :مى خريج  برنامج التغذية وعموم االطعمة يجب ع
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التغذية وعموم يدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد  واالسر المرتبطة بتخصص  0-0

  االطعمة

 

المتطور لمواجية مشكالت التخصص  المرتبطة بالفرد واالسرة يستخدم التفكير العممى  0-0

  والمجتمع عمى المستوى المحمي واالقميمى

 التغذية وعموم االطعمةيقدم خدمات لممجتمع والمستيمكين فى مجاالت   0-3

 يتصل بفعالية مع االخرين  0-4

 التغذية وعموم االطعمةيستخدم االدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجال   0-5

 يقود ويعمل فى فريق  0-6

 يتبنى اسموب لمتعمم وتنمية مياراتو وتنمية قدراتو ذاتيا مدي الحياة 0-7

 يتفيم المسئوليات المينية واالخالقية واالعتبارات الثقافية والمجتمعية 0-8

 االدارة  يمم بالمعارف العممية بالغذاء والتغذية والعموم السموكية  ونظريات 0-9

 يطبق نظريات حمول المشكالت والتفكير النقدى واالستفادة منيا 0-02

يكتسب الميارات الالزمة لتتحسين كمية ونوعية الغذاء والتغذية لمقابمة احتياجات  0-00

 االفراد والمجموعات

 والتغذية [يتفيم العالقات بين العموم االساسية ] الكيمياء  واالحياء والكيمياء الحيوية 0-00

 يطبق مبادىء العموم االساسية فى ممارسة االغذية 0-03

 يزود االفراد والجماعات بالتثقيف واالستشارات التغذوية 0-04
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 الخصائى فى مجال التغذية العالجيةيعرف االدوار والمسئوليات والكفاءات المطموبة ل  0-05

 واالدارية والمجتمعية

 المؤسسات المعنية بالتغذية محميا واقميميا يعمل مع الفئات المختمفة وفى 0-06

 

 

 المخرجات التعميمية المستيدفة من البرنامج: -0
 . المعرفة والفيم: 0/0
 المعرفة والفيم لمنقاط التالية التغذية وعموم االطعمةيجب ان يكون يكتسب خريج برنامج  

 ( نواتج المعرفة والفيم ILOSنواتج التعمم المستيدفة )
 00و 02وصفحة رقم  4و  3المعايير القياسية لييئة ضمان الجودة واالعتماد صفحة رقم فى ضوء 

 يحدد حقوق ومسئوليات االخرين  التى تساىم فى دعم العالقات االيجابية بين االفراد  2-3.3 (3

 يوضح السموكيات التى تساىم فى دعم العالقات االيجابية بين االفراد 3-2 2 (2

واساسيات تطبيقات  التغذية وعموم االطعمةيذكر  المصطمحات العممية المرتبطة بتخصص  2-2-3 (1
 الحاسوب

واساسيات تطبيقات  التغذية وعموم االطعمةيوضح المصطمحات التكنولوجية المرتبطة بتخصص 2-2-2 (4
 الحاسوب

 يتفيم المسئوليات المينية واالخالقية 2-1-3 (5

 يشرح االعتبارات الثقافية والمجتمعية  2-1-2 (6

 وفقا الحتياجات المتعممين  التغذية وعموم االطعمةيحدد االساليب  المالئمة لتعمم مجاالت  2-4-3 (7

 وفقا الحتياجات المتعممين  التغذية وعموم االطعمةيصف الطرق المالئمة لتعمم مجاالت  2-4-2 (8

 ممارسة المينةانظمة الجودة وقواعد   ناقشي 2-5-3 (9
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 يشرح متطمبات السالمة والقضايا البيئية  2-5-2 (31

 اسس اتخاذ القرار السميم لتمبية احتياجات االفراد واالسرة والمجتمع ناقش. ي2-6-3 (33

 يحدد اسس ادارة الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد واالسرة والمجتمع 2-6-2 (32

 يمم بحقوق المستيمك 2-7-3 (31

 . يعرف اسس تقديم الخدمات 2-7-2 (34

 التواصل الفعال . يناقش2-8 (35

يشرح  تاثير العمر والنمو  والعوامل االخري عمى االحتياجات الغذائية لالشخاص االصحاء  2-9-3 (36
 فى مراحل العمر المختمفة

تاثير العمر والنمو  والعوامل االخري عمى االحتياجات الغذائية لالشخاص المرضى   يحدد 2-9-2 (37
 فى مراحل العمر المختمفة

 فسيولوجيا االمراض المتعمقة بالتغذية يتفيم 31-3. -2 (38

 التمثيل الغذائى لمعناصر الغذائية فى حاالت الصحة والمرض يشرح. 2-31-2 (39

 ناصر الغذائية وبعضياحاالت التداخل بين العيميز  2-33-3 (21

 حاالت التداخل بين المغذيات واالدوية سمىي . 2-33-2 (23

 الخ( عمى اختيار الغذاء111يتفيم تاثير العوامل المختمفة ) اجتماعية االقتصادية الثقافية .2-32-3 (22

الخ( عمى استيالك 111تاثير العوامل المختمفة ) اجتماعية االقتصادية الثقافية يصف 2-32-2 (21
 الغذاء

 يصف الحالة الغذائية لالفراد والمجموعات 2-31-3 (24

 يشرح اسس واساليب التدخل التغذوى لتحسين الحالة الغذائية لالفراد فى المجتمع  2-31-2 (25
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 وتقنيات تطبيقيا مع االصحاءيمخص طرق التثقيف التغذوى واالرشاد  2-34-3 (26

 يمخص طرق التقيف التغذوى واالرشاد واساليب وتقنيات تطبيقيا مع المرضى 2-34-2 (27

 توزيع الغذاء محميا ودولياالسياسات والتحديات التى تواجو   يميز 2-35-3 (28

 اثر السياسات والتحديات المختمفة عمى الحالة الغذائية لالفراد يعدد 2-35-2 (29

 التفاعالت الكيميائية التى تحد من صفات جودة وصالحية المواد الغذائية يشرح -2-36 (11

 يمخص المبادىء والممارسات الحالية لطرق تصنيع االغذية 2-37-3 (13
 يبين اثر عمميات التصنيع والتعبئة عمى جودة المنتجات الغذائية 2-37-2 (12
المنظمة لسياسات الغذاء  يتعرف عمى الموائح والقوانين والتشريعات المحمية والدولية -2-38 (11

 ولعمميات تداولو
 يمخص مبادىء ونظريات االدارة وتطبيقاتيا  فى مجال خدمات االغذية  2-39 (14

 
 
 الميارات الذىنية : - 2/2
 بنياية البرنامج يجب ان يكون الخريج قادرا عمي ان  

 03و 00و  6  -5و  ات  رقم المعايير القياسية لييئة ضمان جودة التعميم واالعتماد صفح فى ضوء
 

 يدمج العمميات المتعمقة بالتفكير واالتصال بمحيط العمل والمجتمع  2-2-3-3 (3

 يدمج العمميات المتعمقة بالقيادة بمحيط العمل والمجتمع 2-3-2. 2 (2

 العوامل التى تؤثر فى نمو الفرد  يصنف 2-2-2-3 (1

 العوامل المتصمة بتمية الجوانب ذات الصمة بفيم الذات والشخصية يصنف 2-2-2-2 (4

 .يحمل عممية صناعة القرار2-2-1-3 (5

 يخطط العالقات المتبادلة بين االفراد2-2-1-2 (6
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 يطور عناصر التفكير النقدى 2-2-4-3 (7

 يطور عناصر التفكير االبتكاري والعاطفى 2-2-4-2 (8

 يخطط مشاريع البحوث 2-2-5 (9

 التغذية وعموم االطعمةتمية المعارف المرتبطة بمجال تيخطط لبيئة تعميمية منتجة ل 2-2-6 (31

باستخدام التفكير  التغذية وعموم االطعمةالحمول المثمى لممشاكل المرتبطة ب يصنف2-2-7-3 (33
 التحميمي المبنى عمى التطبيق واالقتصاد

باستخدام التفكير  وعموم االطعمةالتغذية الحمول المثمى لممشاكل المرتبطة ب يصنف 2-2-7-2 (32
 التحميمي المبني عمى االخالق وادارة المخاطر

 ت فى حالة الصحةصر الغذائية لالفراد او المجموعااالحتياجات من الطاقة  والعنا يحمل 2-2-8-3 (31

 االحتياجات من الطاقة والعناصر الغذائية لالفراد او المجموعات فى حالة المرض يحمل 2-2-8-2 (34

 يستنتج تاثير العوامل المختمفة عمى اختيار وتناول الطعام 2-2-9-3 (35

 يستنتج تاثير العوامل المختمفة عمى الحالة الغذائية لالفراد والمجموعات  2-2-9-2 (36

الطعام بالمؤسسات التى تقدم خدمات االغذية وفقا لالحتياجات الغذائية   يخطط قوائم 2-2-31 (37
 والصحية لمفئات المستيدفة

 يستنتج العالقة بين التغذية السميمة والصحة 2-2-33-3 (38

يحمل المشاكل الصحية الناتجة عن نقص العناصر الغذائية فى االفراد والمجموعات  2-2-33-2 (39
 المعرضين لذلك

 يحمل نتائج االختبارات المعممية المتعمقة بالتغذية وبالمسوح الغذائية 2-2-32-3 (21

 نتائج االختبارات المعممية المتعمقة بالتغذية وبالمسوح الغذائية صنفي 2-2-32-2 (23
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 يقترح خطط التدخل التغذوى المناسبة لتحسين الوضع التغذوى 2-2-31-3 (22

 يقترح خطط التدخل التغذوى  المناسبة لمفئات التى تعانى من مشاكل سوء التغذية 2-2-31-2 (21

 طرق التثقيف التغذوى التى تتناسب مع مختمف الظروف يصنف 2-2-34-3 (24

  طرق التثقيف التغذوى التى تتناسب مع الفئات المختمفة صنفي 2-2-34-2 (25

 االختبارات االحصائية المناسبة لعرض نتائج التقييم التغذوى يحمل 2-2-35-3 (26

 االختبارات االحصائية المناسبة لتفسير نتائج التقييم التغذوى يحمل    2-2-35-2 (27

 

  . 
 
 

 
 الميارات المينية و العممية: - 2/1
 

 بنياية البرنامج يجب ان يكون الخريج قادرا عمى ان
 ( نواتج الميارات العمميةILOSنواتج التعمم المستيدفة )

 00-00 -5-4واالعتماد صفحات رقم  المعايير القياسية لييئة ضمان جودة التعميم فى ضوء 
 

 يمارس المواطنة السميمة 2-1-3-3 (3

 يدير موارده الخاصة المتاحة 2-1-3-2 (2

 يتحمل المسئولية فى العمل وتجاه االفراد 2-1-3-1 (1

 فى  تصميم وتطوير وتحميل العناصر التغذية وعموم االطعمةيطبق المبادىء العممية لمجال 3- 2-1-2 (4

فى تصميم وتطوير  وتحميل النظم  التغذية وعموم االطعمةيطبق المباديء العممية لمجال  2-1-2-2 (5
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 والعمميات

 التغذية وعموم االطعمةيطبق الخبرات والمعارف فى مجال  2-1-1-3 (6

 التغذية وعموم االطعمةيطبق الميارات االساسية فى مجال  2-1-1-2 (7

 ينفذ مشاريع البحوث باالسموب العممى السميم 2-1-4-3 (8

 زم لتحقيق  اىداف مشاريع البحوثالمنيج الال يطبق 2-1-4-2 (9

 العوامل التى تسيم فى خمق بيئة عمل امنة فى مجال العمل ينسق  -2-1-5 (31

 يطبق المعارف االالزمة  المن وسالمة البيئة 2-1-6-3 (33

 والممارسات الالزمة المن وسالمة البيئةيطبق الميارات  2-1-6-2 (32

 الصغيرة  االنتاجية التغذية وعموم االطعمةدراسات الجدوى لمشروعات  يطور 2-1-7 (31

 يطبق مبادىء االدارة السميمة الستخدام الموارد المتاحة  فى ضوء احتياجات السوق 8-3 -2-1 (34

 المتاحة  فى ضوء احتياجات السوقيطبق اسس االدارة السميمة الستخدام الموارد  2-1-8-2 (35

 عمميا يطبق مبادىء عموم االغذية 2-1-9-3 (36

يطبق مبادىء عموم االغذية فى عمميات اعداد االطعمة لمحفاظ عمى محتواىا من  . 2-1-9-2 (37
 العناصر الغذائية المختمفة

 المجموعاتيطور الوصفات التركيبية الصحية وفقا لالحتياجات الغذائية لالفراد او   2-1-31-3 (38

 يعدل الوصفات التركيبية الصحية وفقا لالحتياجات الغذائية لالفراد او المجموعات 2-1-31-2 (39

 يطبق طرق البحث المناسبة   2-1-33-3 (21

 يستخدم التقنيات المعممية السائدة فى اجراء بحوث التغذية 2-1-33-2 (23

لمستوى النشاط الجسمانى  يحدد االحتياجات الغذائية لالفراد فى مراحل العمر وفقا2-1-32 (22
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 واالحتياجات الفسيولوجية والعوامل االخري

 يستخدم الطرق التحميمية المناسبة فى مختبر تحميل االغذية -2-1-31 (21

يضبط الظروف المالئمة لتثبيط نشاط او قتل الكائنات الدقيقة المسببة لالمراض ولتمف  -2-1-34 (24
 االغذية

 فى مراقبة وضمان جودة المنتجات الغذائية  يطبق مبادىء عموم االغذية 2-1-35 (25

 المصطمحات الطبية يتناول 36-3 -2-1 (26

 يحمل نتائج االختبارات المعممية المتعمقة بالتغذية 2-1-36-2 (27

 يصمم البرامج الخاصة بتقييم وتعزيز الحالة الغذائية فى المجتمع  2-1-37-3 (28

 الحالة الغذائية فى المجتمعيجري البرامج الخاصة بتقييم وتعزيز  2- 2-1-37 (29

 يطبق مبادىء االدارة فى اماكن تقديم خدمات التغذية 3- 2-1-38 (11

 يطبق نظريات االدارة فى اماكن تقديم خدمات التغذية  2-1-38-2 (13
يصمم البرامج اليادفة الى التحكم فى مخاطر امراض سوء التغذية فى الفئات المختمفة   2-1-39-3 (12

 المراضع المسنيناالطفال الحوامل 
ينفذ البرامج اليادفة الى التحكم فى مخاطر امراض سوء التغذية فى الفئات المختمفة   2-1-39-2 (11

  االطفال الحوامل المراضع المسنين 
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 الميارات العامة و القابمة لمنقل : -. 2/4
 

 بنياية البرنامج  يكون الخريج قادرا عمى ان
 واتج الميارات العامة والقابمة لمنقل( نILOSنواتج التعمم المستيدفة )

  03- 6المعايير القياسية لييئة ضمان جودة التعميم واالعتماد صفحات  فى ضوء
 العاممين يز  وقيادةحفيساىم فى ت  2-4-3 (3

 تكنولوجيا المعمومات بشكل جيديساىم فى استخدام  4-2-.2 (2

 المغة العربية بشكل جيديشارك فى اتقان   2-4-1-3 (1

 التغذية وعموم االطعمةاحدى المغات االجنبية بشكل جيد فى مجال  يساىم فى اتقان  2-4-1-2 (4

 مع االفراد عمى اختالف ثقافاتيم يشارك فى العمل  3- 2-4-4 (5
 مع االفراد عمى اختالف ثقافاتيم يساىم فى التفاعل 2-4-4-2 (6

 محيطين عمى مستوى االسرة فى رفع الوعى الغذائى لالفراد ال يساىم فى  2-4-5 (7

 يشارك فى رفع يالوعى الغذائى لالفراد المحيطين عمى مستوى المجتمع 6 -2-4  (8
 حل المشكالت المتعمقة بالغذاء والتغذية فى المجتمع يشارك في  (9

 فى مجال التغذية وعموم االطعمة يتابع التطور العممى   2-4-7-3 (31

 مجال التغذية وعموم االطعمةيتابع التطور التكنولوجى فى  2-4-7-2 (33

. 
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  التغذية وعموم االطعمةالمعايير االكاديمية القياسية لبرنامج 

 
  التغذية وعموم االطعمةمواصفات خريج برنامج  .0 
 
 باإلضافة إلى المواصفات العامة لخريج االقتصاد المنزلى ، يكون خريج برنامج التغذية .

 قادراًً عمى  وعموم األطعمة 
 

 .المعرفة العممية بالغذاء والتغذية ، العموم السموكية ونظريات اإلدارة . 3,3
 .تطبيق النظريات واالستفادة من حل المشاكل والتفكير النقدي . 3,2
 .إكتساب الميارات الالزمة لتحسين كمية ونوعية الغذاء والتغذية لمقابمة احتياجات 3,1

 األفراد و المجموعات.
 لعالقات بين العموم األساسية ) الكيمياء ، األحياء والكيمياء الحيوية( والتغذية.فيم ا 4,3

 وتطبيق مبادئ ىذه العموم في ممارسة التغذية .
 .تزويد األفراد والجماعات بالتثقيف واالستشارات التغذوية . 5,3
 .معرفة األدوار والمسئوليات والكفاءات المطموبة لؤلخصائي في مجال التغذية 6,3

 العالجية واإلدارية والمجتمعية .
  

 .العمل مع الفئات المختمفة وفي المؤسسات المعنية بالتغذية محميا   واقميميا . 7,3
  
 

 المعايير األكاديمية لمبرنامج:  -3
جودة تم تبني المعايير األكاديمية القياسية )قطاع كميات االقتصاد المنزلي ( التي أصدرتيا الييئة القومية لضمان 

 ( :0229التعميم واالعتماد )يناير
NARS)المعايير األكاديمية المرجعية  )المعرفة والفيم 

 . حقوق ومسئوليات األخرين والسموكيات التى تساىم في دعم العالقات اإليجابية بين األفراد 3
 .  المصطمحات العممية والتكنولوجية المرتبطة بالتخصص واساسيات تطبيق الحاسوب 2
 تفيم المسئوليات المينية واألخالقية واإلعتبارات الثقافية والمجتمعية . .1
 . األساليب والطرق المالئمة لتعمم مجاالت اإلقتصاد المنزلى وفقا إلحتياجات المتعممين 4
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 . أنظمة الجودة وقواعد ممارسة المينة ومتطمبات السالمة والقضايا البيئية 5
دارة الموارد المتاحة لتمبية احتياجات األفراد واألسرة والمجتمع .اسس اتخاذ القرار السميم و 6  ا 
 . اسس تقديم الخدمات واإللمام بحقوق المستيمك 7
 . التواصل الفعال .8
 تأثير العمر والنمو والعوامل األخري عمى االحتياجات الغذائية لؤلشخاص األصحاء.-9

 . والمرضي في مراحل العمر المختمفة
 فسيولوجيا األمراض المتعمقة بالتغذية والتمثيل الغذائي لمعناصر الغذائية فـي حـاالت.-31

 .الصحة والمرض
 . التداخل بين العناصر الغذائية وبعضيا وبين المغذيات واألدوية. 33
 ــى اختيــــارتــــأثير العوامـــل المختمفـــة ) اجتماعيـــة، اقتصـــادية، ثقافيــــة....الــــخ( عمــ.--32

 .واستيالك الغذاء
 الحالة الغذائية لؤلفراد والمجموعات وأسس وأسـاليب التـدخل التغـذوي لتحسـين الحالـة. 31

 . الغذائية لؤلفراد في المجتمع
 

 .طرق التثقيف التغذوي واإلرشاد وأساليب وتقنيات تطبيقيا مع األصحاء والمرضي . 34
 

 والتحـديات التـي تواجـو إنتـاج وتوزيـع الغـذاء محميـا ودوليا واثر ذلك عمى.السياسـات  -35
 الحالة الغذائية لؤلفراد.

 .التفاعالت الكيميائية التي تحد من صفات جودة وصالحية المواد الغذائية . -36
 .المبادئ والممارسات الحالية لطرق تصنيع األغذية وأثر عمميات التصنيع والتعبئة 37

 جودة المنتجات الغذائية .عمى 
 .الموائح والقوانين والتشريعات المحمية والدولية المنظمة لسياسات الغذاء ولعمميات 38

 تداولو .
 . مبادئ ونظريات اإلدارة وتطبيقاتيا في مجال خدمات األغذية. 39
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NARS)المعايير األكاديمية المرجعية )الميارات الذىنية 

 العمميات المتعمقة بالتفكير واالتصال والقيادة بمحيط العمل والمجتمع. يدمج 3
 . يقيم العوامل التى تؤثر في نمو الفرد وتنمية الجوانب ذات الصمة بفيم الذات والشخصية 2
 . صنع القرار واالتصال والعالقات المتبادلة بين االفراد 1
 والمنطقى .. يطور عناصر التفكير النقدى واالبتكارى 4
 . يخطط مشاريع البحوث5
 . يخطط لبيئة تعميمية لتنمية المعارف المرتبطة بمجال التخصص6
. يختــار الحمــول المثمــى لممشــاكل المرتبطــة بمجــال التخصــص عمــي أســاس تفكيــر تحميمي يأخذ في االعتبار 7

دارة المخا  طرإمكانية التطبيق، واالقتصاد واألخالق وا 
 يقدر االحتياجات من الطاقة والعناصر الغذائية لؤلفراد أوالمجموعات في حاالت.-8

 .الصحة و المرض
 (يستنتج تأثير العوامل المختمفة )مثل االجتماعية، االقتصادية، الثقافية....الخ. -9

  . عمي اختيار وتناول الطعام وعمى الحالة الغذائية لؤلفراد والمجموعات
 لالحتياجات قـــوائم الطعـــام بالمؤسســات التـــي تقـــدم خـــدمات األغذيــة وفقــا يخطــط-31

 الغذائية والصحية لمفئات المستيدفة .
 يستنتج العالقة بين التغذية السميمة والصحة ويتعرف عمي المشاكل الصحية الناتجة -33

 لذلك . عن نقص العناصر الغذائية في األفراد والمجموعات المعرضين
 يحمل ويقيم نتائج االختبارات المعممية المتعمقة بالتغذية وبالمسوح الغذائية .-32
 يقترح خطط التدخل التغذوي المناسبة لتحسين الوضع التغذوي في فئات المجتمع-31

 التي تعاني من مشاكل سوء التغذية .
 المختمفةيختار طرق التثقيف التغذوي التي تتناسب مع الظروف والفئات -34
 .يختار االختبارات اإلحصائية المناسبة لعرض وتفسير نتائج التقييم التغذوي . -35

 
NARS)المعايير األكاديمية المرجعية )الميارات المينية و العممية 

 .يمارس المواطنة السميمة ويدير موارده الخاصة المتاحة ويتحمل المسئولية في العمل وتجاه األفراد 3
 . يطبق المبادئ العممية المناسبة لمجال التخصص في تصميم وتطوير وتحميل العناصر والنظم والعمميات 2
 . يطبق الخبرات والمعارف والميارات األساسية في مجال التخصص .1
 . ينفذ مشاريع البحوث باألسموب العممى السميم ويقترح المنيج الالزم لتحقيق اليدف .4
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 التى تستيدف خمق بيئة عمل آمنة في مجال العمل . يحقق العوامل 5
 . يطبق المعارف والميارات والممارسات الالزمة ألمن وسالمة البيئة .6
 . يشارك في اعداد دراسات الجدوى لممشروعات االنتاجية الصغيرة7
 .. يطبق مبادئ واسس اإلدارة السميمة الستخدام الموارد المتاحة في ضوء احتياجات السوق 8
 يطبق مبادئ عموم األغذية في عمميات إعداد األطعمة لمحفاظ عمي محتواىا من-9 
 العناصر الغذائية المختمفة . 

 وفقا لالحتياجات الغذائية لالقراد او لممجموعات يطور أو يعدل الوصفات التركيبية الصحية-31
 في إجراء بحوثيطبق طرق البحث المناسبة ويستخدم التقنيات المعممية السائدة  -33

 التغذية.
لجسماني، واالحتياجات  ا وفقا لمستوى النشاط يحــدد االحتياجــات الغذائيــة لؤلفــراد فــي مراحــل العمــر المختمفــة -32

 الفسيولوجية والعوامل األخرى.
 مختبـــــــر تحميـــــــل األغذيـــــــة .يســـــــتخدم الطـــــــرق التحميميــــــــة المناســـــــبة فـــــــي -31
 االغذية يحدد الظروف المالئمة لتثبيط نشاط أو قتل الكائنات الدقيقة المسببة لؤلمراض ولتمـف -34
 يطبق مبادئ عموم األغذية في مراقبة وضمان جودة المنتجات الغذائية . -35
 المعممية المتعمقة بالتغذية .يفسر المصطمحات الطبية ونتائج االختبارات  -36
 يصمم ويجري البرامج الخاصة بتقييم وتعزيز الحالة الغذائية في المجتمع.  -37
 

 يطبق مبادئ ونظريات اإلدارة في أماكن تقديم خدمات التغذية . -38
الفئات المستيدفة )األطفال  فى يصــمم وينفــذ البــرامج اليادفــة إلــي الــتحكم فــي مخــاطر أمــراض ســوء التغذيــة -39

 ، الحوامل ، المراضع ، المسنين....(
 
 

 
NARS)المعايير األكاديمية المرجعية )الميارات العامة و القابمة لمنقل 

 . قيادة وتحفيز العاممين .3
 . استخدام تكنولوجيا المعمومات بشكل جيد2
 بشكل جيد في مجاالت التخصص .. استخدام المغة العربية واحدى المغات األجنبية 1
 يعمل ويتفاعل مع األفراد عمى اختالف ثقافاتيم .-4 

 .يساىم في رفع الوعي الغذائي لؤلفراد المحيطين عمى مستوى األسرة والمجتمع .5
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 .يشارك في حل المشكالت المتعمقة بالغذاء والتغذية في المجتمع .6
 التخصص..يتابع التطورالعممي والتكنولوجي في مجال 7

 
 العالمات المرجعية: -4

 ال ينطبق عمى البرنامج                                            
 ىيكل ومكونات البرنامج: -5

   
 فصل دراسي / العام (. 0) مدة البرنامج:  أربعة سنوات دراسية - أ

 
 
 
 

ىيكل البرنامج:  - ب
........................................ 

 
 باضافة السنة االولي   الوحداتاجمالى عدد 

 
 اجمالى عدد الوحدات بدون اضافة السنة االولي 
 
 

 العموم األساسية : عدد الساعات :                                             النسبة المئوية 
 
 

 العموم األنسنية :  عدد الساعات :                                            النسبة المئوية   
 
 

 عموم تخصصية : عدد الساعات:                               النسبة المئوية               
 
 

44 
23.66% 

25 13.44% 

87 
46.773% 

18 9.68% 

170 

125 
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 تدريب ميدانى : عدد الساعات:                                  النسبة المئوية              
 
 

 مشروع  :  عدد الساعات :                                         النسبة المئوية             
 
 

 تكنولوجيا المعمومات : عدد الساعات  :                               النسبة المئوية             
 
 

 مواد تخصصية  تميزية : عدد الساعات :                              النسبة المئوية
 
 
   :*التدريب الميدانى 

 الثالثت  لفزقت الثانيت و الفزقتليتن التدريب الصيفي تدريب صيفي :  * 

هع حذف ايام   ثالث هزاث اسبوعيا عولي تساع 2أسابيع بعد الفصل الدراسي الثاني بواقع  3ولكل فزقت بواقع  -

 .االجاسة الزسويت

            ( =   9+ 9التدريب الصيفي في الفزقت الثانيت والثالثت )  عدد وحداث -

 . 
 مستويات البرنامج )فى نظام الساعات المعتمدة(:    ال ينطبق    -ج    
   

6 3.23% 

6 

16 

3.23% 

7.9% 

18 
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 مقررات البرنامج:                 -
 الفرقة الدراسية األولى

الرقم 
 الكودي

عدد  اسم المقرر
 الوحدات

عدد الساعات 
 األسبوع في

 
 ةالفرق

 المستوى \

 
الفصل 
 ع ن الدراسي

G 
111 

عموم االقتصاد  فيالمدخل 
 المنزلي

 األول األولى - 4 4

G 
112 

 األول األولى 0 0 3 الكيمياء الطبيعية

G 
113 

 األول األولى - 3 3 اقتصاد

G 
114 

 األول األولى 4 3 5 الفسيولوجى عمم األحياء

G115 األول األولى 0 0 3 الرياضة واإلحصاء 
G 

116 
 األول األولى - 0 0 مبادىء عمم النفس

G 
117 

 مادة مستمرة 0 0 0 لغة إنجميزية

G 
118 

عمم األحياء العام )تأىيمي 
 شعبة رياضة(

 األول األولى - 0 0

G121 الثانى األولى 4 0 4 الكيمياء العضوبة العامة 
HG 
122 

 الثانى األولى - 0 0 اجتماع

G123 الثانى األولى 4 0 4 الفن والتصميم 
G 

124 
 الثانى األولى 0 0 3 صحة عامة وتمريض

G 
125 

 الثانى األولى - 0 0 لغة عربية

G الثانى األولى - 0 0 مبادىء تربية 
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126 
G127 مادة مستمرة 0 0 0 لغة إنجميزية 

G 
128 

 )متطمب جامعة (حقوق اإلنسان
 )ال تضاف لممجموع (

 الثانى األولى - 2 2

جودة )متطمب جامعة ( )ال  
 تضاف لممجموع (

 الثاني األولى - 0 0

 --- --- 03 33 45 المجموع  
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 الفرقة الدراسية الثانية

الرقم 
 الكودى

عدد  اسم المقرر
الوحدا
 ت

عدد الساعات 
 فى األسبوع

 
 الفرقو

 المستوى \

 
الفصل 
 ع ن الدراسى

N 211 األول الثانية 0 0 3 تحضير وتحميل األطعمة 
N 212 األول الثانية 0 0 3 ميكروبيولوجى عام 
N 213 )األول الثانية 4 0 4 كيمياء حيوية )أ 
N 214 )األول الثانية 0 0 3 صناعات غذائية )أ 
N 215 األول الثانية 0 0 3 فسيولوجى إنسان 
N 216 األول الثانية 0 0 3 محاسبة 
N 217 مادة مستمرة 0 0 0 لغة إنجميزية 
N 221  ميكروبيولوجي أغذية

 وألبان
 الثانى الثانية 0 0 3

N 222 الثانى الثانية 0 0 3 تغذية انسان 
N 223 )الثانى الثانية 0 0 3 كيمياء حيوية )ب 
N 224 الثانى الثانية 0 0 3 االجيزة المنزلية 
N 225  ادارة التغذية في

 المؤسسات
 الثانى الثانية 0 0 3

N 226 الثانى الثانية 0 0 3 احصاء وبرمجة خطية 
N 217 مادة مستمرة 0 0 0 لغة إنجميزية 
N 227 الثانى الثانية 08 - 9 تدريب صيفي 

 --- --- 42 07 47 المجموع  
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 الفرقة الدراسية الثالثة
الرقم 
الكود
 ى

عدد  اسم المقرر
الوحدا
 ت

عدد الساعات 
 فى األسبوع

 
 الفرقة

 المستوى \

 
الفصل 
 ع ن الدراسى

N 
311 

 األول الثالثة 0 3 4 تغذية فئات حساسة

N 
312 

 األول الثالثة 0 0 3 طفيميات

N 
313 

اعداد االطعمة )خضر 
 وفاكية(

 األول الثالثة 0 0 0

N 
314 

 األول الثالثة 0 0 3 صحة الغذاء

N 
315 

 األول الثالثة 0 0 3 صناعات غذائية ) ب (

N 
316 

 األول الثالثة 4 0 4 طيي تجريبي

N 
317 

 األول الثالثة 0 0 0 كمبيوتر

N 
318 

 مادة مستمرة 0 0 0 لغة إنجميزية

N 
321 

مشكالت التغذية في الدول 
 النامية

 الثانى الثالثة - 0 0

N 
322 

اعداد االطعمة )عجائن 
 ومخبوزات(

 الثانى الثالثة 4 0 4

N 
323 

اعداد االطعمة )لحوم  
 وأسماك (

 الثانى الثالثة 0 0 3

N 
324 

 الثانى الثالثة - 0 0 اقتصاديات الغذاء

N الثانى الثالثة 0 0 3 تحميل أغذية 
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325 
N 

326 
 الثانى الثالثة 0 0 3 تخطيط واعداد الوجبات

N 
318 

 مستمرةمادة  0 0 0 لغة انجميزية

N 
327 

 الثانى الثالثة 08 - 9 تدريب صيفي

 --- --- 42 08 48 المجموع  
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 الفرقة الدراسية الرابعة
الرقم 
الكود
 ى

عدد  اسم المقرر
الوحد
 ات

عدد الساعات 
 فى األسبوع

 
 الفرقو

 المستوى \

 
الفصل 
الدراس
 ى

 ع ن

N 
411 

 األول الرابعة 0 3 3 مشاكل التغذية في مصر 

N 
412 

 األول الرابعة 4 0 4 تغذية عالجية

N 
413 

 األول الرابعة 0 0 3 تقييم االغذية ) أ (

N 
414 

 األول الرابعة 0 0 3 صناعات غذائية ) ج (

N 
415 

 األول الرابعة 0 0 3 تثقيف غذائي

N 
416 

 مادة مستمرة 6 - 3 تقييم غذائي ومشروع

N 
417 

 مادة مستمرة 0 0 0 كمبيوتر

N 
421 

 الثانى الرابعة - 0 0 شئون صحية ومراقبة الجودة

N 
422 

 الثانى الرابعة 0 0 3 االلبان ومنتجاتيا 

N 
423 

 الثانى الرابعة 0 0 3 كيمياء حيوية فسيولوجية

N 
424 

 الثانى الرابعة 0 0 3 تقييم االغذية ) ب (

N 
425 

اعداد وتعبئة وتخزين الخضر 
 والفاكية

 الثانى الرابعة 0 0 3
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N 
427 

تخطيط وتقويم السياسة 
 الغذائية

 الثانى الرابعة - 0 0

N 
416 

 مادة مستمرة 6 - 3 تقييم غذائي ومشروع

N 
417 

 ماده مستمره 0 0 0 كمبيوتر

 --- 40 04 45 المجموع  
 
 مرفق ممفات توصيف المقررات محتوى المقررات:    -5

 (قرار مجمس الكميةمذكور ب)طبقا لما ىو متطمبات االلتحاق بالبرنامج:   -6

رغبة الطالب والتي يتقدم بيا الطالب من خـالل اسـتمارة رغبـات التخصـص والتـي تعـدىا  .3
 الكمية لذلك.

 .الكيمياء العضوية بالفرقة االولي :مقرراجتياز الطالب ل .0
 طالب.  1يفتح البرنامج بعدد ال يقل عن .1

 خر خالل اسبوعين من بدء الدراسة ويجوز لمطالب أن يطمب التحويل من تخصص آل .4

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج: -7

 لمحصول عمي درجة البكالوريوس في االقتصاد المنزلي برنامج التغذية وعموم االطعمة يجب ان 

 ةلمحصول عمى درجة البكالريوس فى االقتصاد المنزلـى أربعـة سـنوات جامعيـ ةمدة الدراس 

 عمى أساس نظام الفصمين الدراسيين وتنقسم الى مرحمتين: ةوتكون الدراس

 .ةعام ةاألولى دراس ةاألولى: الفرق ةالمرحم .3

 ةتخصصي ةدراس ةوالرابع ةوالثالث ةوتشمل الفرق الثاني :ةالثاني ةالمرحم .2

  ينقل الطالب من الفرقة المقيد بيـا الـي الفرقـة التاليـة اذا نجـح فـي المقـررات أو كـان راسـبا

يزيـــد عـــن مقــررين مـــن فرقتـــة أو مـــن فرقــة أدنـــي وفـــي ىــذة الحالـــة االخيـــرة يـــؤدي فييــا ال 
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الطالــب االمتحــان فيمـــا رســب فيــو مـــع طــالب الصـــف الدراســي الــذي رســـب فــي مقرراتـــو 

ويعفـي مــن نسـبو الحضــور طــالب التخمـف كمــا يسـمح لمطالــب الراســب فـي مقــررات المغــة 

االعمــي وذلــك باضــافة المقــررين المشــار االنجميزيــة والحاســب االلــي باالنتقــال الــي الفرقــة 

ــــررين دراســــيين  ــــد عــــن مق ــــة الراســــبين فيمــــا ال يزي ــــة النيائي الييمــــا ســــابقا أو طــــالب الفرق

فيمتحنون فيما رسبوا في شير نوفمبر واذا تكرر رسوبيم امتحنوا فيما رسبوا فيو في أقرب 

يـو فـي شـير نــوفمبر دورة لممقـرر الـذي رسـب فيـو فــاذا تقـرر رسـوبيم امتحنـوا فيمـا رســبوا ف

 1من العام الذي يميو وىكذا لحين النجاح في مواد التخمف 

  يؤدي الطالب الباقون لالعادة االمتحان في الفصل الدراسي االول والثاني فيما رسبوا فيو

 1الي مواد التخمف باإلضافةمن مواد فرقتيم 

  أو عمميــا فـان تقــدير اذا تضـمن االمتحــان فـي أحــد المقـررات اختبــارا تحريريـا وأخــر شـفويا

 .أعمال السنو –التطبيقي  –الطالب في ىذا المقرر يكون مجموع تقديرات التحريري 

     ويعتبـــر الطالـــب الغائـــب فـــي االمتحـــان التحريـــري غائبـــا فـــي المقـــرر وال ترصـــد لـــو درجـــة

 .االمتحان التطبيقي الخاصة بنياية العام وتحفظ لو درجة أعمال السنو

 -ناء عمي عرض االقسـام المتخصصـة نظـام التـدريب لطـالب الفرقـة يحدد مجمس الكمية ب

الثانية والثالثة تبعا لما ىو موضح بجداول خطة الدراسة وينفذ تحت اشراف أعضاء ىيئة 

وال يمـــــــنح الطالـــــــب شـــــــيادة  –التــــــدريس ومعـــــــاونييم وفـــــــي حـــــــدود االمكانيــــــات المتاحـــــــة 

ىم مشــرف التــدريب بالمؤسســة فــي البكــالوريوس اال بعــد اجتيــازة فتــرة التــدريب بنجــاح ويســا

درجـة  51% من الدرجة الكمية لمتدريب ) 41االشراف عمي التدريب ويكون لو الحق في 

% لعضــو ىيئــة التــدريس المشــرف ومســتوي درجــات النجــاح والتقــدير فــي التــدريب 61( ، 

 .حسب النسبو المئوية المحددة في تقييم الطالب ) والتقديرات (



52 

 

 يائيـــة اعــداد مشــروع البكــالوريوس ويخصـــص مجمــس القســم لــو فتـــرة يقــوم طمبــة الفرقــة الن

اضافية ال تجاوز أربعة أسابيع بعد االنتياء من االمتحان التحريري عندىا يسمم المشـروع 

 1لممشرف عميو لتقييمو حسب درجات جداول خطة الدراسة

 الكميـة االقسام المتخصصـة خطـة الـرحالت العمميـة السـنوية كمـا تتـولي  كما تحدد مجالس

من خالل مجالس االقسام تنظيم رحمة عممية لجميع طالب الفرقـة الثالثـة وتتـولي االقسـام 

ـــارير الطـــالب ويخصـــص ليـــا  % مـــن أعمـــال الســـنو لمـــادة التخصـــص التـــي 11تقيـــيم تق

 تتوقف عمي االعتمادات المخصصة (. يحددىا القسم ويعتمدىا مجمس الكمية ) الرحالت

 لتقويم الطالب : بالنسبة- 

 ةخصـص لكـل مــادة درجـات كميـة تــوزع بـين االمتحـان التحريــري والتطبيقـي وأعمـال الســنت 

ــالمقررات وتتخــذ مــدة االمتحــان التحريــري النيــائي ســاعتين لكــل  وفقــا لمجــداول الخاصــة ب

  .مادة

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

 فأكثر من مجموع الدرجات% 85ممتاز من  -
 % من مجموع الدرجات 85% الي أقل من 75جيد جدا من  -
 % من مجموع الدرجات 75% الي أقل من 65جيد من  -
 % من مجموع الدرجات 65% الي أقبل من 51مقبول من  -
 : أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين االتيين- 

 % من مجموع الدرجات 51% الي أقل من 11ضعيف من  -
 % من مجموع الدرجات 11عيف جدا أقل من ض -
  الدورة التدريبية 

يجوز لمجمس الكمية بعد رأي مجمـس القسـم المخـتص أن يـنظم دورات تدريبيـة أو دراسـات  -
متخصصة تتبع نظام خاص يستيدف رفع المستوي العممـي والتكنولـوجي أو تقـديم الجديـد 



53 

 

الدراسـات أو الـدورات مـنح درجـات  المستحدث من العمم والمعرفة في التنمية وال يتبـع ىـذة
 يايتيا شيادة اتمام ىذه الدورات.جامعية وان كان الممكن أن ينجح في ن

 1و وتقديرات النجاح السابقة ذكرىايتم تقييم المتخصصين بالبرنامج وفقا لمنسب -
  سب التقدير العام لممجموع الكمي.يحسب التقدير العام لكل مقرر عمي حدة ثم يح -
العــام لمطالــب فــي درجــة البكــالوريوس عمــي أســاس النظــام التراكمــي وىــذا  يحســب التقــدير -

ترتيــب  المجمــوع الكمــي لمــدرجات التــي يحصــل عمييــا فــي كــل الســنوات الدراســية كمــا يــتم
 1الطالب وفقا ليذا المجموع

يمنح الطالب مرتبة الشرف اذا كـان تقـديرة العـام فـي أي فرقـة مـن فـرق الدراسـة عمـي جيـد  -
متحــان تقـدم لــو يشــترط لمحصـول عمـي مرتبــة الشـرف اال يكـن قــد رسـب فـي أي اجـدا كمـا 

 في أي فرقة دراسية.

 طرق وقواعد تقييم الممتحقين بالبرنامج: -8
 ما تقيسو من المخرجات التعميمية المستيدفة الطريقة

العامة لتقييم المعارف والفيم والقدرات الذىنية والمينية والميارات  االختبارات النظرية -0
 التي اكتسبيا الطالب

االختبارات  -0
  ةالتطبيقي

التي اكتسبيا الطالب  والعامة لتقييم الميارات المينية والعممية
 وقدرتيم الجراء بعض التحاليل عمي االغذية والسوائل البيولوجية

لتقييم المعارف والميارات الذىنية ومدي قدرة الطالب عمي تجييز  األبحاث  العممية-3
 معمومات حديثة مرتبة في واحد أو أكثر من مجاالت المقرر الواحد

التي اكتسبيا  والعامة  الذىنيةالمينية و لتقييم المعارف والميارات  تكميفات  -4
الطالب عند اعداد معمومات عن نقطة محددة كما في اعداد قائمة 

 بأعشاب تساعد عمي عالج مرض معين
 والميارات الذىنية والعامةلتقييم المعارف  المشروعات  -5
التي اكتسبيا والعامة لتقييم المعارف والميارات المينية والذىنيو  التدريب الميداني   -6

 الطالب من البرنامج لمواجية متطمبات سوق العمل
                                                                                                

 طرق تقويم البرنامج:-9
 ةالعين ةالوسيم القائم بالتقويم

  %52 استبيانات ةطالب الفرق -0
 02 استبيانات الخريجون -0
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 02 استبيانات أصحاب األعمال -3
 3 استبيانات مقيم خارجى أو ممتحن خارجى  -4
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 سابعا: توزيع نسب متطمبات البرنامج لمعموم المختمفة
 عدد الوحدات مواد تخصصية

 4 في عموم االقتصاد المنزلي المدخل
 3 تحضير وتحميل األطعمة

 3 ميكروبيولوجي عام
 3 صناعات غذائية )أ(

 3 ميكروبيولوجي أغذية وألبان
 3 تغذية انسان

 3 ادارة التغذية في المؤسسات
 4 تغذية فئات حساسة

 3 طفيميات
 0 اعداد االطعمة )خضر وفاكية(

 3 صحة الغذاء
 3 ) ب (صناعات غذائية 

 4 طيي تجريبي
 0 مشكالت التغذية في الدول النامية
 4 اعداد االطعمة )عجائن ومخبوزات(

 3 اعداد االطعمة )لحوم وأسماك ( 
 0 اقتصاديات الغذاء

 3 تحميل أغذية
 3 تخطيط واعداد الوجبات

 3 مشاكل التغذية في مصر 
 4 تغذية عالجية

 3 تقييم االغذية ) أ (
 3 غذائية ) ج (صناعات 

 3 تثقيف غذائي
 0 شئون صحية ومراقبة الجودة

 3 االلبان ومنتجاتيا 
 3 تقييم االغذية ) ب (
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 3 اعداد وتعبئة وتخزين الخضر والفاكية
 0 تخطيط وتقويم السياسة الغذائية

 87 المجموع
  النسبة )%(

 
 عموم انسانية عموم اساسية

عدد  المقرراسم  عدد الوحدات اسم المقرر
 الوحدات

 2 اقتصاد 3 الكيمياء الطبيعية
 2 مبادئ عمم النفس 5 عمم األحياء الفسيولوجي

 2 لغة إنجميزية 3 الرياضة واإلحصاء
 2 اجتماع 4 الكيمياء العضوبة العامة

 2 لغة عربية 4 الفن والتصميم
 1 مبادئ تربية 3 صحة عامة وتمريض

 2 إنجميزيةلغة  4 كيمياء حيوية )أ(
 3 حقوق اإلنسان 3 فسيولوجي إنسان
 2 لغة إنجميزية 3 كيمياء حيوية )ب(
 2 لغة إنجميزية 3 االجيزة المنزلية

 2 لغة إنجميزية 3 كيمياء حيوية فسيولوجية
 2 لغة انجميزية 3 محاسبة

 0 جودة 3 احصاء وبرمجة خطية
 05  44 المجموع

    النسبة)%(
 تكنولوجيا المعمومات مشروع تدريب ميداني

 النسبة/عدد الوحدات النسبة/عدد الوحدات النسبة/عدد الوحدات
00/ 6/ 6/ 
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