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 (21ًوىرج سقن )

 انًُىفُخجبيؼخ: 

 االقزصبد انًُشنٍ كهُخ: 

 وػهىو األطؼًخ انزغذَخ : قسى

 

 هقشس دساعٍ تىصُف
0202-0209 

 

 ثُبَبد انًقزر -0

  انزيش انكىدي :

N421 

   :اسى انًقزر

 شئىٌ صحُخ ويزاقجخ انجىدح

  :انفزقخ / انًسزىي

         ثبًَان – انزاثؼخ  

 انزخصص :

 ىو األطؼًخرغذَخ وػه

 

        ( ----)   ػًهً        ( 0 )  ػذد انىحذاد انذراسُخ :  َظزي 

 

 هذف انًقزر : -0

 

 

 

 

 بنهاية الكقرر يكون الطالب قادرا عمى ان 

 وسالمة وصحة الغذاء المرتبطة بالشئون الصحية يكتسب المهارات 1-11 (1
التغذية لمقابمة الالزمة لتتحسين كمية ونوعية الغذاء و  ومراقبة الجودة و

 احتياجات االفراد والمجموعات

 

المرتبطة  يزود االفراد والجماعات بالتثقيف واالستشارات التغذوية 1-14 (2
 وسالمة وصحة الغذاء بالشئون الصحية ومراقبة الجودة

المرتبطة بالشئون  يعرف االدوار والمسئوليات والكفاءات المطموبة   1-15 (3
ائى فى مجال التغذية العالجية واالدارية لالخص الصحية ومراقبة الجودة

 والمجتمعية

يعمل مع الفئات المختمفة وفى المؤسسات المعنية بالتغذية محميا  1-16 (4
 فيما يتعمق بالشئون الصحية ومراقبة الجودة واقميميا

 

 :انًسزهذف يٍ رذرَس انًقزر -3

 ثُهبَخ انًقزر َكىٌ انطبنت قبدرا ػهً اٌ 
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 ى:انًؼهىيبد وانًفبهُ - أ

 رى اسزخذاو انهذف رقى 

 

 

 

 

 

 فى المصانعاهميتها و  الطالب مصادر المياة وكيفية تموثها. يذكر  1 (1
يتعرف الطالب عمى الخطوات التى تجرى عمى المواد الخام قبل بدء عممية  (2

 فالمستخدمة فى التعبئة والتغميوالمواد   التصنيع.الحفظ أو 
  

3) . 

 الطالب المصادر التى تموث الغذاء.يشرح . (4

 التى تنتقل لمغذاء وايضا امراض التسمم الغذائى. االمراضلطالب ايشرح  (5

 ومفاهيم الجودة ومراحمها يناقش  انظمة الجودة وقواعد ممارسة المهنة  (6

 

بتموث و بسالمة  المتعمق يشرح اسس واساليب التدخل التغذوى  2-13-2 (7
لتحسين الحالة  لشئون الصحية ومراقبة الجودة وصحة الغذاء  وسائر ا

 الغذائية لالفراد فى المجتمع

 

التغذوى واالرشاد واساليب وتقنيات تطبيقها  يمخص طرق التقيف 2-14-2 (8
الشئون  بتموث و بسالمة وصحة الغذاء  وسائر فيما يخص مع المرضى

 الصحية ومراقبة الجودة
 

بتموث و بسالمة المتعمقة  يعدد اثر السياسات والتحديات المختمفة  2-15-2 (9
ذائية عمى الحالة الغلشئون الصحية ومراقبة الجودة اوصحة الغذاء  وسائر 

 لالفراد

 

 

 : انًهبراد انذهُُخ - ة

 7اسزخذاو انهذف رقى 
 

 

 

 

 الغذائية لالفراد او المجموعات االحتياجات من الطاقة  والعناصر حملي 2-2-8-1
 وفقا لعوامل سالمة وصحة الغذاء والجودة  فى حالة الصحة
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نغذاء انًزرجطخ ثزهىس وساليخ وصحخ ا َسزُزج ربثُز انؼىايم انًخزهفخ  0-0-9-0

 ػهً اخزُبر ورُبول انطؼبووجىدره 

 

انًهبراد انًهُُخ  -جـ

 ثبنًقزر:انخبصخ 

 6رى اسزخذاو انهذف رقى 
 

 الطالب بين مصادر المياة وماهى المصادر التى تموثها. يقارن 1.-ب (1

 مراحل التصنيع وكميات الماء المستهمكة فى كل مرحمة من

لطالب بين الخطوات التى تتم عمى تجهيز الغذاء قبل يقارن ا 2.-ب (2
   .تصنيعة.

  أمراض التموث الغذائى. مصادر و الطالب يصنف  5.-ب (3

يحمل الطالب مفاهيم الجودة ومراحمها وايضا بالشئون الصحية وكيف  6.-ب (4
 يفسد الغذاء

الخاصة بسالمة وصحة الغذاء ومراقبة  مشاريع البحوث  يخطط  3-4-1- (5
 باالسموب العممى السميمالجودة 

 

راقبة ذات الصمة بالشئون الصحية وم دراسات الجدوى  يخطط  2-3-7 (6
 لمشروعات التغذية وعموم االطعمة الصغيرة  االنتاجية الجودة 

 

السائدة ذات الصمة بسالمة وصحة  التقنيات المعممية يصنف 2-3-11-2 (7
 فى اجراء بحوث التغذية الغذاء ومراقبة الجودة

 

االحتياجات الغذائية لالفراد فى مراحل العمر وفقا لمستوى يصنف  2-3-12 (8
وعوامل سالمة وصحة الغذاء  واالحتياجات الفسيولوجيةالنشاط الجسمانى 

 والعوامل االخري والجودة

 

 

 

 يتفاعل مع االفراد عمى اختالف ثقافاتهم 2-4-4-2 انًهبراد انؼبيخ : - د
 

يساهم فى  فى رفع الوعى الغذائى لالفراد المحيطين عمى مستوى  2-4-5 (7
بسالمة وصحة الغذاء   بمراقبة جودة و خاصة فيما يتعمق االسرة والمجتمع
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  وسائر الشئون الصحية 

 
 األعجىع األول يحزىي انًقزر:  -4

 رهىس انًُبح :هفشداد الوقشس الٌظشٌ
 األعجىع الثبًٍ

انخطىاد انزً رجزي ػهً انًىاد انخبو : هفشداد الوقشس الٌظشٌ

 قجم ثذء ػًهُخ انحفظ أو انزصُُغ
 األعجىع الثبلج

ذغذَخ انُجبرُخ وانحُىاَُخ ثبنزجزَذ حفظ األ الٌظشٌ:هفشداد الوقشس 

 وانزجًُذ

 األعجىع الشاثغ

 يىاد انزؼجئخ وانزغهُف الٌظشٌ:هفشداد الوقشس 

 األعجىع الخبهظ

  ايزحبٌ أػًبل سُخ :داد الوقشس الٌظشٌهفش

 األعجىع الغبدط

 رهىس األذغذَخ :هفشداد الوقشس الٌظشٌ
 األعجىع الغبثغ

َغ األذغذَخ وانُىاحً انصحُخ انًُبح ثًصب :هفشداد الوقشس الٌظشٌ

 نهب
 األعجىع الثبهي 

 طزق اَزقبل األيزاض يٍ خالل انغذاء الٌظشٌ:هفشداد الوقشس 
 األعجىع التبعغ

 ايزحبٌ انًُذرُزو هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 األعجىع الؼبشش

 ايزاض انزسًى انغذائً :هفشداد الوقشس الٌظشٌ

 األعجىع الحبدٌ ػشش

 يزاقجخ انجىدح وانشئىٌ انصحُخ الٌظشٌ:هفشداد الوقشس 

 : األعجىع الثبًٍ ػشش

 انجىدح انشبيهخ  الٌظشٌ:هفشداد الوقشس 

 األعجىع الثبلج ػشش

 سالمة الغذاء: هفشداد الوقشس الٌظشٌ
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 شاثغ ػششاألعجىع ال

 الشئون الصحية :هفشداد الوقشس الٌظشٌ

أعبلُت التؼلُن  -5

 والتؼلن

 َظزَخ  يحبضزاد  -

 انحىار انًُبقشخ  و -

 زوجُكزىرث -

 دارب شى -

أعبلُت التؼلُن  -6

والتؼلن للطالة روي 

 القذساد الوحذودح

 انحقبئت انزؼهًُُخ -

 اسبنُت انزذرَس االَجبًَ انفؼبل

 انزؼهُى انزؼبوٍَ -

 تقىَن الطـــالة :   -7

 
 األسبنُت انًسزخذيخ - أ

 

 

 أػًبل انسُخ  -0

  ايزحبٌ َهبَخ انؼبو انُظزٌ -0

 انزىقُذ - ة

 888نف
 

 االسجىع انخبيس           اػًبل سُخ انزقُى األول 

 نزبسغاألسجىع ا        اػًبل سُخ انثبٍَ     انزقُى

 االخزجبر انزحزَزٌ                            االسجىع  انثبيٍ ػشز
 

 

 رىسَغ انذرجبد -جـ

 

 

 

 

 

 

 

 درجخ 02         أػًبل انسُخ   -

 درجخ 82     أيزحبٌ رحزَزٌ -

 درجخ 022           نًجًىع   ا -

 قبئوخ الكتت الذساعُخ والوشاجغ : -8

 

 --------- يذكزاد - أ

 ) كزبة شئىٌ صحُخ ويزاقجخ انجىدح ( كزت يهشيخ - ة

 ، ػًبد ػجذ انحهُى، ػبدل ػجذ انًؼطً أحًذ  شزَف صجزي رجت
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 0209   انخىنً

 --------- كزت يقززحخ -جـ

دورَبد ػهًُخ أو َشزاد ...  -د

 نخا
Periodicals, Web site …….. ect  

 ثغوخ سهضبى الخطُت.د.           هٌغق الوقشس 

 

           

سئُظ هجلظ القغن الؼلوً :                                                                                    

 َىعف ػجذ الؼضَض الحغبًُي أ.د.
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 أ(     22ًوىرج سقن )                                                      ُخالوٌىفجبهؼخ: 

هغوً 

 الوقشس

شئىى 

صحُخ 

وهشاقجخ 

 جىدح

كىد 

 الوقشس
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 االقتصبد الوٌضلٍ . كلُخ: 

 التغزَخ وػلىم األطؼوخقغن : 
 

 هصفىفخ الوؼبسف والوهبساد الوغتهذفخ  ( أ)

 

أعجىع  الوحتىَبد للوقشس

 الذساعخ

وؼبسف ال

 الشئُغخ

ههبساد  ههبساد رهٌُخ

 ههٌُخ

ههبساد 

 ػبهخ

هفشداد الوقشس 

رهىس  الٌظشٌ :

 انًُبح

  2-د 2ج 2ة 2-أ االول

هفشداد الوقشس 

الٌظشٌ : 

انخطىاد انزً 

رجزي ػهً 

انًىاد انخبو قجم 

ثذء ػًهُخ انحفظ 

 أو انزصُُغ

  1-أ الثبًٍ

 

 2-د  1-ح 1ة

هفشداد الوقشس 

حفظ الٌظشٌ : 

ذَخ انُجبرُخ األذغ

وانحُىاَُخ 

 ثبنزجزَذ وانزجًُذ

 

 

 الثبلج

   1-د   2-ج 2ة  1-أ
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هفشداد الوقشس 

يىاد الٌظشٌ : 

 انزؼجئخ وانزغهُف

 1-د 3-ج 1-ة 3-أ الشاثغ

هفشداد الوقشس 

ايزحبٌ  الٌظشٌ :

 أػًبل سُخ

 1، د2-د ------ ،  1-، ة2-ة ------ الخبهظ

هفشداد الوقشس 

رهىس الٌظشٌ : 

 َخاألذغذ

 1-د 4-ج 1-ة 4-أ الغبدط

هفشداد الوقشس 

انًُبح الٌظشٌ : 

ثًصبَغ األذغذَخ 

 وانُىاحً

 1-د 4ج 1-ة 4-أ الغبثغ

هفشداد الوقشس 

طزق الٌظشٌ : 

اَزقبل األيزاض 

 يٍ خالل انغذاء

 1-د  4-ج 4-ة 4-أ الثبهي

هفشداد الوقشس 

ايزحبٌ الٌظشٌ : 

 انًُذرُزو

 1-د -2د ------ 4-ة ------ التبعغ

هفشداد الوقشس 

ايزاض  الٌظشٌ :

 انزسًى انغذائً

 1-د-2د 4-ج 5-ة 4-أ الؼبشش

هفشداد الوقشس 

يزاقجخ الٌظشٌ : 

انجىدح وانشئىٌ 

 انصحُخ

الحبدي 

 ػشش

 1-د 1-ج 6-ة 4-أ

هفشداد الوقشس 

انجىدح  الٌظشٌ :

 انشبيهخ

الثبًً 

 ػشش

 4-د 3-ج 6-ة 6-أ

 4-د 3ج 6-ة 6-أالتبلج هفشداد الوقشس 



      
 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  
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سالمة  الٌظشٌ :
 الغذاء

 ػشش 

هفشداد الوقشس 

الشئون  الٌظشٌ :
 الصحية

شاثغ ال

 ػشش

 1-د 4-ج 1-ة 4-أ

 
أ.د. ػوىبد    ،       أ.د. ػبدل ػجذ الوؼطىً أموىذ    ،      أ.د. ششَف صجشي سجت    عتبر الوبدح : أ 

 ػجذ الحلُن الخىلً

                                                              

سئُظ هجلظ القغن                                                                                             

 الؼلوً : أ.د. َىعف ػجذ الؼضَض الحغبًُي
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 أ(     22ًوىرج سقن )                                             الوٌىفُخ:  جبهؼخ

هغوً 

 الوقشس

شئىى 

صحُخ 

وهشاقجخ 

 جىدح

كىد 

 الوقشس
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 االقتصبد الوٌضلٍكلُخ: 

 التغزَخ وػلىم األطؼوخ قغن:
 

 

 اعبلُت التؼلن هصفىفخ  ( ة)

 

الوؼبسف  اعبلُت التؼلن

 الشئُغخ

 ههبساد ػبهخ ههبساد ههٌُخ ههبساد رهٌُخ

هحبضشاد 

 ًظشَخ

التؼلن الزاتً 

 التؼلن الٌشظ

 التؼلن التؼبوًً

  3-أ ، 1-، أ2-أ

 ،  4-أ

 ، 3-، ج1ج  2-ج ،  1-ة،  2-ة

 ،  4-ج 

 ،  1-، د 2-د

هحبضشاد 

 تطجُقُخ

، 3-، ج 2-ج ---- ------- -------  

 1ج --- 4-ج 

 --1د-----

 -----1د-- ------- ------- ------- صَبساد هُذاًُخ

 ------- ------- ------- ------- ثحىث وتقبسَش

الوٌبقشخ 

 والحىاس

-، ج 3-، ج 2-ج ،  1-، ة 2-ة  7-أ ، 5-، أ1-أ

4  ، 

 ،  1-، د 2-د

  

أ.د. ػوىبد ،         أ.د. ػىبدل ػجىذ الوؼطىً أموىذ    ،      أ.د. ششَف صىجشي سجىت    تبر الوبدح : أع

 ػجذ الحلُن الخىلً
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سئُظ هجلظ                                                                                                           

 القغن الؼلوً : أ.د. َىعف ػجذ الؼضَض الحغبًُي



      
 انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  
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 أ(     22ًوىرج سقن )                                                  الوٌىفُخجبهؼخ: 

 االقتصبد الوٌضلٍ:  كلُخ

 تغزَخ وػلىم األطؼوخال قغن:

 

 قُُنهصفىفخ اعبلُت الت  ( ج)

 

 ههبساد ػبهخ ههبساد ههٌُخ ههبساد رهٌُخ الوؼبسف الشئُغخ اعبلُت التقُُن

األًشطخ خالل 

 الوحبضشاد

-، ج 3-، ج 2-ج ، 1-، ة 2-ة  ا، 4-، أ 1-أ

4  ، 

  5،  1-، د 2-د

اهتحبى أػوبل 

 الغٌخ 

 2--- ---1----- ----2----- ---1أ------

1------ 

 3-أ-1أ،  2-أ االهتحبى الٌظشٌ

 -4أ

 ، 3-، ج 2-ج 1-، ة 2-ة

 ، 4-ج 

  1-، د 2-د

 

أ.د. ،         أ.د. ػىىبدل ػجىىذ الوؼطىىً أموىىذ                ، أ.د. شىىشَف صىىجشي سجىىت    الوىىبدح:تبر أعىى

 ػوبد ػجذ الحلُن الخىلً

 

           

 

سئُظ هجلظ                                                                                                           

 القغن الؼلوً : أ.د. َىعف ػجذ الؼضَض الحغبًُي

 

هغوً 

 الوقشس

شئىى 

صحُخ 

وهشاقجخ 

 جىدح

كىد 

 الوقشس
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