
تكنولوجيا االسترشادية لطلبة تخصص  ةالخط
 10 رقم خطة  -  التغذية العالجية والحمية

 ولـــى أال السنة

 
نة  الثانيةالس  

  

 نة الثالثةالس

  
 الفصل الدراسي الصيفي

 رقم المادة اسم المادة الساعات عدد بلطتملا

 4940070 1التدريب في التغذية السريرية   3 موافقة القسم

 4940070 2التدريب في التغذية السريرية   3 موافقة القسم

 4940070 التدريب في تغذية اإلنسان 0 موافقة القسم

  عومجملا 9 

 

 نة الرابعةالس

 
 

 الفصل الدراسي االول
 رقم المادة ةدمالا اسم الساعات  عدد المتطلب السابق

 4940001 ادارة السمنة والوزن 1 4940000

او  4940001

 متزامن

 4940002 ادارة السمنة والوزن عملي 2

 4940001 تغذية المجتمع ووبائيات التغذية 1 4940210

او  4940001
 متزامن

 4940002 تغذية المجتمع ووبائيات التغذية عملي 1

 4940000 تغذية مرضى السرطان ونقص المناعة  1 4940000

او  4940000
 متزامن

 4940000 تغذية مرضى السرطان ونقص المناعة عملي 1

 4940000 ندوة في التغذية الطبية والحميات 1 س م 09

 ---- اختياريمتطلب تخصص  0 -----

 ----- متطلب جامعة 3 ..........

 ......... متطلب جامعة 3 ..........
  عومجملا 19 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 ةداملا رقم ةداملا اسم الساعات عدد قبسالا بلطتملا

 4940001 صحة االغذية وضبط الجودة 1 4940200

او متزامن 4940001  4940002 صحة االغذية وضبط الجودة عملي 2 

 4940011 تغذية الرياضيين والرياضة 1 4940000

 4940012 تغذية الرياضيين والرياضة عملي 2 او متزامن 4940011

 4940000 االرشاد والتثقيف التغذوي 1 4940001

او متزامن 4940000  4940000 االرشاد والتثقيف التغذوي عملي 1 

 ---- متطلب تخصص اختياري 3 -----

  عومجمال 11 

 

 الفصل الدراسي االول

 رقم المادة ةدمالا اسم الساعات  عدد المتطلب السابق

 4940001 ادارة واعداد الوجبات 2 4940000

او  04940001

 متزامن

 4940002 دارة واعداد الوجبات عملي 1

 4941011 ضبط الجودة  3 4044101

 4940000 1الطبية العالجية التغذية   1 4940210

او متزامن 4940000  4940000 عملي 1التغذية الطبية العالجية  2 

 4940021 حفظ وتصنيع االغذية 1 4940200

او متزامن 4940021  4940022 حفظ وتصنيع االغذية عملي 2 

 4940000 التغذية خالل حياة االنسان 2 4940210

او متزامن 4940000  4940000 حياة االنسان عمليالتغذية خالل  1 

 ......... متطلب جتمعة 3 ..........

  عومجملا 18 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 ةداملا رقم ةداملا اسم الساعات عدد قبسالا بلطتملا

 4940001 تقييم الحالة التغذوية  1 4940111

او متزامن 4940001  4940002 تقييم الحالة التغذوية عملي 2 

0049400 2 التغذية الطبية العالجية 1 4940000  

 4940000 عملي 2التغذية الطبية العالجية  2 او متزامن 4940000

تغذية االضطرابات االيضية وذوي  2 4940000
 االحتياجات الخاصة 

4940009 

 4940000 تغذية االم والطفل  1 4940000

او متزامن 4940000  4940000 تغذية االم والطفل عملي 2 

 ---- متطلب جامعة 0 ----

 ---- متطلب جامعة 3 -----
  عومجمال 19 

 

 الفصل الدراسي االول

 رقم المادة ةدمالا اسم الساعات  عدد المتطلب السابق

   4044101  
4044102 

4044100 
4044100 

 4044100 (1الكيمياء التحليلية ) 3

4044101 
4044102 
4044100 

4044100 

 4044100 الكيمياء العضوية  3

 4941000 فسيولوجيا االنسان 3 4044101

 4940201 االحياء الدقيقة العامة لطلبة التغذية  1 4044102

او  4940201
 متزامن

 4940202 االحياء الدقيقة العامة عملي لطلبة التغذية  2

 ......... متطلب جامعة 3 ..........

  عومجملا 10 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 ةداملا رقم ةداملا اسم الساعات عدد قبسالا بلطتملا

 4940211 الكيمياء الحيوية لطلبة التغذية 2 4044100

او  4940211
 متزامن

 4940212 الكيمياء الحيوية عملي لطلبة التغذية 1

 4940210 اساسيات تغذية االنسان 2 4940112

او متزامن 4940210  4940210 اساسيات تغذية االنسان عملي 1 

 4940221 كيمياء وتحليل االغذية 2 4940121

او  4940221
 متزامن

 4940222 كيمياء وتحليل االغذية عملي 2

 4940200 االحياء الدقيقة في االغذية  1 4940201

او متزامن 4940200  4940200 االحياء الدقيقة في االغذية عملي 2 

 ---- متطلب جامعة 3 -----
  عومجمال 10 

 

 الفصل الدراسي االول 

 رقم المادة ةدمالا اسم الساعات  عدد المتطلب السابق

 4044101 (1الكيمياء العامة ) 3 ........

 4044101 (1علوم الحياة العامة ) 3 ........

او متزامن 4044101  4044100 (1العامة العملية )علوم الحياة  1 

 4941280 االحصاء الحيوي   0 متزامنوأ 404410

 4941227 اساسيات واخالقيات العلوم الطبية 1 ..........

 ......… متطلب جتمعة 3 .......…

 ......... متطلب جامعة  0 ..........

  عومجملا 19  

 

 الفصل الدراسي الثاني
 ةداملا رقم ةداملااسم الساعات عدد قبسالا بلطمتلا

 0304102 (2الكيمياء العامة ) 3 0304101

 4044100 (1الكيمياء العامة العملية ) 1 4044101

 0304102 (2علوم الحياة العامة ) 3 4044101

 4941202 اساسيات تشريح االنسان 0 4044101

 4940111 اساسيات علم التغذية والحميات 1 4044101

اساسيات علم التغذية والحميات  2 4044101
 عملي

4940112 

 4940121 مبادئ علم الغذاء 0 4044101

  عومجمال 10 

 


