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 مقدمة

العقد الماضي نتيجة التغيرات السريعة الحادثة في أساليب تغير منظور علم التغذية وأهميته خالل 

قتصادية وعولمة جيا التصنيع الغذائي والتنمية اإلالحياة والنظم الغذائية التي حدثت نتيجة تكنولو

نسان نتيجة عدم سالمة أنماط النظام الغذائي األسواق، وقد كان لهذا تأثيراً بالغاً علي صحة اإل

األمراض غير المعدية المزمنة، والتي من بينها البدانة، وداء السكر، والتي تسببت في تفشي 

سباب العجز أوأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم ، وقد كانت هذه األمراض أحد أهم 

والوفاه لإلنسان وعلي وجه الخصوص في البلدان النامية مما يفرض أعباء إضافية علي 

 لة بالفعل .الميزانيات الصحية القومية المثق

وبالفعل بدأ االهتمام بالتغذية وتقديم االستشارات الغذائية من قبل متخصصين في هذا المجال، مما 

يساعد علي تعديل أنماط النظام الغذائي مما ينعكس إيجابيا علي صحة األنسان ويقلل من ظهور 

هد وكليات تهتم األمراض غير المعدية المزمنة، وانتشر علي المستوي المحلي واألقليمي معا

بمجال التغذية وتساهم في تخريج "أخصائي تغذية" للمساعدة في رفع الوعي التغذوي للمستهلكين 

 ومحاولة التغلب علي المشاكل المتعلقة بالتغذية.

وقد كانت جمهورية مصر العربية من الدول السباقة في هذا اإلتجاه حيث أسهمت كليات  

بشرية منوط لها تقديم  رفي إعداد كواد جامعة المنوفية( –)جامعة حلوان  قتصاد المنزلياإل

االستشارات والرعاية التغذوية للمواطنين، ولم يتوقف األمر عند ذلك الحد بل قامت كليات الطب 

البيطري بالجامعات المصرية بالمسهامة من أجل اكتمال مصفوفة الغذاء والتغذية عن طريق 

تي القت صدي كبير لدي المجتمع المدني المحيط تقديم برامج صحة وسالمة األغذية وال

 بالجامعات المصرية في مختلف المحافظات.

قليم الدلتا، وجد أن إوبمراجعة البرامج المتخصصة في مجال التغذية بالجامعات المختلفة في 

 (.1األقليم يكاد يخلو من  البرامج المتخصصة في مجال التغذية كما يتضح ذلك من الشكل )

هتمام بمجال علوم األغذية والتغذية ، سعي قسم حرص جامعة المنصورة علي اإلوفي ظل 

برامج المماثلة في مجال التغذية في الاإلطالع علي  إلياأللبان بكلية الزراعة جامعة المنصورة 

الجامعات المصرية والجامعات العربية والعالمية لتحديد الموقف الراهن للجامعة في تخصص 

قليمي في مجال التغذية. وقد انتهت الدراسة تلبية احتياجات سوق العمل المحلي واإلالتغذية ومدي 
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في أقليم الدلتا حيث ال  هإلي إنشاء برنامج " نظم التغذية" ويعتبر هذا البرنامج هو الفريد من نوع

 قليم الدلتا.إيوجد برامج مماثله له في جميع جامعات 

 

 للجامعات المختلفة بأقليم الدلتا  رامج التغذية التابعةبخلو منطقة الدلتا من ( يوضح 1شكل )

 -أهداف البرنامج:

 .ساسيات علم التغذية أالتعرف علي  -1

 .المعرفة التطبيقية للتقنيات الحديثة في تقييم الحالة الغذائية للمرضي -2

  .كيفية تخطيط الوجبات الغذائية في الصحة والمرض -3

للمرضي التي تعاني من أمراض كيفية إعداد وتطبيق برامج غذائية خاصة  -4

  .مختلفة

عمل دراسة ميدانية عن االحتياجات الغذائية المختلفة كما ونوعا لجميع  -5

  .التجمعات السكانية المختلفة

 .تصميم برامج صحية للمجتمع لالرتقاء بمستوي الصحة العامة -6

 نسان.تعظيم االستفادة بالغذاء لتحقيق فوائده ومساهمته في صحة اإل -7
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 كميات كبيرة من الغذاء يتم إهدارها نتيجة عدم الوعي والثقافة الغذائية.توفير  -8

تنمية التفكير النقدي وحل المشكالت والتواصل الفعال والتي تساعدهم في التغلب  -9

علي العديد من المشاكل التغذوية بالتعاون مع الفريق الطبي وغيرها من 

  .القطاعات ذات الصلة بالتغذية

لتعلم المستمر لكي يتمكن الطالب من استمرارية التطوير المهني تعزيز مبادئ ا -10

 .الذاتي 

تفعيل المشاركة في المؤتمرات وورش العمل وأنشطة البحث العلمي ذات  -11

 .  Dieteticمجال التغذية الصلة ب

 التعرف علي التغذية الجزيئية وكيفية استخدامها للحد من األمراض المزمنة . -12             

 رؤية البرنامج

أن يكون برنامج نظم التغذية من أفضل البرامج األكاديمية المتميزة علي المستوي المحلي " 

 "واإلقليمي في مجال التغذية 

 رسالة البرنامج 

يلتزم برنامج نظم التغذية بتخريج أخصائيين قادرين علي تلبية احتياجات سوق العمل المحلي "

من خالل تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر والبحث العلمي  واإلقليمي بمستوي تنافسي متميز

 ".لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 -أهم ما يميز برنامج نظم التغذية عن البرامج األخري المماثلة:

تم إنشاء هذا البرنامج بناءاً علي التحليل البيئي وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص  -1

 والتهديدات.

يعتبر برنامج نظم التغذية البرنامج األوحد في الكليات والمعاهد المختصة بعلوم التغذية  -2

 جامعة المنصورة. –قليم الدلتا مما يعمل علي خلق ميزة تنافسية لكلية الزراعة إفي 

يعتمد هذا البرنامج علي مفاهيم التغذية الحديثة الممثلة فيما يعرف بالتغذية الجزيئية  -3

 نسان.مراض المختلفة التي تصيب اإلوعالقتها باأل

تختلف المقررات الدراسية ببرنامج نظم التغذية مقارنة بمقررات برامج التغذية األخري  -4

 .ر للبرامج التغذية األخري بمصر، مما يدلل علي أنه ليس تكرا



 

 برنامج نظم التغذية 
Dietetic Program 

 

 

 
7 

رفع وتطوير الخلفية الطبية لدي خريج البرنامج عن طريق تدريس المقررات الطبية  -5

 .األساسية

دي خريج البرنامج خلفية عن مدي تداخل الغذاء والدواء واختيار الغذاء المناسب لكل ل -6

 مريض تبعا لنوعية الدواء الذي يتناوله المريض

الحاسبات  -علوم  –الصيدلة  –يشارك في هذا البرنامج العديد من الكليات )كلية الطب  -7

 .التربية الرياضية( –والمعلومات 

التدريب الميداني في مستشفيات جامعة المنصورة مما يتيح يتمكن طالب البرنامج من  -8

 لهم خبرة عملية حقيقية.  

يتم تدريس البرنامج باللغة اإلنجليزية مما يعمل علي تلبية احتياجات سوق العمل عن  -9

 طريق توفير خريج متميز في اللغة اإلنجليزية.

يتمكن خريج هذا البرنامج من اإللتحاق بدبلومة التغذية العالجية بجهات عدة منها  -10

European Society for Clinical Nutrition & metabolism  . 
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 األحكام العامة 

 (: منح الدرجة العلمية 1مادة )

علي طلب مجلس كلية الزراعة درجة البكالوريوس في العلوم  بناءاً تمنح جامعة المنصورة 

 .بنظام الساعات المعتمدة نظم التغذية برنامج الزراعية في

 ( شروط القبول بالبرنامج:2مادة )

 أوالً القيد:

تقبل كلية الزراعة ببرنامج نظم التغذية الطالب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة  2-1

 ( من قانون تنظيم الجامعات75وفقاً للمادة ) )علوم( أو ما يعادلهاالشعبة العلمية 

 والمرشحون للكلية من قبل مكتب التنسيق.

  -:ثانيا التحويل

يتم قبول الطالب الراغبين للتحويل إلي البرنامج من أي برنامج يدرس بكلية الزراعة  2-2

مستوي األكاديمي جامعة المنصورة وسيتم قيدهم في البرنامج كطالب مستجدين بال

 األول.

يتم قبول الطالب الراغبين في التحويل إلي البرنامج من أي كلية زراعة بجامعة أخري  2-3

البرنامج كطالب مستجدين بالمستوي األكاديمي األول طبقا لألماكن بوسيتم قيدهم 

 .اللجنة الفرعية ومجلس الكليةقرره ت المتاحة أو كما

، العملية المختلفة بالبرنامج  بالمستوي األكاديمي األول خريجي الكليات قبول يجوز 2-4

 .علي أن يكون حاصل علي الثانوية العامة شعبة علمي علوم

 ثالثا قيد الطالب غير المصرين:

ين لدرجة البكالوريوس في هذا البرنامج بشروط القيد ييجوز قيد الطالب غير المصر 2-5

اللجنة الفرعية د مقابل الخدمة التعليمية بإقتراح وتحدوالتحويل للطالب المصرين و

 .وإعتماد مجلس الجامعةمجلس الكلية موافقة و

  -رابعا إعادة القيد:

يجوز للطالب الذين سبق لهم أن تركوا الدراسة في البرنامج أن يعيدوا القيد حسب  2-6

 األماكن المتاحة بالبرنامج.
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 من الطالب الملتحقين بالبرنامج:خامسا تحديد الحد األدني والحد األقصي 

تحدد اللجنة الفرعية ومجلس الكلية الحد األدني والحد األقصي من الطالب الملتحقين  2-7

بالبرنامج تبعاً لإلمكانيات المتاحة واألماكن المتوفرة بالبرنامج، وفي حالة زيادة أعداد 

خالل مجموع الدرجات الطالب المتقدمين لإللتحاق بالبرنامج يتم المفاضلة بينهم من 

 المتحصل عليها في اللغة اإلنجليزية والكيمياء واألحياء.

 (: النظام المتبع للدراسة بالبرنامج 3مادة )

هو نظام الساعات المعتمدة في إطار الفصل الدراسي الواحد. البرنامج نظام الدراسة المتبع في  

 علي األسس التالية:ويقوم نظام الساعات المعتمدة المقترح في هذه الالئحة 

هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن كل مقرر بالنسبة للمقررات األخري، الساعة المعتمدة:  -1

وهي تعادل محاضرة مدتها ساعة واحدة أسبوعيا خالل الفصل الدراسي الواحد. وبالنسبة 

ان أسبوعيا للدروس العملية والتدريبات تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل فترة عملية مدتها ساعت

 خالل الفصل الدراسي الواحد.

أسبوعا، والفصل  15تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الواحد  :Semesterالفصل الدراسي  -2

 الدراسي هو الفترة الزمنية الممتدة بين بدء الدراسة بالفصل وحتي انعقاد اإلمتحانات التحريرية.

يتكون من فصلين دراسيين إجباريين تستمر الدراسة  : Academic yearالعام الجامعي  -3

 أسبوعا  15بهما ثالثين أسبوعا. ومدة كل منها 

هو متوسط ما يحصل عليه الطالب    Grade points average (GPA)المعدل الفصلي  -4

ويتم حسابه كما يتضح من  من النقاط في الفصل الدراسي الواحد ويقرب إلي رقمين عشريين فقط

 -المعادلة التالية:
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هو متوسط ما  Cumulative Grade Points Average (CGPA)المعدل التراكمي  -5

يحصل عليه الطالب من نقاط خالل الفصول الدراسية ويقرب إلي رقمين عشريين فقط ويتم 

 -:حسابه كاآلتي 

 

طة مع المقررات األخري ومحددة هو وحدة تعليمية مرتب Moduleالمقرر الدراسي  -6

 األهداف وتشتمل علي محتويات نظرية وعملية.

هي مجموعة من المقررات واألنشطة الدراسية تشتمل  : Curriculaالمناهج الدراسية  -7

علي أجزاء نظرية وأخري عملية وقد تكون مقررات إجبارية أو اختيارية ، ويؤدي النجاح فيها 

تغذية بموجب استيفاء الإلي منح الطالب درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص نظم 

 .الطالب عدد الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج 

مجموع الساعات التي يقوم الطالب بتسجيلها  ويقصد بها:  Course loadالعبء الدراسي  -8

ساعة معتمدة لكل فصل  12ساعة، والحد األدنى  18من خالل فصل ما ويكون الحد األقصى 

دراسي علي حده. وفي إطار العبء الدراسي يراعي أال يسمح للطالب الذي لديه مستوي تراكمي 

 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي.  12بالتسجيل في أكثر من  2ن أقل م  يمتدن

وهو مقرر دارسي البد من دراسته والنجاح فيه قبل   Prerequisiteالمتطلب السابق  -9

تسجيل في مقرر أخر يعتمد عليه ، وال يسمح للطالب بدراسة مقرر ما له متطلب سابق إال بعد ال

 اجتيازه للمتطلب السابق بنجاح.

10- Quality points   ألي مقرر هي عبارة عن وحدة تستخدم لقياس أداء الطالب في مقرر

ما، ويتم حسابها عن طريق ضرب عدد الساعات المعتمدة للمقرر في الدرجة التي حصل عليها 

 الطالب في هذا المقرر.

ويتم اختياره من خالل المجلس األكاديمي   Academic advisorالمشرف األكاديمي  -11

 لمساعدة الطالب في اختيار المقررات، وفقاً بقسم األلبان لبرنامج من أعضاء هيئة التدريس ل

للخطط الدراسية الموجودة بهذه الالئحة، ومساعدته في التغلب علي المشكالت التي قد تعترضه 



 

 برنامج نظم التغذية 
Dietetic Program 

 

 

 
11 

خالل الدراسة، ويعمل المشرف علي إرشاد الطالب أكاديميا واجتماعيا خالل فترة دراسته 

وصوال إلي التخرج، ويتم تخصيص بطاقة تسجيليه لكل طالب من خالل المشرف األكاديمي 

يسجل فيها كافة البيانات الالزمة عنه والنتائج التي حصل عليها، كما يقوم بمراجعة المقررات 

ها الطالب خالل كل فصل دراسي وحتي تخرجه من الكلية، مع مالحظة أن رأي التي يسجل في

المشرف األكاديمي استشاريا وأن الطالب هو المسئول األول عن المقررات التي يقوم بالتسجيل 

 علي رغبته.  بناءاً فيها 

 لغة الدراسة بالبرنامج -12

عدا بعض فيما ال فترة البرنامج، اللغة اإلنجليزية هي اللغة األساسية للتدريس والتعليم طو

تصال وتيسير )حقوق اإلنسان، مهارات اإل المقررات التي يتطلب تدريسها باللغة العربية

تثقيف الغذائي وإرشاد ال األعمال، التفكير النقدي، مهارات التعلم الذاتي، دراسة الجدوي،

البحوث والمعلومات ة، النشاط البدني في الصحة والمرض، خدمات التغذي إدارة،المرضي

 (.التسويقية و تسويق الخدمات

 (: الفترة الالزمة للدراسة4مادة )

مدة الدراسة لنيل البكالوريوس في العلوم الزراعية في برنامج نظم التغذية هي أربع سنوات 

ساعة معتمدة(،  136جامعية أو عندما يستكمل الطالب عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج )

تحقق من خالل أربعة مستويات دراسية ويشتمل المستوي الدراسي الواحد علي فصلين والتي ت

دراسيين تفصل بينهما أجازة نصف العام وال يتمكن الطالب من الحصول علي درجة 

 البكالوريوس إال بعد إتمام متطلبات التخرج.

 (: تنظيم العام الدراسي5مادة )

   -ثالث فصول دراسية موزعه علي النحو التالي: يشتمل البرنامج   5-1

 )الفصل الدراسي األول )يبدأ في سبتمبر  

 )الفصل الدراسي الثاني )يبدأ في فبراير  

  يبدأ في يوليو()الفصل الدراسي الصيفي 

تعقبها إمتحانات و عشر أسبوعا خمسة ممثلة في والتسجيل بالبرنامج فترة الدراسة 5-2

 نهاية الفصل.

األسبوع األول ممثل في فترة التسجيل حيث يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية، بحد  5-3

ساعة معتمدة( للفصل الدراسي الواحد،  18ساعة معتمدة(، وبحد أقصي ) 12أدني )
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ويجوز لمجلس الكلية لدواعي التخرج أو لتجنب فصل الطالب التجاوز عن هذه الحدود بما 

 . دةساعة معتم( 4ال يزيد عن )

 : (: الفصل الدراسي الصيفي6مادة ) 

 موافقة مجلس اقتراح اللجنة الفرعية و يجوز عقد الفصل الدراسي الصيفي وذلك بعد 6-1

ويتم فيها تسجيل المقررات الدراسية  )دراسة مكثفة( ( أسابيع8-6)من الكلية ويكون 

 ( تسع ساعات معتمدة.9بحد أقصي ) وبومقررات الرس ()بعذر المؤجلة

 -( قواعد االنتظام في الدراسة:7مادة ) 

من المدير  ت المقرر يعطي إنذاراً كتابياً % من ساعا20إذا وصل غياب الطالب إلي  7-1

 التنفيذي للبرنامج.

% من ساعات المقرر بدون عذر تقبله إدارة البرنامج فإن 25إذا تخطي غياب الطالب  7-2

الطالب يحرم من دخول امتحان المقرر النهائي ويعطي تقدير"منسحب اجباري" ويدخل 

هذا في معدله التراكمي. أما إذا تم قبول العذر المقدم فيعتبر هذا غياباً بعذر مقبول 

 تمل" في كل مقرر غاب فيه. ويعطي الطالب تقدير "غير مك

 ( التسجيل االكاديمي والعبء الدراسي:8مادة )

 أوالً التسجيل

 يجب أن يلتزم جميع الطالب المسجلين في البرنامج بالقواعد الجامعية التالية:

يتم دفع رسوم التسجيل والخدمات التعليمية في األسبوع األول من التسجيل علي أن يتم  8-1

بإقتراح اللجنة الفرعية وموافقة  للتسجيل والخدمات التعليمية تحديد الرسوم المطلوبة

 جامعة.المجلس مجلس الكلية واعتماد 

الذين ينسحبون بعد يوم واحد من التسجيل يمكنهم استرجاع كافة المصروفات  طالبال 8-2

المسددة. بينما الطالب المنسحبون بعد انقضاء أكثر من يوم من تاريخ التسجيل يمكنهم 

 استرجاع مصروفاتهم جزئيا علي النحو التالي:

 يمكن استرجاع  دراسيية األسبوع األول من الفصل القبل نها االنسجاب

 %.75المصروفات بنسبة 
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  يمكن استرجاع  الدراسية األسبوع الثاني من الفصل قبل نهاياالنسحاب

 %.50المصروفات بنسبة 

 الطالب آية مصروفات. ترديس ال سبوع الثاني في الفصل الاالنسحاب بعد األ 

باإلنتقال للمستوي األعلى وال  مقابل الخدمة التعليمية ال يسمح للطالب الذي لم يسدد  8-3

 يسمح له باإلنتظام في الدراسة في الكلية. 

في حالة عدم تمكن الطالب من دخول اإلمتحان نتيجة المرض فيجب تقديم الشهادة  8-4

 المرضية فوراً ويتم اعتباره غائبا بعذر.

 علي الطالب أن يبلغ إدارة الكلية بأي تغيير في عنوان مراسلته . 8-5

 ثانيا العبء الدراسي

ساعة معتمدة لكل  18ساعة وال يزيد عن 12ما اليقل عن طالب بالتسجيل في ليسمح لك 8-6

 دراسي وذلك طبقا لجداول البرنامج الدراسية.  فصل

بعد المستوي الثاني أن يزيد فأكثر(  3يمكن للطالب المتفوق )الذي له معدل تراكمي  8-7

 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد. 2العبء الدراسي بإضافة 

( بعد المستوي الثاني أن يضيف إلي 2.33يمكن للطالب )الذي له معدل تراكمي أقل من  8-8

من مقررات سبق دراستها ويرغب  ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد 2ذلك عدد 

  .عدله فيهاالطالب تحسين م

إلدارة البرنامج زيادة الحد األقصي للعبء الدراسي في الفصل  للجنة الفرعيةيجوز   8-9

ساعات معتمدة بغرض إتمام متطلبات التخرج  4الدراسي األخير للطالب بحد أقصي 

 الالزمة له.

ساعة  26ينقل الطالب من المستوي األول إلي المستوي الثاني إذا اجتاز ما اليقل عن   8-10

 61معتمدة، وينقل الطالب من المستوي الثاني إلي المستوي الثالث إذا اجتاز ما اليقل عن 

ساعة معتمدة وينقل الطالب من المستوي الثالث إلي المستوي الرابع إذا اجتاز  ما اليقل عن 

 .ساعة معتمدة 95

 (: متطلبات التخرج9مادة)

بنظام  نظم التغذية برنامج العلوم الزارعية فيمتطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس في 

 ( ساعة معتمدة علي األقل، توزع وفقاً لما يلي:136هي ) الساعات المعتمدة
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عدد  المقررات
 الساعات
 المعتمدة

نسبة كل مقرر 
)%( 

عدد 
 الساعات 
 اإلجبارية

عدد الساعات 
 اإلختيارية

 متطلبات الجامعة

  3 2.2 3 اللغة اإلنجليزية 

  2 1.47 2 تطبيقات الحاسب اآللي في مجال التغذية 

مواد نجاح ورسوب وال تدخل  ساعة( 2) حقوق اإلنسان 

ضمن المعدل الفصلي أو 

 المعدل التراكمي العام للطالب

√  

  √ ساعة( 2إدارة المشروعات  )

 √  ساعة( 2)مهارات اإلتصال وتيسير األعمال 

 √  ساعة( 2)التفكير النقدي 

 √  ساعة( 2)مهارات التعلم الذاتي 

 - 5 3.67 5 اإلجمالي

 متطلبات الكلية

  9 6.61 9 مقررات قسم الكيمياء 

  2 1.47 2 مقررات قسم الوراثة 

  7 5.14 7 مقررات قسم األقتصاد

 - 18 13.23 18 اإلجمالي

 متطلبات تخصص البرنامج

 44 55 51.5-40.44 70 -55 مقررات خاصة بكلية الزراعة 

 4 26  22.05-19.11 30-26 مقررات كلية الطب 

 2 14 11.76 -10.3 16 -14 مقررات كلية صيدلة 

 - 2 1.47 2 مقررات كلية التربية الرياضية 

 2 - 1.47 2 مقررات كلية الحاسبات والمعلومات 

( ساعة يتم اختيارها 16) 97 83.1 113 اإلجمالي
 ( ساعة48من )

 إضافة وحذف مقررات:(: 01مادة )

من حق الطالب بعد موافقة المرشد األكاديمي أن يضيف أو يحذف المقررات بطرق  10-1

وذلك بما ال يخل اقتراحها من قبل اللجنة الفرعية وموافقة مجلس الكلية وخطوات يتم 

(. ويؤدي عدم إتمام اإلجراءات 8بالعبء الدراسي المنصوص عليه في المادة )

 الالزمة عند حذف مقرر إلي اعتباره مقررا تم الرسوب فيه. 

 يجوز للطالب أن يستبدل مقررات بأخري خالل أسبوعين من بدء الفصل الدراسي. 10-2

يجوز للطالب أن يحذف مقرر بدون أي أثر أكاديمي وذلك بحد أقصي األسبوع الرابع  10-3

( في Wبعد هذا التاريخ يسمح باالنسحاب من المقرر ويحصل الطالب علي التقدير ) و

 هذ المقرر.

 ( إذا امتنع عن الحضور بدون حذف المقرر.Fيحصل الطالب علي تقدير ) 10-4

ويسمح  Fيسمح للطالب بإعادة التسجيل في مقرر ما سبق وأن حصل فيه علي تقدير  10-5

وفي حالة تكرار رسوب الطالب في مقرر  عادة االمتحانله بحضور المقرر وإمكانية إ
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ما يحتسب الطالب راسب في كل مرة رسب فيها بالمقرر مع تسجيل عدد المرات التي 

 أدي فيها االمتحان بهذا المقرر في سجله األكاديمي.

 ال يتم النقل من مستوي إلي أخر إال في نهاية العام الجامعي.  10-6

 -الفصل الدراسي: نسحاب من( اإل11مادة )

الطالب غير القادر علي استكمال دراسة الفصل ألسباب قهرية يمكن أن يصرح له من  11-1

و شهر قبل أخر يوم في قبل إدارة البرنامج باالنسحاب وآخر موعد للتقدم لذلك ه

 .الدراسة 

يعطي الطالب تقدير منسحب لكل مقرر كان مسجال فيه وقت االنسحاب، وال تحتسب  11-2

 ه ساعات معتمدة في هذه المقررات.ل

 -( مشروع التخرج:21مادة )

حددها تبإعداد مشروع البكالوريوس في موضوعات معينه  الرابعمستوي اليقوم طالب  12-1

أعضاء  لبرنامج ويتم تعيين مشرف خاص لمشروع التخرج من السادةاللجنة الفرعية ل

. وتبدأ الدراسة في مشروع التخرج خالل الفصل الدراسي األول ويتم تقييم هيئة التدريس

في الجزء ما تم إنجازة من مشروع التخرج في نهاية امتحانات الفصل الدراسي األول 

يمنحها المشرف من خالل  درجة( 50)ن درجة يخمسمن  وذلك األول من المشروع

استكمال الجزء الثاني من المشروع يتم و .نالمتابعة الدورية للطالب واإلعداد الجزئي للمت

ن من خمسيويتم تقييم الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي الثانيفي 

يمنحها المشرف علي الطالب من خالل اتمام إعداد المتن والمناقشة  درجه( 50)درجة 

في كل فصل  معتمدة( ساعة 1يتم تقدير المشروع بقيمة ) .الشفوية العلنية للمشروع

 دراسي.

في مقرر مشروع التخرج في الفصل الدراسي األول ال  Fإذا حصل الطالب علي تقدير  12-2

يسمح له بإستكمال مشروع التخرج في الفصل الدراسي الثاني، علي أن يسمح له 

بالتسجيل لمشروع التخرج )الفصل الدراسي األول( و )الفصل دراسي ثاني( في الفصل 

 الصيفي. الدراسي 
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 ( التدريب الصيفي 31مادة )

ساعة  150بفترة تدريب عملي ال يقل عن  الثالثيكلف الطالب المنقولون إلي المستوي 

( تحت إشراف عضو هيئة تدريس وذلك في إحدى مستشفيات الجامعة أو 1ميداني ) تدريب

 الرابعالمنقولون إلي المستوي كما يكلف الطالب  مؤسسات التغذية التي يقرها مجلس الكلية. 

وال يحصل الطالب علي  المستشفيات التعليمية. ( في إحدى2ساعة تدريب ميداني ) 150بإتمام 

 شهادة البكالوريوس إال إذا أدي كال التدريبين بنجاح.

 (: التقييم 41مادة )

من أجل في خالل الفصل الدراسي يتم عقد إمتحان نصف الفصل والتقارير والمناقشات  14-1

تقييم عمل ونشاط الطالب. ويتمثل التقييم النهائي في عقد إمتحان نهاية الفصل والتي ال 

% من درجة المقرر. ويستثني من هذا 50تتجاوز مدته ساعتان وال تزيد نسبتها عن 

في نهاية الفصل و حيث يكون هناك مشروع التخرج الرابعمقررات المستوي بعض 

 الدراسي يتلقى الطالب التقدير النهائي للمقرر ويستخدم نظام التقديرات اآلتي: 

(A
+

،A،A
-

B( ممتاز ، )
+

 ،B
-

C( جيد جدا، )
+

 ،C( ،جيد )D
+

،D،D
-

 Wراسب ،  F( مقبول، 

)كما هو موضح بالمادة  غير مكتمل Iانسحاب إجباري،  FWلم يمتحن،  NEانسحاب رسمي، 

15) . 

  (25كما هو موضح بالجداول )مادة  تقييم الطالب في المقررات النظرية والعمليةيتم  14-2

عدم دخول األمتحان بالمقررات لعدم اكتمال متطلباته )يجوز تأجيل إعالن نتيجة مقرر من  14-3

النهائي للمقرر بسبب عذر مقبول( وذلك لمدة ال تزيد عن فصل دراسي واحد ويعطي 

(. وإذا لم يستكمل الطالب متطلبات المقرر في الفترة التي Iمكتمل )الطالب هنا تقدير غير 

 يعتبر الطالب راسبا ويعطي له تقدير راسب. للمقرراتمتحان النهائي يعقد فيها اإل

أو لم يحضر اإلمتحان التحريري  2ه في المقرر أقل من معدلالطالب راسبا إذا كان  يعد 14-4

في نهاية الفصل الدراسي لحرمانه من الدخول لتجاوز نسبة الغياب أو الغش أو لم 

% 30يحضر االمتحان النهائي دون عذر يقبله المجلس األكاديمي أو لم يحصل علي 

 علي األقل من درجات االمتحان النهائي.

يداني أو مشروع التخرج من عقد يمكن أن تستثني بعض المقررات مثل التدريب الم 14-5

 اإلمتحان النظري النهائي. 
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أو أكثر عند التخرج  3تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي يحصل علي معدل تراكمي  14-6

وأال يكون قد  3بشرط أال يقل معدله في أي مستوي من األربع مستويات األكاديمية عن 

دراسي خالل تسجيله في رسب أو نجح بتقدير مقبول او انسحب إجباريا في أي مقرر 

 البرنامج.

 -( الدالالت الرمزية والرقمية للدرجات والتقديرات:15مادة )

 تقدر الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي علي النحو التالي:

التقدير  التقدير عدد النقاط

 المناظر

النسبة المئوية 

الحاصل عليها 

 الطالب

 مدي الدرجات المكافئة

3.84 – 4.00 A
+ 

 

 ممتاز 

 100 99 98 97 96  % فأعلي 96
3.84 3.888 3.936 3.984 4.00 

3.64 – 3.83 A 91 95 94 93 92 91  %95% وحتي 
3.640 3.688 3.736 3.784 3.832 

3.40- 3.63 A
-

 90 89 88 87 86 85 %90% وحتي 85 

 3.400 3.447 3.494 3.541 3.588 3.635 

3.20- 3.39 B
+

  

 جيد جدا

 84 83 82 81 80  %84 % وحتي80
3.200 3.248 3.296 3.344 3.392 

3.00 – 3.19 B 75 79 78 77 76 75  %79% وحتي 

 3.000 3.048 3.096 3.144 3.192 

2.80-2.99 C
+

  

 جيد

 74 73 72 71 70  %74% وحتي 70
2.800 2.848 2.896 2.944 2.992 

2.60- 2.79 C 65 69 68 67 66 65  %69% وحتي 
2.600 2.648 2.696 2.744 2.792 

2.40 – 2.59 D
+

  

 مقبول

 64 63 62 61 60  %64% وحتي 60
2.400 2.448 2.496 2.544 2.592 

2.20- 2.39 D 55 % 59 58 57 56 55  %59وحتي 
2.200 2.248 2.296 2.344 2.392 

2.00-2.19 D
-

 54 53 52 51 50  %54% وحتي 50 
2.000 2.048 2.096 2.144 2.192 

0.00 F  50أقل من  راسب%       

 التقديرات األتية ال تدخل ضمن حساب متوسط التقدير 

I  غير مكتمل 

W  منسحب رسمي 

FW  منسحب إجباري 

AU  مستمع 

DN  محروم 

Y  النتيجة معلقة 

T  غائب 

IP يتقدم 

NP غير ناجح 

إذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما، يكتفي بإحتساب الرسوب مرة واحدة فقط في معدله  15-1

 متحان هذا المقرر في سجله األكاديمي.إوتسجل عدد المرات التي أدي فيها اكمي التر
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ويبين في شهادة الطالب النقاط المكتسبة  2.00الحد األدني للمعدل التراكمي للتخرج هو  15-2

إلي جانب التقدير العام  نعشري ينكمي مقربة إلي رقموالنسبة المئوية للمجموع الترا

 للتخرج.

 -( اإلنذار األكاديمي والنقل وإيقاف وإلغاء القيد:61مادة )

 ( ، ينذر اإلنذار األول.2.0تراكمي أقل )معدل إذا حصل الطالب علي  16-1

( لفصل دراسي ثاني 2.0متدني أقل من )إذا تكرر حصول الطالب علي معدل تراكمي  16-2

ينذر اإلنذار الثاني ويعتبر الطالب مراقب أكاديمياً وال يسمح له بالتسجيل إال في الحد 

 ساعة معتمدة. 12األدني وهو 

( وإذا تجاوز الحد 2.0يستمر توجيه إنذارات إذا ظل المعدل التراكمي للطالب أقل من ) 16-3

 .( يفصل من الكلية إنذارات 4األقصي لإلنذارات )

  -والتعامل مع الطالب الراسبين :: دور التخرج  (71مادة )

دور التخرج هو الدور الذي يستكمل فيه الطالب عدد الساعات المعتمدة الالزمة للتخررج ويرتم 

 : هموالعام  ارذلك من خالل ثالثة أدوار على مد

اسرررتكمال كافرررة  يتمررروايسرررمح بتخررررج الطرررالب فررري دور ينررراير بعرررد أن  دور ينااااير : 17-2  

 متطلبات التخرج المنصوص عليها في هذه الالئحة.

متحانررات الفصررل إيررتم تخرررج طررالب المسررتوى الرابررع بعررد ظهررور نتيجررة  : مااايو دور 2 -17

سررتيفاء إ( واعتمادهررا مررن مجلررس الجامعررة ، بشرررط  مررايوالدراسرري الثرراني ) دور 

 جميع متطلبات التخرج الواردة بهذه الالئحة . 

طرررالب المسرررتوى الدراسررري النهرررائي ،  : )الفصااال الدراساااي الصااايفي(سبتمبردور   17-3

ساعات معتمردة  9على األكثر ) هدراسي ثالثة مقررات  الراسبون فيما ال يزيد عن

على األكثر( ، فرإنهم يتقردمون لالمتحران فيمرا رسربوا فيره خرالل شرهر سربتمبر مرن 

وكرذلك  ، ويتم تخرجهم بعد نجاحهم في هذه المقررات في شرهر أكتروبرنفس العام 

 . إستيفائهم جميع متطلبات التخرج الوارده بهذه الالئحة
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 -( إدارة البرنامج:18مادة )

 يصدرة إلدارة برنامج نظم التغذية بناءا علي اقتراح عميد الكلية، وتشكل اللجنة الفرعي

 علي النحو التالي: رئيس الجامعة قرار التشكيل لمدة عامين قابلة للتجديد

 . اً رئيس الكلية عميد  -1

 . )نائب رئيس البرنامج( وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالب -2

  بالتناوب بين قسمي األلبان والصناعات الغذائية.، علي أن يتم اختياره دير البرنامج م -3

 مناصفة بين قسمي األلبان والصناعات الغذائية. من أعضاء هيئة التدريس4عدد  -4

  ." أمين اللجنة" أمين الكلية -5

  .مدير عام شئون التعليم والطالب بالكلية -6

عميد ويجوز ضم عضو أو عضوين علي االكثر من ذوي الخبرة وذلك بناءا علي ترشيح 

  الكلية المختص ويصدر قرار تعيينهم من رئيس الجامعة لمدة عامين قابلة للتجديد.

 (: الرموز الكودية: 19مادة )

الرموز الكودية الخاصة بالكليات واألقسام المنوط بها تدريس مقررات برنامج نظم  1 -20

 التغذية 

 الرمز الكودي الكلية م

 Unv متطلبات الجامعة   1

 Md كلية الطب  2

 Cis كلية الحاسبات والمعلومات  3

 Pha كلية صيدلة  4

 Phy كلية التربية الرياضية 5

 األقسام المختلفة بكلية الزراعة

 Dar األلبان  1

 Fod الصناعات الغذائية  2

 Fdt )مناصفةً( بين قسمي األلبان والصناعات الغذائية تدريس مشترك 3

 Chm الكيمياء الزراعية  4

 Ecn اإلقتصاد الزراعي  5

 GMCFD األلبان -الصناعات الغذائية -الكيمياء –الميكروبيولوجي  –الوراثة  6

 األرقام الكودية للمقررات:  20-2

 تم ترقيم المقررات بشكل يتناسب مع المستوي الدراسي وذلك علي النحو التالي 

 فئة الترقيم المستوي

 100 األول 

 200 الثاني 

 300 الثالث

 400 الرابع 

 نظام اإلستماع -(:20مادة )
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أن يقبل طالب من كليات الجامعة  المجلس األكاديمي للبرنامجلية بعد أخذ رأي يجوز لمجلس الك

وفقا لقواعد يحددها  برنامج نظم التغذية،بأو الجامعات األخري كمستمعين لبعض المقررات 

مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة، وتمنح شهادة إجتياز هذه المقررات وال يتبع ذلك منح 

  أي درجة جامعية.

 -(: القواعد التأديبية:12مادة )

الطالب المقيدون بالبرنامج خاضعون للنظام التأديبي المبين في قانون تنظيم الجامعات والئحته 

 التنفيذية.

 -( تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات:22ادة )م

 تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة.

  -( تطبيق أحكام هذه الالئحة:32مادة )

تطبق أحكام هذه الالئحة إعتبارا من العام الجامعي التالي لتاريخ صدورها علي الطالب 

 بالمستوي األول بالكلية.المستجدين 

 ( توزيع المقررات الدراسية علي الفصول الدراسية:42مادة )

ساعة معتمدة موزعة علي ثمانية فصول  136من خالل برنامج نظم التغذية سوف يتم دراسة 

 دراسية كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المستوي األول -1  
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 الفصل الدراسي األول 
لغة  اسم المقرر كود المقرر

 الدراسة

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع س ع ن

 نصفي

امتحان 

 نهائي

 مجموع

Md101  100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي علم التشريح اآلدمي 

Md102  100 50 10 5 15 20 2 2 1 - إنجليزي  الفيزياء الحيوية 

Chm101  100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  كيمياء عضوية 

Chm102  100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  كيمياء تحليلية 

Md103 100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  علم الخلية 

Unv 101  100 50 15 20 15 - 1 - 1 - إنجليزي  (1) لغة إنجليزية 

Md104  100 50 15 20 15 - 1 - 1 - إنجليزي  مصطلحات طبية 

Unv102  100 - - - - - - 2 - عربي  حقوق إنسان - 

 مقرر نجاح ورسوب وال يدخل ضمن المعدل الفصلي أو المعدل التراكمي العام للطالب

  700      16   المجموع 
 

 الفصل الدراسي الثاني 

  اسم المقرر كود المقرر

لغة 

 الدراسة

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع   س ع   ن

 نصفي

امتحان 

 نهائي 

 مجموع 

Gen101  100 50 10 5 15 20 2 2 1 - إنجليزي أساسيات علم الوراثة 

Md105  100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  هستولوجي 

Md106  100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  فسيولوجيا إنسان 

Fdt 101  التغذيةاساسيات علم  100 50 10 5 15 20 2 2 1 - إنجليزي  

Chm103  100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  كيمياء حيوية 

Md107  100 50 10 5 15 20 2 2 1 - إنجليزي  الطفيليات 

Unv103  تطبيقات الحاسب اآللي في مجال

 التغذية

 100 50 10 5 15 20 2 2 1 - إنجليزي 

 700      17   المجموع

 1400      33   مجموع الفصلين 

 ف = أنشطة فصلية  –س =ساعات معتمدة  –ع = عملي  –ن= نظري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستوي الثاني
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ثالثالفصل الدراسي ال  
كود 

 المقرر

لغة  اسم المقرر

 الدراسة

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع س ع ن

 نصفي

امتحان 

 نهائي

 مجموع

Pha201 100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  ا عام ومناعةميكروبيولوجي 

Fdt202 ( 1التغذية خالل مراحل العمر)  إنجليزي Fdt101 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Pha202  100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  كيمياء النواتج الطبيعية 

Fdt203  100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  كيمياء أغذية 

Md208  100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  علم األمراض 

Fdt204  100 50 10 5 15 20 2 2 1  إنجليزي  تصنيع غذائي 

Dar201  األلبان ومنتجاتها في تغذية

 اإلنسان

 100 50 10 5 15 20 2 2 1  إنجليزي 

 700      18   المجموع

  رابعالفصل الدراسي ال
كود 

 المقرر

لغة  اسم المقرر

 الدراسة

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع س ع ن

 نصفي

امتحان 

 نهائي

 مجموع 

Fdt205  100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  كيمياء حيوية تغذوية 

Ecn201 100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  مبادئ إحصاء 

Pha203 100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  (1) فارماكولوجي 

Fdt206 100 50 10 5 15 20 3 2 2 - إنجليزي  تحليل أغذية 

Fdt207  100 50 10 5 15 20 2 2 1 - إنجليزي  ميكروبيولوجيا األغذية 

Md209  100 50 15 20 15 - 2 - 2 - إنجليزي  الصحة العامة 

Md210  100 50 15 20 15 - 1 - 1 - إنجليزي  إسعافات أولية 

Unv204 ( 2لغة إنجليزية)   100 50 15 20 15 - 1 - 1 

Unv205 (1)الميدانيتدريب ال            

  50 15 20 15 - - - 2   مقرر اختياري  

 مقرر نجاح ورسوب وال يدخل ضمن المعدل الفصلي أو المعدل التراكمي العام للطالب 

 800      18   المجموع

 1500      36   مجموع الفصلين 

 المقررات األختيارية 
كود 

 المقرر

لغة  اسم المقرر

 الدراسة

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع   س ع   ن

 نصفي

امتحان 

 نهائي 

 مجموع 

Unv206   مهارات األتصال وتيسير

 األعمال

 100 50 15 20 15 - - - 2  عربي 

Unv207  100 50 15 20 15 - - - 2  عربي  التفكير النقدي 

Unv208  100 50 15 20 15 - - - 2  عربي  مهارات التعلم الذاتي 

 ف = أنشطة فصلية  –س =ساعات معتمدة  –ع = عملي  –ن= نظري 
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 المستوي الثالث

لخامسالفصل الدراسي ا  

كود 

 المقرر 

لغة  اسم المقرر 

 الدراسة

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع س ع ن
 نصفي

امتحان 
 نهائي

 مجموع

Fdt308 ( 2التغذية خالل مراحل العمر) إنجليزي Fdt101 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Dar302  100 50 10 5 15 20 2 2 1 - إنجليزي  صحة وسالمة األغذية 

Dar303  إنجليزي  التغذية والمناعة Pha201 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Ecn302 100 50 10 5 15 20 2 2 1 - عربي  االقتصادية دراسة الجدوي 

Fdt 309 ( 1التغذية والتمثيل الغذائي) إنجليزي Fdt101 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Pha304 ( 2فارماكولوجي)  إنجليزي Pha203 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Unv309 ( 3لغة إنجليزية) 100 50 15 20 15 - 1 - 1  إنجليزي 

 100      2     1 اختياري 

 100      2     2ختياري إ 

 900      17   المجموع

  1ختياري إختيارية لمقرر إلالمقررات ا

كود 

 المقرر 

لغة  اسم المقرر 

 الدراسة 

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع س ع ن
 نصفي

امتحان 
 نهائي

 مجموع

Dar304 عربي  تثقيف الغذائي وإرشاد المرضيال Fdt101 2 - 2 - 15 20 15 50 100 

Ecn303 100 50 10 5 15 20 2 2 1 - عربي  خدمات التغذية  إدارة 

Chm304  إنجليزي  كيمياء إنزيمات Fdt205 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

  2ختياري إختيارية لمقرر إلالمقررات ا

كود 

 المقرر 

لغة  اسم المقرر 

 الدراسة 

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع س ع ن

 نصفي

امتحان 

 نهائي

 مجموع

Dar305  تطبيقات تكنولوجياomics  في

 مجال التغذية

 Fdt206 1 2 2 20 15 5 10 50 100 إنجليزي 

Fdt310 إنجليزي  األغذية الوظيفية Fdt207 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Gen302 إنجليزي  البيولوجيا الجزيئية Gen101 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

 ف = أنشطة فصلية  –س =ساعات معتمدة  –ع = عملي  –ن= نظري 
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سادسالفصل الدراسي ال  

لغة  اسم المقرر  كود المقرر 

 الدراسة 

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع س ع ن
 نصفي

امتحان 
 نهائي

 مجموع

Dar306  100 50 10 5 15 20 2 2 1 - إنجليزي  1التغذية العالجية 

Fod301  إنجليزي  تغذية المجتمع Fdt101 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Fdt311  إنجليزي  حفظ األغذية Fdt207 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Fdt312  100 50 10 5 15 20 2 2 1  إنجليزي    (2والتمثيل الغذائي)التغذية 

GMCFD301 100 50 10 5 15 20 2 2 1 - إنجليزي  وراثيا  عدلةاألغذية الم 

Fod302  100 50 10 5 15 20 2 2 1  إنجليزي  إعداد األطعمة 

Unv310  (2الميداني )التدريب            

 100      2     1 اختياري 

 100      2     2ختياري إ 

 800      16   المجموع 

 1700      33   مجموع الفصلين  

  1ختياريإختيارية لمقرر إلالمقررات ا

كود 

 المقرر 

لغة  اسم المقرر 

 الدراسة 

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع س ع ن

 نصفي

امتحان 

 نهائي

 مجموع

Dar307  إنجليزي  حساسية الغذاء وعدم تحمل الغذاء Pha201 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Pha305  إنجليزي  النباتات الطبية Pha202 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Fod303  100 50 10 5 15 20 2 2 1 - إنجليزي  التعبئة والتغليف لألغذية 

  2ختياري إختيارية لمقرر إلالمقررات ا

كود 

 المقرر 

لغة  اسم المقرر 

 الدراسة 

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع س ع ن
 نصفي

امتحان 
 نهائي

 مجموع

Dar308 100 50 10 5 15 20 2 2 1  إنجليزي  التغذية في حاالت اإلجهاد الفسيولوجي 

Md311 ( 1تغذية الحاالت الحرجة)  100 50 10 5 15 20 2 2 1  إنجليزي 

Chm305  إنجليزي  كيمياء السموم Fdt205 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

 ف = أنشطة فصلية  –س =ساعات معتمدة  –ع = عملي  –ن= نظري 
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 المستوي الرابع

لسابعالفصل الدراسي ا  

كود 

 المقرر 

لغة  اسم المقرر 

 الدراسة

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع   س ع   ن

 نصفي

امتحان 

 نهائي 

 مجموع 

Fod404 ( 2التغذية العالجية)  إنجليزي Dar306 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Dar409  إنجليزي  التغذية الجزيئية Fdt101 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Fdt413  إنجليزي  تقييم الحالة الغذائية Fdt101 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Md412  إنجليزي  الكيمياء الحيوية اإلكلينيكية Chm103 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Dar410  إنجليزي  تغذية الرياضين Fdt205 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Fod405  100 50 10 5 15 20 2 2 1  إنجليزي  تداخالت العناصر الغذائية 

Md413  100 50 15 20 15 - 1 - 1  إنجليزي  اساسيات علم نفس طبي 

Dar411  50      1 2   إنجليزي  مشروع التخرج 

 100      2     1 اختياري 

 100      2     2ختياري ا 

 950      18   المجموع 

1ختياري إختيارية لمقرر إلالمقررات ا  

كود 

 المقرر 

لغة  اسم المقرر 

 الدراسة 

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع   س ع   ن 

 نصفي

امتحان 

 نهائي 

 مجموع 

Fod406  جودة وخدمات التغذية في مراقبة

 المستشفيات

 Dar302 1 2 2 20 15 5 10 50 100 إنجليزي 

Md414  إنجليزي  (2) تغذية الحاالت الحرجة Md311 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Dar412  إنجليزي  تغذية األمهات واألطفال Fdt 202 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

  2ختياري  إختيارية لمقرر إلالمقررات ا

كود 

 المقرر 

توزيع عدد  المتطلب السابق لغة الدراسة  اسم المقرر 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع   س ع   ن

 نصفي

امتحان 

 نهائي 

 مجموع 

Chm406  الشقوق الحرة وصحة

 اإلنسان

 Pha202 1 2 2 20 15 5 10 50 100 إنجليزي 

Fod407  مشاكل التغذية في الدول

 النامية

 100 50 15 20 15 - 2 - 2  إنجليزي

Fod408  والقوانين التشريعات

 المنظمة لجودة الغذاء 

 Dar 302 2 - 2 - 15 20 15 50 100 عربي 

 ف = أنشطة فصلية  –س =ساعات معتمدة  –ع = عملي  –ن= نظري 
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 منالفصل الدراسي الثا

كود 

 المقرر 

لغة  اسم المقرر 

 الدراسة 

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع   س ع   ن

 نصفي

امتحان 

 نهائي 

 مجموع 

Phy401  النشاط البدني في الصحة

 والمرض 

 100 50 10 5 15 20 2 2 1  عربي 

Fod409  إنجليزي  تخطيط الوجبات Fod301 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Dar413  100 50 10 5 15 20 2 2 1  إنجليزي  برامج إنقاص الوزن 

Pha406  إنجليزي  التداخل بين الغذاء والدواء Pha304 2 2 3 20 15 5 10 50 100 

Unv411   50 15 20 15 - 2 - 2  إنجليزي  إدارة المشروعات  

 مقرر نجاح ورسوب وال يدخل ضمن المعدل الفصلي أو المعدل التراكمي العام للطالب

Ecn404  100 50 10 5 15 20 2 2 1  عربي  مبادئ التسويق 

Dar411  50      1 2   إنجليزي  مشروع التخرج 

 100      2     1ختياري إ 

 100      2     2ختياري إ 

 750      16   المجموع 

 1700      34   مجموع الفصلين  

1ختياري إختيارية لمقرر إلالمقررات ا  

كود 

 المقرر 

لغة  اسم المقرر 

 الدراسة 

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع   س ع   ن

 نصفي

امتحان 

 نهائي 

 مجموع 

Dar414  إنجليزي  التسمم الغذائي Dar306 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Dar415 100 50 10 5 15 20 2 2 1 - إنجليزي  التغذية واألمراض المزمنة 

Fod410 إنجليزي   صحة العقلية الو تغذيةال Md413 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

2 ختياريالمقرر  ختياريةالاالمقررات   

كود 

 المقرر 

لغة  اسم المقرر 

 الدراسة

المتطلب 

 السابق

توزيع عدد 

الساعات 

 أسبوعياً 

 الدرجة

امتحان  ف ش ع   س ع   ن
 نصفي

امتحان 
 نهائي 

 مجموع 

Cis401 100 50 10 5 15 20 2 2 1  إنجليزي  صحيةتية الاالمعلوم 

Fod411  إنجليزي  فساد أغذية Dar302 1 2 2 20 15 5 10 50 100 

Ecn405 100 50 10 5 15 20 2 2 1  عربي  البحوث التسويقية 

 ف = أنشطة فصلية  –س =ساعات معتمدة  –ع = عملي  –ن= نظري 


