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 (21ًَٕرج سقى )

  جبيؼخ / أكبدًٚٛخ : انًُٕفٛخ.

 كهٛخ / يؼٓذ :اإللزصبد انًُشنٗ

 لظى : انزغذٚخ ٔػهٕو األطؼًخ

 9191-9109 يقشس دساصٙ تٕطٛف
 

 ثٛبَبد انًمزر -0

انزغذٚخ  اطى انًمزر : يشكالد N321انزيش انكٕدٖ : 

 فٗ انذٔل انُبيٛخ

 انفزلخ / انًظزٕٖ : انثبنثخ

ذٚخ ٔػهٕو انزخصص : انزغ

 األطؼًخ

 ػذد انٕدذاد انذراطٛخ :  َظزٖ                 ػًهٗ         

 

 ْذف انًمزر : -9

 

 

يدددددليو رد دددددحرول رد ة ادددددا دةالفيدددددا راةي  ددددد   ر  دددددورل   1-1 (1

 ف شددد ا  ردةة يدددا  دددل رددددلح  رد   يددداحر سدددو رد وةف دددا 

 دددددد دةالحك رد ي وحفددددددل حرد ي يدددددد ضل  حرد سدددددد ل حر  ددددددور  

دظحرهو حر سف ب رد سففا ده   ح دو   ا ح دا ردة رضيا حر

 حعاج ةالك رد ش ا 

رد ة ددددددددحو د حر هددددددددا  يسددددددددةكلر ردة  يددددددددو رد ال ددددددددل 1-2 (2

فدددد د ول حر سددددو  ردةة يددددا  ددددل ردددددلح  رد   يددددا    شدددد ا  

 حرد  ة ع عالل رد سةحى رد االي حر قالي ل 

يددة هر رد سددضحدي   رد ه يددا حر كاقيددا حر عةفدد ور   1-8 (3

 د ش ا  ردةة يا  ل ردلح  رد   يا ة  ياردثا  يا حرد  

2 - 
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يالددددر ف د  دددد وة رد ال يددددا ف دةدددد رو حردةة يددددا حرد الددددحر  1-9 (4

د شدد ا  ردةة يدا  ددل ردددلح  ردسدالح يا  ح ظويدد   ر لرو  

 رد   يا

ي ف   ظوي   االح  رد ش ا  حردة  يو رد ادلى  1-11 (5

 ي دددد ل االددددح  د شدددد ا  ردةة يددددا  ددددل  حر سددددة  ل    هدددد 

 ردلح  رد   يا

 انًظزٓذف يٍ رذرٚض انًمزر: -3

 

 انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى: - أ

 

 

 

 انٕضغ انزغذٖٔ ٔاْى يظبْز انُفص انغذائٗ شزحٚ .0

انظبرٚخ انًُزشزح  يزاضالأْى ا ٔ يجزًؼٛب ٔفئٕٚب

انُبيٛخ ثأيزاض طٕء انزغذٚخ فٙ انذٔللزٓب الٔػ

ٔانًؤشزاد انذٕٛٚخ نٓب ٔانذهٕل انًزجؼخ  

  نهزغهت ػهٛٓب

 

  طٕء انزغذٚخ انًزؼهك ثُمص انجزٔرٍٛ ٚشزح ايزاض  .9

ٔانظؼزاد  انصغز٘ ٔانًزؼهمخ ثُمص انؼُبصز انغذائٛخ

 ػالجّطجبثّ ٔيظبْزِ ٔطزق ٔا

 

طززارٛجٛبد انًزجؼخ نهزغهت ػهٗ يشبكم الأْى ا ُٚبلش  .3

انذٔل انُبيٛخ ٔكٛفٛخ َشز  َمص انزغذٚخ ٔانًجبػبد فٙ

انزًذٌ ٔانزذٕل انزغذٔ٘ ٔدٔر   انٕػٙ انغذائٙ
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فٗ انذٔل  بطّ انًخزهفخ ٔاثبرِ ػهٗ انفزد ٔانًجزًغ ٔاًَ

 انُبيٛخ

 

ٕٚضخ انًصطهذبد انزكُٕنٕجٛخ انًزرجطخ 9-9-9 .4

  دةالحك رد ي وحفل  يشكالد انزغذٚخ فٗ انذٔل انُبيٛخ

حرد ي ي ضل  حرد س ل حر  ور  ردة رضيا حردظحرهو 

حر سف ب رد سففا ده   ح و   ا ح ا حعاج ةالك 

ردة رضيا حردظحرهو حر سف ب رد ش ا  حر  ور  

 رد سففا ده   ح و   ا ح ا حعاج ةالك رد ش ا 

 فٛٓب ٔاطبطٛبد رطجٛمبد انذبطٕة

 

الٚجبد دهٕل  ٚذذد اطض ادارح انًٕارد انًزبدخ 9-6-9 .5

نزهجٛخ ادزٛبجبد  نًشكالد انزغذٚخ فٗ انذٔل انُبيٛخ 

 االفزاد ٔاالطزح ٔانًجزًغ

 

رٕسٚغ د انزٗ رٕاجّ انظٛبطبد ٔانزذذٚب ًٚٛش 1-15-2 .6

  دةالحك رد ي وحفل  ٔيشكالد انغذاء يذهٛب ٔدٔنٛب

حرد ي ي ضل  حرد س ل حر  ور  ردة رضيا حردظحرهو 

حر سف ب رد سففا ده   ح و   ا ح ا حعاج ةالك 
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 رد ش ا 

ٚؼذد اثز انظٛبطبد ٔانزذذٚبد انًخزهفخ ػهٗ 9-05-9 .7

 دةالحك   ٔػاللزٓب ثًشكالد  انذبنخ انغذائٛخ نالفزاد

رد ي وحفل حرد ي ي ضل  حرد س ل حر  ور  ردة رضيا 

حردظحرهو حر سف ب رد سففا ده   ح و   ا ح ا حعاج 

 ةالك رد ش ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًٓبراد -ة

 انذُْٛخ 

 

 

ياالدد  ردح ددع ردةةدد حج حيور ددع رهددر  ظدد هو رددد ا  ردةدد رضي  3.2.1 .1

 سحو ردةة يا  ي ردلح  رد   يا حرد ض   رأ ثو عو ا د ش   

  

عال يا حع اليا دالةةالب عالل  ش     ا  ردةد رو   يفة و االح  3.2.2 .2

    ي ردلح  رد   يا حردةة يا ع ل رأ     حررد ه  
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ف دةة يدددا  دددي رددددلح  اقةهددد   دددور  رد  ةشدددو  حع أهدددر ر ياالددد  3.2.3 .3

 رد   يا

حأسدف ب زيد ل   – اد   سدحرو  يص ة ر ور  سحو ردةة يدا  3.2.4 .4

   ه     الحثه  حرد ؤشور  ردايحيا ردلردا عالل 

رداالح  رد ثالل دال ش    رد وةف ا ف دةة يا حعالدحر  ص ةي1-2-7-1 .5

 ة في  حر قةص لر    ا ف سةكلرر ردة  يو ردةااليالي رد ف ل عالل رد

رداالدددددح  رد ثالدددددل دال شددددد    رد وةف دددددا ف دةة يدددددا يصددددد ة  2-2-7-2 .6

حعالدددحر ر    دددا ف سدددةكلرر ردة  يدددو ردةااليالدددي رد ف دددي عالدددل ر كدددا  

 حرلرو  رد ك  و

يسدددة ةا ةددد ثيو رد حر ددد  رد كةال ددددا عالدددل ركةيددد و حة دددد ح   2-2-9-1 .7

 رد   ر

ردة رضيدددا يسدددة ةا ةددد ثيو رد حر ددد  رد كةال دددا عالدددل ردا ددددا   2-2-9-2 .8

 دا ورل حرد   حع  

 

انًٓبراد  -ج

انًُٓٛخ انخبصخ 

 ثبنًمزر :

ٚطجقققك انًؼقققبٚٛز انظقققهًٛخ فقققٙ رذذٚقققذ ايقققزاض طقققٕء انزغذٚقققخ  3.3.4 .0

 ٔانًؤشزاد انذٕٛٚخ انذانخ ػهٛٓب

 

ُٚفذ أطبنٛت ٔطزق ػًهٛخ نهزغهت ػهٗ طقٕء انزغذٚقخ انًزؼهقك  3.3.5 .9

 ثُمص انجزٔرٍٛ ٔانظؼزاد 
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ٔانٕلبٚققخ يققٍ ايققزاض الج ؼققهل نُٚشققب ثزَبيجققب رغققذٔٚب فؼققب 3.3.6 .3

 (انظًُخ) فٙ انذٔل انُبيٛخَمص (انُذبفخ) أ سٚبدح انزغذٚخ 

 

ي ف  رد ف لجو رد ال يدا د  د   ردةة يدا حعالدحر ر    دا  2-3-2-2 .4

 ي دددددد ل االددددددح    ددددددل ةصدددددد ير حة ددددددحيو  حةااليدددددد  رددددددد ظر حرد  اليدددددد  

  دةالحك رد ي وحفل حرد ي ي ضل  حرد س ل حر  ور  ردة رضيا  د ش ا 

ف ب رد سددددددففا دهدددددد   ح ددددددو   ا ح ددددددا حعدددددداج ةالددددددك حردظددددددحرهو حر سدددددد

 رد ش ا 

ي فدددد  ردكفددددور  حرد  دددد وة  ددددل   دددد   ردةة يددددا حعالددددحر  2-3-3-1 .5

 دا   ش ا  ردةة يا  ل ردلح  رد   يا  ر    ا

 ي     ش ويع ردفاحك ف  سالحب رد ال ل ردسالير 2-3-4-1 .6

 ي ف  رد  ها ردازر دةااي   رهلرة  ش ويع ردفاحك 2-3-4-2 .7

 

  

ًٓبراد ان - د

 انؼبيخ :

 

 

 

 

انٕػٗ انغذائٗ نالفزاد انًذٛطٍٛ ػهٗ يظزٕٖ  ٗفٚظبْى    9-4-5 (0

 االطزح ٔانًجزًغ

ٚشبرن فٗ رفغ ٚبنٕػٗ انغذائٗ نالفزاد انًذٛطٍٛ ػهٗ  6 -9-4 (9

 يظزٕٖ انًجزًغ

 ٚزبثغ انزطٕر انؼهًٗ   فٗ يجبل انزغذٚخ ٔػهٕو االطؼًخ 9-4-7-0 (3
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يذزٕٖ  -4

 انًمزر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انؼذد انكهٗ  ػذد انظبػبد انًٕضٕع األطجٕع و

 نهظبػبد

 األٔل 2

األصجبة انتٙ تؤد٘ إنٗ 

ظٕٓس يشبكم انغزاء فٙ 

 انذٔل انُبيٛخ

.2 

1 

دساصخ طشق يقبٔيخ  انثبَٗ 9

ظٕٓس يشبكم انغزاء 

 ٔانحذ يُٓب.

9 9 

دساصخ انظٕاْش  انثبنث 3

االختًبعٛخ ٔانظحٛخ 

انًشتجطخ ثًشبكم انغزاء 

ذٔل انُبيٛخ.  فٙ ان

 +تقٛٛى انطالة

  

دساصخ يشبكم انتهٕث  انزاثغ 4

انًٛكشٔثٙ كئحذٖ 

 يشبكم انغزاء.

9 9 

دساصخ انتهٕث انكًٛٛبئٙ  انخبيض 5

 كئحذٖ يشبكم انغزاء.
9 9 

دساصخ فضبد األغزٚخ  انظبدص 6

أثُبء يشاحم اإلعذاد 

ٔانتدٓٛز ٔانتظُٛع 

 انًختهفخ.

 +تقٛٛى انطالة

9 9 

 . ثغانظب 7

. 

األيشاع انغزائٛخ 

األصبصٛخ )يٕضٕعبد 

يختبسح( 

انًضججبد،ٔطشق 

 انٕقبٚخ:

أيشاع َقض -أ

انجشٔتٍٛ ٔانطبقخ 

 )أيشاع صٕء انتغزٚخ(.

 +تقٛٛى انطالة

9 9 

 9 9 انثبيٍ 8

 9 9 انزبطغ 9

انكضبذ، نٍٛ   -ة انؼبشز 01

 انعظبو.
9 9 

00 

 

انذبدٖ 

 ػشز
اإلصقشثٕط،  -ج

 انجالخشا، انجش٘ ثش٘. 

9 9 

انثبَٗ  09

 ػشز
.  األًَٛٛب........انخ -د

 +تقٛٛى انطالة

9 9 
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انثبنث  03

 ػشز

ا.  

جشايح انًدتًعٛخ ان

 تغزٔٚخ نا ٔانتثقٛفٛخ

د انتٕعٛخال ٔحً  

9 9 

انزاثغ  04

 ػشز

9 9 

 

 

ت انتعهٛى أصبنٛ -5

 ٔانتعهى

 

 

.أ.انًحبضشح4  

انتعهى انزاتٗ -انتعهى عٍ ثعذ -ة انتعهى انتعبَٔٙ-4  

ج انًُبقشخ-4  

                      انزاتٙ                 انتعهٛى د -4

انتذسٚت انعًهٙ ْـ-4   

طشذ األصئهخ ٔ-4  

ٙنٜاصتخذاو انحبصت ا س-4  

 انفٛذٕٚ ص-4

أصبنٛت انتعهٛى  -6

طالة رٖٔ ٔانتعهى نه

 انقذساد انًحذٔدح:

.أ. انًحبضشح5  

 انحقبئت انتعهًٛٛخ

 انتذسٚش انعالخٗ 

  

.ج. انتعهى انتعب5َٗٔ  

5 

 تقٕٚى انطـــالة :   -7
 األطبنٛت انًظزخذيخ - أ

 

 

 االختجبساد انتحشٚشٚخ.     

       
اعمال سنة   

 

 انزٕلٛذ - ة

 

 

 اعمال سنة األسبوع   ــــــــ الثالث

 اػًبل طُخ السادس   األسبوع ــــــــ

 اػًبل طُخ األسبوع ــــــــ   التاسع

اعمال سنة األسبوع ــــــــ   الثانى عشر  
 رذزٚز٘ االسبوع ــــــــ   الرابع عشر

 رٕسٚغ انذرجبد -جـ

 

 

 

 درجخ81َٓبٚخ انفصم انذراطٙ       

   درجخ   91اػًبل طُخ                    

 

 انًشاخع :قبئًخ انكتت انذساصٛخ ٔ -8
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تبة خبيعٙ  ٚقٕو ثٕضعّ انضبدح أعضبء ْٛئخ انتذسٚش انقبئًٍٛ ثبنتذسٚش ك يذكزاد - أ

 9109 ٔٚقشِ انقضى.

 كزت يهشيخ - ة

 

---------------------------- 

 كزت يمززدخ -جـ

 

Benjamin Caballero; Lindsay Allen ; and Andrew 
Prentice. (2016): ENCYCLOPEDIA OF HUMAN 
NUTRITION, FOUR-VOLUME SET, 1-4. 
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