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 وحذج ضًاٌ انجىدج

 رًذ انًزاجؼخ وانزصذُخ ثًؼزفخ يذَز ودذح ظًبٌ انجىدح

 (21ًَىرج سقى )  

 انًُىفُحجايؼح: 

  االقتصاد انًُضنٍ كهُح: 

 انتغزَح وػهىو األطؼًحقغى : 

 

 يقشس دساعٍ تىصُف
0202-0202 

 

 تُاَاخ انًقشس -2

 N325   انشيض انكىدي :

 

 ثاًَان - انثانثح  انفشقح /انًغتىي: أغزَحتحهُم   اعى انًقشس :

تغزَح وػهىو  انتخصص :

 طؼًحاأل

           ( 1)    ػًهً(        1)    ذاخ انذساعُح :  َظشي ػذد انىح

 

 هذف انًمزر : -0

 

 

 

 

 

 

يكتسب المهارات الالزمة لتتحسين كمية ونوعية الغذاء  1-11
 والتغذية لمقابمة احتياجات االفراد والمجموعات

 يزود االفراد والجماعات بالتثقيف واالستشارات التغذوية 1-14

وار والمسئوليات والكفاءات المطموبة لالخصائى يعرف االد  1-15
 فى مجال التغذية العالجية واالدارية والمجتمعية

يعمل مع الفئات المختمفة وفى المؤسسات المعنية بالتغذية  1-16
 واقميميا محميا

 :انًظزهذف يٍ رذرَض انًمزر -3
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 وحذج ضًاٌ انجىدج

 رًذ انًزاجؼخ وانزصذُخ ثًؼزفخ يذَز ودذح ظًبٌ انجىدح

 انًؼهىيبد وانًفبهُى: - أ

 

 

 

 

 

 

لتجهيررررز  واالجهررررزة واالدوات  الطرررررم المختمفررررة شررررر ي 1.-أ .1
 رمحتوى العينات الغذائية من الرمراد واالليرافتقديلو  المحاليل

 و

 

فرررررى تقررررردير محتوا رررررا مرررررن  العينات الغذائية يوضح  2.-أ .2
التركيررررررررب الكيمرررررررراوى لممررررررررواد الغذائيررررررررة و .يررررررررافلالواالرمرررررررراد 
 المختمفة.

دمة فررررررى تقرررررردير الفيتامينررررررات الطرررررررم المسررررررتخ يشررررررر  4.-أ .3
الحديثررررررررررررررة مثرررررررررررررل  جهررررزةاال تركيررررب و المعدنية. االمال و 

 الكرومرررراتوجرافى الغررررازى وغير رررررا
لعوامرل االخرري عمرى يشر   تاثير العمر والنمو  وا 2-9-1 .4

االحتياجات الغذائية لالشخاص االصحاء فرى مراحرل العمرر 
من خررالل تقرردير تركيررز المحاليررل السرركرية والممحيررة المختمفررة

وتقرررررررررررردير االليرررررررررررراف واالمررررررررررررال  والفيتامينررررررررررررات واسررررررررررررتخدام 
 الكرموتوجرافى الغازى

يحدد  تاثير العمر والنمرو  والعوامرل االخرري عمرى  2-9-2 .5
ذائيرة لالشرخاص المرضرى فرى مراحرل العمرر االحتياجات الغ

خرررالل تقررردير  تركيرررز المحاليرررل السررركرية والممحيرررة  المختمفرررة
وتقرررررررررررردير االليرررررررررررراف واالمررررررررررررال  والفيتامينررررررررررررات واسررررررررررررتخدام 

 الكرموتوجرافى الغازى

يميررررز حرررراالت التررررداخل بررررين العناصررررر الغذائيرررررة  2-11-1 .6
 والكشف عن الغش  وبعضها
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 وحذج ضًاٌ انجىدج

 رًذ انًزاجؼخ وانزصذُخ ثًؼزفخ يذَز ودذح ظًبٌ انجىدح

 ن المغررذيات واالدويررةحرراالت التررداخل برري يشررر .  2-11-2 .7
 من خالل تحميل االغذية

 

 : انًهبراد انذهُُخ - ة

 

 

 

 وات المستخدمة فى تحضير المحاليل.الدا يصنف  1 .1
 وطرم اخذ العينات

 

تقدير اى مادة غذائية من الرماد  يحمل طرم 2.-ب .2
 وااللياف

 

 
العاممين  يخطط العالقات المتبادلة بين االفراد2-2-3-2 .3

 فى تحميل االغذية

صر االحتياجات من الطاقة  والعنا يحمل 2-2-8-1 .4
من خالل  ت فى حالة الصحةالغذائية لالفراد او المجموعا

 تحميل االغذية

االحتياجات من الطاقة والعناصر  حملي 2-2-8-2 .5
من خالل  الغذائية لالفراد او المجموعات فى حالة المرض

 تحميل االغذية
انًهبراد انًهُُخ انخبصخ  -جـ

 : ثبنًمزر
ات لتقدير الرماد أخذ العين وطرم  طرم  تجهيز المحاليل يطبم 

 وطرم تحميل اى مادة غذائية االلياف و 
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تشغيل جهاز الكروماتوجرافى الغازى طريقة عمل و  يطبم  .1

 GC and .HPLCمثل 
 

 ينفذ مشاريع البحوث باالسموب العممى السميم 2-3-4-1 .2
تقدير تركيز المحاليل السكرية والممحية وتقدير  باستخدام

اللياف واالمال  والفيتامينات واستخدام الكرموتوجرافى ا
 الغازى

يطبم اسس االدارة السميمة الستخدام الموارد  2-3-8-2 .3
استنادا الى المعمومات  المتاحة  فى ضوء احتياجات السوم
 المتحصل عميها من تحميل االغذية

الوصفات التركيبية الصحية وفقا  ينظم  2-3-11-1 .4
استنادا الى  ة لالفراد او المجموعاتلالحتياجات الغذائي

 المعمومات المتحصل عميها من تحميل االغذية

االحتياجات الغذائية لالفراد فى مراحل  نظمي2-3-12 .5
العمر وفقا لمستوى النشاط الجسمانى واالحتياجات 

استنادا الى المعمومات المتحصل  .الفسيولوجية والعوامل
 عميها من تحميل االغذية

 يشترك  فى حل المشكالت المتعمقة بالغذاء والتغذية 6-4-2 نؼبيخ :انًهبراد ا - د
 فى المجتمع وتحميل االغذية

يتابع التطور العممى   فى مجال التغذية وعموم  2-4-7-1
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 وحذج ضًاٌ انجىدج

 رًذ انًزاجؼخ وانزصذُخ ثًؼزفخ يذَز ودذح ظًبٌ انجىدح

 وتحميل االغذية االطعمة

يتابع التطور التكنولوجى فى مجال التغذية وعموم  2-4-7-2
 وتحميل االغذية االطعمة

 األعثىع األول : يذزىي انًمزر -4

 رؼزف انًذبنُم وأَىاػهب واطزخذايهب يفشداخ انًقشس انُظشٌ :

   هُش انًذبنُمغزق رج يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

 األعثىع انثاٍَ

 غزق رمذَز رزكُش انًذبنُم انظكزَخيفشداخ انًقشس انُظشٌ : 
 لُبص رزكُش ثؼط انًذبنُم انظكزَخ يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

 األعثىع انثانج

غزق رمذَز رزكُش انًذبنُم انًهذُخ  يفشداخ انًقشس انُظشٌ :

 وانكذىنُخ
 لُبص رزكُش ثؼص انًذبنُم انًهذُخ يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

 األعثىع انشاتغ

 غزق رمذَز انزيبد فً األغذَخ  يفشداخ انًقشس انُظشٌ :

 يذزىي ثؼط األغذَخ يٍ انزيبدلُبص  يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

 ظاألعثىع انخاي

 وغزَك رمذَزهب األنُبف يفشداخ انًقشس انُظشٌ :

  االنُبف فً انًؼًمرمذَز   يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

 األعثىع انغادط

 وغزق رمذَزهباأليالح انًؼذَُخ  يفشداخ انًقشس انُظشٌ :
فً ثؼط انًىاد  األيالح انًؼذَُخرمذَز  يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

 انغذائُخ 

 األعثىع انغاتغ

 ايزذبٌ انًُذرُزو ًقشس انُظشٌ :يفشداخ ان

 ايزذبٌ أػًبل طُخ  يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

 األعثىع انثايٍ

 وغزق رمذَزهب انفُزبيُُبد وأهًُزهب يفشداخ انًقشس انُظشٌ :

 فً ثؼط انًىاد انغذائُخ انفُزبيُُبدرمذَز  يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

 األعثىع انتاعغ



 

 انهُئخ انمىيُخ نعًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  

 

 
 وحذج ضًاٌ انجىدج
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فُزبيُُبد انذائجخ فً انًبء انفزق ثٍُ ان يفشداخ انًقشس انُظشٌ :

 وغزق رمذَزهب وانذائجخ فً انذهىٌ

 Cيثم لُزبيٍُ  انفُزبيُُبدرمذَز ثؼط  يفشداخ انًقشس انؼًهٍ: 

 األعثىع انؼاشش

  انكزويبرىجزافً وغزَمخ فصم انًكىَبد يفشداخ انًقشس انُظشٌ :

 نزؼررررررزف ػهررررررً غررررررزق انفصررررررما يفررررررشداخ انًقررررررشس انؼًهررررررٍ:

  انكزويبرىجزافً

 ىع انحادٌ ػششاألعث

  GCانكزويبرىجزافً انغبسي ا يفشداخ انًقشس انُظشٌ :

فصم فً  غزَمخ انزمذَز ويكىَبد انجهبس يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

 ثؼط انًىاد انغذائُخ

 : األعثىع انثاٍَ ػشش

 جهبس رزبثغ االدًبض االيُُُخ  يفشداخ انًقشس انُظشٌ :

ُُخ ثبطزخذاو  انىرق رمذَز األدًبض األيُ يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

 انكزويبرىجزافً

 األعثىع انثانج ػشش

 انكشف ػٍ انغش ثهذى انذًبر وانخُشَز: يفشداخ انًقشس انُظشٌ

 غزَمخ انزؼزف ػهً غش انهذىو ثبنزذهُم يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

 شاتغ ػششاألعثىع ان

 نهجشء انُظزي ايزذبٌ أػًبل انظُخ :يفشداخ انًقشس انُظشٌ

 نهجشء انؼًهً ايزذبٌ أػًبل طُخ انؼًهٍ:يفشداخ انًقشس 

 يذبظزاد َظزَخ  - أعانُة انتؼهُى وانتؼهى -5

 اطززاَجُبد انزؼهى انزؼبوًَ -

 انزؼهى ػٍ ثؼذ -انزؼهى انُشػ  -اطززارُجُبد انزؼهى انذارً

أعانُة انتؼهُى وانتؼهى  -6

نهطالب روي انقذساخ 

 انًحذودج

 انذمبئت انزؼهًُُخ -

 زؼجُى االَجبثً انفؼبلاطززارُجُبد ان

 انزؼهُى انزؼبوٍَ -

 تقىَى انطـــالب :   -7

 

 األطبنُت انًظزخذيخ - أ

 

 يزذبٌ أػًبل انظُخ ا -0

 انزطجُمٍ  ايزذبٌ -0
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 وحذج ضًاٌ انجىدج

 رًذ انًزاجؼخ وانزصذُخ ثًؼزفخ يذَز ودذح ظًبٌ انجىدح

  

 فصم انذراطً ايزذبٌ َهبَخ ان -4

 انزىلُذ - ة

 888نف

 

 انزمُى األول            اطجىػٍ 

 انثبٍَ           انظبثغ انزمُى

 ػشز انزاثغاألطجىع           انزمُى انثبنث 

 

 

 درجخ 02        أػًبل انظُخ   - رىسَغ انذرجبد -جـ

 درجخ 02اخزجبر رطجُمً           

 درجخ 62     أيزذبٌ رذزَزٌ -

 درجخ 022         انًجًىع    -

 قائًح انكتة انذساعُح وانًشاجغ : -8

 

 ---------------------- يذكزاد - أ

 تحهُم األغزَحػادل ػثذ انًؼطً أحًذ :  كزت يهشيخ - ة

تحهُم األغزَح ـ ػًاد انخىنً ـ عهاو ػضَض ـ داس انحغٍُ نهُطثاػح 

 0202 وانُشش

 ---------------------- كزت يمززدخ -جـ

دورَبد ػهًُخ أو َشزاد  -د

 ... انخ
Periodicals, Web site …….. ect  

 

 يحًذ عًُش انذشهىطًأ.د. :  يُغق انًقشس 

       

 

 َىعف ػثذ انؼضَض انحغاٍَُ أ.د.سئُظ يجهظ انقغى انؼهًً :                              
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 أ(     22ًَىرج سقى )                                                      انًُىفُحجايؼح: 

يغًً 

 انًقشس

تحهُم 

 األغزَح

كىد 

 انًقشس
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 اد انًُضنٍ . االقتصكهُح: 

 انتغزَح وػهىو األطؼًحقغى : 
 

 يصفىفح انًؼاسف وانًهاساخ انًغتهذفح  ( أ)

 

أعثىع  انًحتىَاخ نهًقشس

 انذساعح

انًؼاسف 

 انشئُغح

يهاساخ 

 رهُُح

 يهاساخ ػايح يهاساخ يهُُح

 يفشداخ انًقشس انُظشٌ :

رؼزف انًذبنُم وأَىاػهب 

 واطزخذايهب

 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ: 
انًذبنُم غزق رجهُش 

  انؼُبرَخ و

 1-، د 2-د 1-ج،  2-ج 2-ب 1-، أ2-أ االول



 

 انهُئخ انمىيُخ نعًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  

 

 
 وحذج ضًاٌ انجىدج

 رًذ انًزاجؼخ وانزصذُخ ثًؼزفخ يذَز ودذح ظًبٌ انجىدح

يفشداخ انًقشس انُظشٌ : 

غزق رمذَز رزكُش 

 انًذبنُم انظكزَخ
 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

ثؼط رزكُش رمذَز غزق 

  انًىاد انغذائُخ

 3-د  3-ج  1-ب  3-أ انثاٍَ

يفشداخ انًقشس انُظشٌ : 

غزق رمذَز رزكُش 

ُخ انًذبنُم انًهذ

 وانكذىنُخ
 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:

لُبص رزكُش ثؼص 

  انًذبنُم انًهذُخ

   3-د   3-ج 1-ب  3-أ انثانج

يفشداخ انًقشس انُظشٌ : 

غزق رمذَز انزيبد فً  :

 األغذَخ 

 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:
فزٌ رمذَز انزيبد فً 

  االدززاق

،  1-، ج2-ج 3-ب 3-أ انشاتغ

 3ج

 3-د

ٌ : يفشداخ انًقشس انُظش

 األنُبف وغزَك رمذَزهب

  يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:
 رمذَز االنُبف فً انًؼًم

،  1-، ج2-ج 3-ب 3-أ انخايظ

 3ج

 3-د

يفشداخ انًقشس انُظشٌ : 

األيالح انًؼذَُخ وغزق 

 رمذَزهب
 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:
رمذَز األيالح انًؼذَُخ 

 فً ثؼط انًىاد انغذائُخ 

،  1-، ج2-ج 3-ب 3-أ انغادط

 3ج

 3-د

 يفشداخ انًقشس انُظشٌ :
  ايزذبٌ انًُذرُزو

 3-د --------- 3-ب --------- انغاتغ



 

 انهُئخ انمىيُخ نعًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  

 

 
 وحذج ضًاٌ انجىدج

 رًذ انًزاجؼخ وانزصذُخ ثًؼزفخ يذَز ودذح ظًبٌ انجىدح

 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:
  ايزذبٌ أػًبل طُخ

 يفشداخ انًقشس انُظشٌ : 

انفُزبيُُبد وأهًُزهب 

 وغزق رمذَزهب

 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:
رمذَز انفُزبيُُبد فً 

 ثؼط انًىاد انغذائُخ

،  1-، ج2-ج 3-ب 3-أ انثايٍ

 3ج

 3-د

يفشداخ انًقشس انُظشٌ : 

انفزق ثٍُ انفُزبيُُبد 

انذائجخ فً انًبء وانذائجخ 

فً انذهىٌ وغزق 

 رمذَزهب

 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ: 
رمذَز ثؼط انفُزبيُُبد 

 Cيثم لُزبيٍُ 

،  1-، ج2-ج 3-ب 3-أ انتاعغ

 3ج

 

 

 3-د

 يفشداخ انًقشس انُظشٌ :

 انكزويبرىجزافً وغزَمخ

 فصم انًكىَبد 

 يفررشداخ انًقررشس انؼًهررٍ:
نزؼررررررزف ػهررررررً غررررررزق ا

 انفصم انكزويبرىجزافً 

،  1-، ج2-ج 3-ب 3-أ انؼاشش

 3ج

 

 3-د

يفشداخ انًقشس انُظشٌ: 

اانكزويبرىجزافً انغبسي 

GC  

 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:
غزَمخ انزمذَز ويكىَبد 

انجهبس فً فصم ثؼط 

 انًىاد انغذائُخ

انحادي 

 ػشش

،  1-، ج2-ج 3-ب 3-أ

 3ج

 

 3-د

جهبس رزبثغ االدًبض 

 االيُُُخ
،  1-، ج2-ج 3-ب 3-أ انثاًَ ػشش

 3ج

 3-د



 

 انهُئخ انمىيُخ نعًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  

 

 
 وحذج ضًاٌ انجىدج

 رًذ انًزاجؼخ وانزصذُخ ثًؼزفخ يذَز ودذح ظًبٌ انجىدح

 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ: 
رمذَز األدًبض األيُُُخ 

ثبطزخذاو  انىرق 

 انكزويبرىجزافً

 

 يفشداخ انًقشس انُظشٌ :
انكشف ػٍ انغش ثهذى 

 انذًبر وانخُشَز

 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:
ػهً غش غزَمخ انزؼزف 

 انهذىو ثبنزذهُم

 5-، د 4-د 5-، ج4-ج 5-، ب 4-ب 6-، أ 5-أ انتانج ػشش 

 يفشداخ انًقشس انُظشٌ :
ايزذبٌ أػًبل انظُخ 

 نهجشء انُظزي

 يفشداخ انًقشس انؼًهٍ:
ايزذبٌ أػًبل انظُخ 

 نهجشء انؼًهً

 5-، د 4-د -------- 5-، ب 4-ب -------- شاتغ ػششان

                                                       أ.د. ػًاد يحًذ انخىنً                 أ.د. ػادل ػثذ انًؼطً أحًذ انًادج :  ارأعت عتار انًادج : أ 

سئُظ يجهظ انقغى انؼهًً : أ.د. َىعف ػثذ انؼضَض                                                                

 انحغاٍَُ



 

 انهُئخ انمىيُخ نعًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  

 

 
 وحذج ضًاٌ انجىدج

 رًذ انًزاجؼخ وانزصذُخ ثًؼزفخ يذَز ودذح ظًبٌ انجىدح

 أ(     22ًَىرج سقى )                                             انًُىفُح:  جايؼح

يغًً 

 انًقشس

تحهُم 

 األغزَح

كىد 

 انًقشس

 

N325 

 االقتصاد انًُضنٍكهُح: 

 انتغزَح وػهىو األطؼًحقغى : 
 

 

 اعانُة انتؼهى يصفىفح  ( ب)

 

 خ ػايحيهاسا يهاساخ يهُُح يهاساخ رهُُح انًؼاسف انشئُغح اعانُة انتؼهى

، 3-، ب2-ب 3-، أ 2-أ يحاضشاخ َظشَح

 5ب

،  4-د ،1 -د ، 2-د 5-، ج 4-، ج 1-ج

  5-د

يحاضشاخ 

 تطثُقُح

، 3-، ب2-ب 5-، أ 4-، أ 3-، أ2-أ

 5ب

،  3-، د 1-، د 2-د 5-، ج 4-، ج 1-ج

  5-، د 4-د

 ------- ------- ------- ------- صَاساخ يُذاَُح

 ------- ------- ------- ------- تحىث وتقاسَش

،  3-، د 1-، د 2-د 5-، ج 3-، ج1-ج 5-، ب4-ب 5-، أ 4-، أ2-أ انًُاقشح وانحىاس

  5-، د 4-د

  

 أ.د. ػًاد يحًذ انخىنً          ػادل ػثذ انًؼطً أحًذ  عتار انًادج : أ.د. أ

                                               

 سئُظ يجهظ انقغى انؼهًً : أ.د. َىعف ػثذ انؼضَض انحغاٍَُ                                            



 

 انهُئخ انمىيُخ نعًبٌ جىدح انزؼهُى واالػزًبد  

 

 
 وحذج ضًاٌ انجىدج

 رًذ انًزاجؼخ وانزصذُخ ثًؼزفخ يذَز ودذح ظًبٌ انجىدح

 أ(     22ًَىرج سقى )                                                  انًُىفُحجايؼح: 

يغًً 

 انًقشس

تحهُم 

 األغزَح

كىد 

 انًقشس
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 االقتصاد انًُضنٍ:  كهُح

 انتغزَح وػهىو األطؼًحقغى : 

 

 قُُىيصفىفح اعانُة انت  ( ج)

 

 يهاساخ ػايح يهاساخ يهُُح يهاساخ رهُُح انًؼاسف انشئُغح اعانُة انتقُُى

األَشطح خالل 

 انًحاضشاخ

،  3-، د 1-، د 2-د 5-، ج 4-، ج 1-ج 5، ب3-، ب2-ب 5-، أ 4-، أ 1-أ

  5-، د 4-د

ايتحاٌ أػًال 

 انغُح 

 --------- 5-، ج2-ج 5-، ب 2-ب 5-، أ 4-، أ 1-أ

 --------- 5-، ج2-ج 5-، ب 2-ب 5-، أ 4-، أ 1-أ االيتحاٌ انُظشٌ

 

                                                     أ.د. ػًاد يحًذ انخىنً              أ.د. ػادل ػثذ انًؼطً أحًذ ار انًادج : أعت

 

 انحغاٍَُسئُظ يجهظ انقغى انؼهًً : أ.د. َىعف ػثذ انؼضَض                

 


