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 /قسم التغذية وتكنولوجيا الغذاء الخطت الذراسيت لوٌح درجت الوبجستيز في 

 وتكنولوجيا الغذاءتخصص علم 
 

ِٓ و١ٍخ اٌذساعبد  ٚتىٌٕٛٛر١ب اٌغزاءتخظض ػٍُ /فٟ لغُ اٌتغز٠خ ٚتىٌٕٛٛر١ب اٌغزاءتّٕش دسرخ اٌّبرغت١ش 

 ىٌٕٛٛر١ب األسد١ٔخ شش٠طخ ِب ٠ٍٟ:اٌؼ١ٍب فٟ ربِؼخ اٌؼٍَٛ ٚاٌت

اٌتم١ذ ثبٌششٚؽ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ تؼ١ٍّبد ثشٔبِذ اٌّبرغت١ش فٟ اٌزبِؼخ اٌظبدسح ػٓ ِزٍظ  .1

 َ .8/8/2006( ثتبس٠خ 492/2006اٌؼّذاء ثمشاس سلُ )

 ذح ثٕزبس:( عبػخ ِؼت34ّاتّبَ ) .2

 
 ( سبعت هعتوذة كوب يلي:13الوتطلببث اإلجببريت ّيخصص لِب ) .1

 السبعبث الوعتوذة اسن الوسبق الوسبق ّرقن رهز

701حي  3 تصميم وتحليل التجارب 

703تغ  3 طرق مخبرية متقدمة في الغذاء والتغذية 

758تغ  3 كيمياء األغذية متقدم 

762تغ  3 صناعات غذائية متقدم 

791تغ دوةنــ   1 
 

  ( سبعت هعتوذة هي الوسبقبث التبليت*12الوتطلببث االختيبريت ّيخصص لِب ) .2

 الساعات المعتمـدة اســــم المســـاق رقم المساقرمز و

726نب دافسيولوجيا ما بعد الحص   3 

754تغ  3 علم األحياء الدقيقة لألغذية متقدم 

756تغ  3 تحليل األغذية 

764تغ  3 األنزيمات في الغذاء 

766تغ  3 الدهون في الغذاء 

768تغ  3 البروتينات في الغذاء  

772تغ متقدم  تكنولوجيا األلبـان   3 

773تغ  3 الفيتامينات والمعادن  

774تغ  3 تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها 

776تغ  3 بيوتكنولوجيا الغذاء 

792تغ  3 مواضيع مختارة في الغذاء 

 
( ِٓ ثشاِذ أخشٜ  800أٚ 700( عبػبد ِؼتّذح ِـــٓ ِغتــــــــٜٛ )3ػٓ ) * ٠ٚزٛص ٌٍطبٌت دساعخ ِب ال ٠ض٠ذ

 ٌٙب استجبؽ ثخطتٗ اٌذساع١خ ٌُ ٠ذسعٙب عبثمب ثمشاس ِٓ ػ١ّذ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثٕبء ػٍٝ تٛط١خ ٌزٕخ اٌمغُ.

 

 

 ( سبعبث هعتوذة9( بْاقع ) 799 تغ) الوبجستيز رسبلتإعذاد ّتقذين  .3
 سبعبث الوعتوذةال اسن الوسبق رهز ّرقن الوسبق

 9 سعبٌخ ِبرغت١ش أ 799

 6 سعبٌخ ِبرغت١ش ة 799

 3 سعبٌخ ِبرغت١ش د 799

 0 سعبٌخ ِبرغت١ش د 799
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 مسار االمتحان الشاملثانيا: 
 

 ( ساعات معتمدة وهي:19متطلبات إجبارية ويخصص لها ) .1

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

ربتصميم وتحليل التجا 3 701حي   

703تغ طرق مخبرية متقدمة في الغذاء والتغذية 3  

754تغ علم األحياء الدقيقة لألغذية متقدم 3  

758تغ كيمياء األغذية متقدم 3  

762تغ صناعات غذائية متقدم 3  

)متقدم ( تكنولوجيا األلبــان 3 772تغ   

791تغ نــدوة 1  

  794تغ  االمتحان الشامل  0

 
 :*( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية15ارية ويخصص لها ). متطلبات اختي2

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

726نب فسيولوجيا ما بعد الحصاد 3  

756تغ تحليل األغذية 3  

764تغ األنزيمات في الغذاء 3  

766تغ الدهون في الغذاء 3  

768تغ البروتينات في الغذاء 3  

773تغ الفيتامينات والمعادن في التغذية 3  

774تغ تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها 3  

776تغ بيوتكنولوجيا الغذاء 3  

792تغ مواضيع مختارة في الغذاء 3  

 
( ِٓ ثشاِذ أخشٜ  800أٚ 700( عبػبد ِؼتّذح ِـــٓ ِغتــــــــٜٛ )6* ٠ٚزٛص ٌٍطبٌت دساعخ ِب ال ٠ض٠ذ ػٓ )

 ٌذساع١خ ٌُ ٠ذسعٙب عبثمب ثمشاس ِٓ ػ١ّذ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثٕبء ػٍٝ تٛط١خ ٌزٕخ اٌمغُ.ٌٙب استجبؽ ثخطتٗ ا

 
 . اجتياز مساق االمتحان الشامل المقرر.3
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 ّصف الوسبقبث

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: تصوين ّتحليل التجبرة )701 حي

ٌؼٍَٛ اٌج١ٌٛٛر١خ. االٔضذاس ٚاالستجبؽ، اٌتظ١ُّ اٌؼبَ ِجبدا ٚؽشق تظ١ُّ اٌتزبسة ٚتض١ٍٍٙب راد اٌؼاللخ ثب

 اٌؼشٛائٟ، تظ١ُّ اٌمطبػبد اٌىبٍِخ اٌؼشٛائ١خ، اٌّشثغ اٌالت١ٕٟ، تظب١ُِ اٌمطبػبد إٌّشمخ ٚاٌتزبسة اٌؼب١ٍِخ.

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: طزق هخبزيَ هتقذهَ في الغذاء ّالتغذيت )703 تغ

اٌطشق اٌّخجش٠ٗ اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ اٌض٠ٛ١خ اٌّغتخذِخ فٟ أثضبث ػٍُ األغز٠خ ٚاٌتغز٠خ ٚتم١ٕبد  دساعخ أُ٘

اٌتض١ًٍ اٌضذ٠خٗ اٌّتمذِٗ ِغ اٌتشو١ض ػٍٝ تطج١مبد رٌه فٟ ِزبالد اٌتغز٠خ ٚػٍُ األغز٠خ ، ٚاٌتشو١ض ػٍٝ ؽشق 

 ش اٌّشؼخ ٚاٌتض١ًٍ اٌط١فٟ. اٌىشِٚبتٛغشاف١ب اٌّختٍفٗ ٚاٌشصالْ اٌىٙشثبئٟ ٚاعتؼّبي إٌظبئ

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: علن األحيبء الذقيقت لألغذيت هتقذم )754تغ

دساعخ اال٠ىٌٛٛر١ب اٌزشح١ِٛخ ٌٍّٛاد اٌغزائ١خ ٚأحش٘ب ػٍٝ رٛدح ٚعالِخ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚدساعخ تأرٞ األص١بء 

١خ اٌزذ٠ذح اٌجبسصح، ٚوزٌه دساعخ األص١بء  اٌذل١مخ اٌذل١مخ. ٚتشًّ اٌّبدٖ أ٠ؼب دساعخ أص١بء اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌّشػ

ٌجؼغ اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌتم١ٍذ٠خ. ٚتتٕبٚي اٌّبدٖ خطؾ اخز اٌؼ١ٕبد ٌٍفضض اٌزشحِٟٛ ٚاعتؼّبي ٔظبَ تض١ًٍ 

.اٌّخبؽش ٚٔمبؽ اٌؼجؾ اٌضشرـخ )اٌٙغت( فٟ عالِخ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ِٕٚغ فغبد٘ب  
 

 (نظري ةمدساعات معت 3: تحليل األغذيت )756 تغ

دساعخ اٌطشق األعبع١خ ٚاٌتم١ٕبد اٌؼشٚس٠خ ٌٍتض١ٍالد اٌف١ض٠بئ١خ إٌٛػ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١ةخ ٌّٕتزةبد اٌغةزاء، ٚاٌتطةشق 

 اٌٝ عٍٛن ِىٛٔبد ِؼظُ األغز٠خ فٟ اٌخضْ، ٚاٌتظ١ٕغ ٚاٌطجخ ٚاٌؼاللخ ثبٌّمب١٠ظ ٚاالٔظّٗ ٌتظ١ٕغ االغز٠ٗ. 

 
 (نظري ةساعات معتمد 3يويبء األغذيت هتقذم ): ك758 تغ

اٌظفبد اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ ٌٍّبء ٚػاللتٙب ثفغبد األغز٠خ ، اٌظفبد اٌٛظ١ف١خ ٌٍجشٚت١ٕبد ٚتفبػالتٙب ِغ 

اٌىشث١٘ٛذساد ٚاٌذْ٘ٛ ٚتأح١ش٘ب ػٍٝ األغز٠ٗ ٚاٌتغ١شاد فٟ احٕبء تظ١ٕغ ٚتخض٠ٓ األغز٠خ ٚو١ّ١بء األٌٛاْ 

  اعتخالطٙب ٚتٕم١تٙب ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤحشح ػٍٝ حجبتٙب.ٚإٌىٙخ ٚؽشق 
  

 (: ساعتان نظري وثالث ساعات عمليساعات معتمدات نظري 3: صٌبعبث غذائيت هتقذم )762 تغ

دساعخ تم١ٕبد تظ١ٕغ األغز٠خ اٌّختٍفخ ٚؽشق ٕ٘ذعخ اٌغزاء ثئعتخذاَ اٌّؼبفبد اٌم١بع١خ اٌّختٍفخ ٌألغز٠خ  

غز٠خ اٌزذ٠ذح اٌّظٕؼخ ٚاألغز٠خ اٌّضٛسح ر١ٕ١ب. اٌتم١ٍذ٠خ ٚتشًّ دساعخ األ  

 
 ( نظري ةساعات معتمد 3: ايض الطبقت )763تغ 

ِجبدا ا٠غ اٌطبلخ فٟ األرغبَ اٌض١ٛا١ٔخ ٚاإلٔغبْ ػٍٝ ِغتٜٛ األٔغزخ ٚاٌخال٠ب ، دساعخ تضٛالد اٌطبلخ داخً 

ٚاٌض١ٛاْ ٚاٌّختجش ِغ اٌتشو١ض ػٍٝ  األرغبَ . دساعخ ؽشق ل١بط اٌطبلخ اٌّجبششح ٚغ١ش اٌّجبششح فٟ اإلٔغبْ

اعتٙالن اٌطبلخ فٟ األػؼبء ٚاألٔغزخ اٌض١خ . تطج١ك ػٍُ اٌطبلخ ػٍٝ اإلٔغبْ ٚاٌض١ٛاْ ِٓ ٔبص١خ اٌخطؾ 

.اٌغزائ١خ  

 
 (نظري ةساعات معتمد 3األًزيوبث في الغذاء )  :764 تغ

ألٔض٠ّبد، ِظبدس أٔض٠ّبد االغز٠ٗ ٚؽشق دساعخ اٌّجبدا اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌؼبِٗ اٌّختٍفخ اٌّتؼٍمخ ثب

اعتخالطٙب ٚتخج١تٙب ٚل١بط ٔشبؽٙب ٚأشىبٌٙب  اٌّختٍفخ. ٚوزٌه دساعخ اٌخظبئض اٌؼبِٗ ألٔض٠ّبد 

ٚاٌذْ٘ٛ ٚاألٔض٠ّبد اٌّؤوغذح ٚاٌّختضٌخ، ٚتطج١مبد األٔض٠ّبد فٟ اٌضجٛة  داٌىشث١٘ٛذساد ٚاٌجش ٚت١ٕب

ٚاٌٍضَٛ ٚاٌفٛاوٗ ٚاٌخؼبس ٚاألٌجبْ ٚإٌشب ِٚضب١ًٌ اٌغىش، ٚاٌزٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌظض١خ العتؼّبي األٔض٠ّبد 

ٍمخ ثٗ.فٟ تظ١ٕغ االغز٠ٗ، ٚوزٌه اعتؼّبالتٙب فٟ تض١ًٍ االغز٠ٗ ٚثؼغ ِجبدا إٌٙذعخ اٌض٠ٛ١خ اٌّتؼ  

 
 (نظريةساعات معتمد 3: كيويبء حيْيت تغذّيَ هتقذم )765 تغ

دساعخ اٌزٛأت اٌج١ٛو١ّ١بئ١ٗ فٟ ِغبساد اٌتّخ١ً اٌغزائٟ ٌٍىشث١٘ٛذساد ٚاٌذْ٘ٛ  ٚاٌجشٚت١ٕبد  ٚاالصّبع 

١ٍّبد ا٠ٌٕٚٛٗ فٟ االٔغبْ، ِغ اٌتشو١ض ػٍٝ اٌؼاللبد اٌّتجبدٌٗ ف١ٙب ٚخظٛط١خ اٌؼؼٛ ٚإٌغ١ذ اٌٛاصذ فٟ ػ

اٌتّخ١ً اٌغزائٟ، ػالٚح ػٍٝ دساعخ اٌتٕظ١ُ اٌض١ٛٞ ٌٙزٖ اٌؼٕبطش اٌغزائ١ٗ ٚسثؾ ٘زٖ اٌّغز٠بد ثبٌظضخ ٚتفبدٞ 

 األِشاع.
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 (نظري ةساعات معتمد 3: الذُْى في الغذاء )766 تغ

ض٠بئ١ب دساعخ ِظبدس اٌض٠ٛد ٚاٌذْ٘ٛ ٚؽشق ٚآالد اعتخالطٙب ٚتٕم١تٙب ٚتزضئتٙب اٌف١ض٠بئ١خ ٚتضٛس٘ب ف١

ٚو١ّ١بئ١ب ٚتظ١ٕغ ِشتمبتٙب ِٓ صّٛع د١ٕ٘ٗ ِٚٛاد ِغتضٍجٗ. اٌتغ١شاد اٌتٟ تضظً ٌٙب فٟ أحٕبء اٌتظ١ٕغ 

ٚاٌتخض٠ٓ. ِٕتزبد اٌذْ٘ٛ ٚاالعتؼّبالد اٌٛظ١ف١خ ٌٍض٠ٛد ٚاٌذْ٘ٛ، ثذائً اٌذْ٘ٛ ِٓ ص١ج تشو١جٙب ٚأتبرٙب 

 ٚاعتؼّبالتٙب . ثؼغ رٛأت تض١ًٍ اٌض٠ٛد ٚاٌذْ٘ٛ.

 
 (نظري ةساعات معتمد 3فسيْلْجيب اإلًسبى ): 767تغ

دساعخ اٌؼاللخ اٌتشو١ج١خ اٌٛظ١ف١خ، اٌتٕظ١ُ اٌؼظجٟ ٚاٌٙشِٟٛٔ، اٌزٙبص اٌٙؼّٟ، اٌزٙبص اٌذٚسٞ، اٌزٙبص 

 اٌتٕفغٟ، اٌزٙبص األخشارٟ ٚاٌتٕبعٍٟ، اٌزٙبص اٌؼؼٍٟ ٚاٌزٙبص اٌٙؼّٟ فٟ رغُ االٔغبْ.

 
 (نظري ةت معتمداساعا 3: البزّتيٌبث في الغذاء )768 تغ

فٟ  داألغز٠خ ِٚظبدس٘ب ٚطفبتٙب األعبع١خ ٚاٌٛظ١ف١خ، االعتؼّبالد اٌٛظ١ف١خ ٌٍجشٚت١ٕب دأطٕبف ثشٚت١ٕب

ٚاألِالس فٟ األٔظّخ اٌغزائ١خ.  ٚاٌذْ٘ٛ ٚاٌىشث١٘ٛذساد داٌظٕبػبد اٌغزائ١خ ، اٌتأح١شاد اٌّتجبدٌخ ٌٍجشٚت١ٕب  

 
 (نظري ةمعتمدساعات  3: الوعبلجت ببلغذاء هتقذم ) 769تغ

دساعخ ِتمذِخ ٌجؼغ اٌضبالد اٌّشػ١خ ٚاعتؼّبي اٌض١ّخ اٌغزائ١خ فٟ اٌّؼبٌزخ، ٚاٌتشو١ض ػٍٝ دٚس اٌتغز٠خ فٟ 

تأ١ً٘ اٌّشػٝ خبطخ فٟ صبالد اٌزشاصخ اٌشئ١غخ ٚاألِشاع اٌشذ٠ذح اٌّختٍفخ إٌبتزخ ػٓ اٌضشٚق ٚاٌضٛادث 

ٔجٛة ٚاٌتغز٠خ ثبألٚسدح، ٚتضؼ١ش اٌتشو١جبد اٌغزائ١خ ٚوزٌه ٚاٌغشؽبْ ِغ ِب ٠ٍضَ رٌه ِٓ ا٘تّبَ ثبٌتغز٠خ ثبأل

 سثؾ اٌتضب١ًٌ اٌّخجش٠خ ثبٌٛػغ اٌغزائٟ ٌٍّش٠غ. 

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: تقيين الْضع التغذّي )771 تغ

دساعخ اٌّؤششاد ٚاٌّؼب١٠ش اٌّغتؼٍّٗ فٟ تم١١ُ اٌٛػغ اٌتغزٚٞ ٌٍفشد ٚاٌّزتّغ ٚخطؾ اٌتشطذ اٌتغزٚٞ ٠ٚشًّ 

ه ِؼب١٠ش ل١بعبد اٌزغُ ٚاٌّؼب١٠ش اٌج١ٛو١ّب٠ٚٗ ٚاٌغش٠ش٠ٗ ٚاالصظبءاد اٌظض١ٗ ٚاٌتغز٠ٚخ ٚاٌّٛاد اٌغزائ١خ رٌ

ٚتض١ًٍ ٔتبئذ ٘زٖ اٌّؤششاد ٚاٌّؼب١٠ش ٌّؼشفخ ِذٜ إٌمض أٚ اٌض٠بدح فٟ اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ اٌّتٕبٌٚخ ثٙذف 

 اٌتذخً اٌتغزٚٞ تضغ١ٓ اٌٛػغ اٌتغزٚٞ. 

 
 (نظري ةساعات معتمد 3أللببى هتقذم ): تكٌْلْجيب ا772 تغ

دساعخ تأح١ش اٌّؼبِالد اٌتظ١ٕؼ١خ ٚاٌتخض٠ٓ ػٍٝ اٌخٛاص اٌى١ّ١ب٠ٚٗ ٚاٌف١ض٠ب٠ٚٗ ٌّٕتزبد اٌض١ٍت. اٌتىٌٕٛٛر١ب 

ّغتخذِخ فٟ طٕبػخ ِٕتزبد اٌض١ٍت.اٌ  

 

 (نظري ةساعات معتمد 3: الفيتبهيٌبث ّالوعبدى في التغذيت )773 تغ

ٌٛٛر١ٗ ٚاٌج١ٛو١ّ١بئ١ٗ ٚاالعتمالث١خ ٌٍؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ ٚاٌف١تب١ِٕبد، ِغ اٌتشو١ض ػٍٝ دساعخ اٌٛظبئف اٌفغ١

األػشاع اٌّشػ١خ إٌبتزخ ػٓ ٔمظٙب ٚاإلفشاؽ ثٙب ٚتذاخالتٙب اٌتغز٠ٚٗ ٚاٌذٚائ١ٗ ٚتأح١ش رٌه ػٍٝ ٚظبئفٙب 

 ٚاصت١بربتٙب. 

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: تكٌْلْجيب الحبْة ّهٌتجبتِب  )774 تغ

اعخ ِضبط١ً اٌضجٛة ِٓ ٔبص١ٗ  خٛاطٙب ٚتظ١ٕفٙب، ٚتشو١جٙب ِٚىٛٔبتٙب اٌى١ّ١بئ١خ ٚل١ّتٙب اٌغزائ١خ دس

ٚاعتخذاِبتٙب ٚدساعخ االعتؼّبالد اٌضذ٠خخ ٌّٕتزبد اٌضجٛة فٟ اٌظٕبػبد اٌّختٍفخ ٚخظٛطب فٟ طٕبػخ 

ّبالد اٌّغتمج١ٍخ اٌّّىٕخ  ٌٍطض١ٓ اٌض٠ٍٛبد ٚاٌتٟ ٠غتخذَ ف١ٙب إٌشب اٌّضٛس ٚػظ١ش إٌشب ِغ اٌتطشق اٌٝ االعتؼ

.ُغٚإٌّتزبد األخشٜ اٌّشتمخ ِٓ اٌم  
 

 (نظري ةساعات معتمد 3: تغذيت أالم ّالطفل )775 تغ

ٚث١ٛو١ّ١بئ١ٗ  راد ػاللخ ثبٌتغز٠خ ٌٍضبًِ ٚاٌز١ٕٓ ٚاٌطفً اٌشػ١غ ، ِغ  ٗدساعخ ِتمذِٗ ٌزٛأت ف١غٌٛٛر١

ٙبد ٚاألؽفبي ٚػٍٝ ثشاِذ اٌتذخً اٌتغزٚٞ راد اٌؼاللخ ثبألِِٛخ اٌتشو١ض ػٍٝ رٚٞ االصت١بربد اٌخبطخ ِٓ األِ

.ٚاٌطفٌٛخ  

 

 (نظري ةساعات معتمد 3: بيْتكٌْلْجيب الغذاء )776 تغ

اٌتؼش٠ف ثبعتخذاَ اٌتم١ٕٗ اٌض٠ٛ١خ فٟ فضٛص األغز٠خ ٚأتبد ثذائً االغز٠ٗ، ٚتض٠ٛش اٌظفبد اٌٛظبئف١خ ٌألغز٠خ. 

اٌض٠ٛ١خ ٚاٌتفبػالد  اٌض٠ٛ١خ. اٌتم١ٕخ اٌض٠ٛ١خ ٌٍف١تب١ِٕبد ٚػٛاًِ إٌّٛ، اٌؼ١ٍّبد اٌّشتشوخ فٟ اٌتم١ٕخ 

اٌٙشِٛٔبد، ٚاألصّبع األ١ٕ١ِخ ِٓ ٔبص١خ إٔتبرٙب ٚتض٠ٛش٘ب ٚو١ف١خ اعتخذاِٙب الحشاء األغز٠خ. إٌٛاصٟ اٌمب١ٔٛٔخ 

.ٚاالرتّبػ١خ إٌّظّخ ٌٍتم١ٕخ اٌض٠ٛ١خ ٌٍغزاء ٚاٌتغز٠خ  
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 (نظرية ساعات معتمد 3لخبصَ ): تغذيت الحبالث ا777 تغ

تغز٠خ  أؽفبي اٌخذاد ٚأِشاع األ٠غ اٌٛساح١خ ٚفمذاْ اٌش١ٙخ اٌؼظجٟ ٚإٌُٙ اٌغزائٟ ٚاٌظ١بَ ٚاٌّزبػخ ٚوجبس 

 اٌغٓ ٚاٌش٠بػ١١ٓ ِفشؽٟ اٌٛصْ ٚتغز٠خ سٚاد اٌفؼبء. 
 

 (نظري ةساعات معتمد 3: ّبئيبث التغذيت )779تغ 

اللخ األِشاع اٌتغز٠ٚٗ ٚغ١ش اٌتغز٠ٚٗ ٚاٌّؼذ٠خ ٚتأحش رٌه ػٍٝ طضخ اإلٔغبْ . أعظ ػٍُ اٌٛثئ١بد ٚتطج١مبتٗ . ػ

رّغ اٌج١بٔبد اٌّتؼٍمخ ثبألِشاع ٚاٌٛف١بد ٚتض١ٍٍٙب ٚتفغ١ش٘ب ٚسثطٙب ِغ اٌظضخ ٚاٌتغز٠خ ٚوزٌه االشبسٖ إٌٝ 

  .ثشاِذ اٌٛلب٠خ ٚاٌؼالد

 
 (سبعت هعتوذة: ًذٍّ  )791تغ

ػٛع ػٍّٟ ِتخظض ِٓ خالي إٌمبء ِضبػشٖ ػٓ اٌّٛاػ١غ اٌضذ٠خخ فٟ ػٍُ تط٠ٛش ِٙبساد اٌمشاءح ٚاػذاد ِٛ

 ٚتىٌٕٛٛر١ب اٌغزاء أٚ ػٍُ اٌتغز٠ٗ.
 

 (نظري ةساعات معتمد 3: هْاضيع هختبرة في الغذاء )792 تغ

دساعبد فٟ تخظض ػٍَٛ ٚتىٌٕٛٛر١ب اٌغزاء. ٚتطشس ِٛاػ١غ ِضذدح اٌؼٕب٠ٚٓ ٠ختبس٘ب ِٓ ع١مَٛ ثتذس٠غٙب 

لشاس ِٓ اٌمغُ.ثٕبء ػٍٝ إ  

 
 (نظري ةساعات معتمد 3)  : هْاضيع هختبرة في التغذيَ 793تغ 

  دساعبد فٟ تغز٠خ اإلٔغبْ راد ِٛاػ١غ ِضذدح اٌؼٕٛاْ ٠ختبس٘ب ِٓ ع١مَٛ ثتذس٠غٙب ثٕبء ػٍٝ إلشاس ِٓ اٌمغُ.  
 

 : االهتحبى الشبهل )صفز سبعت( 794تغ 

ٌذاخ١ٍخ ٌّزٍظ اٌمغُ. ٠ؼمذ االِتضبْ اٌشبًِ ثٕبء ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ ا  

 
 (ساعات معتمدة 9: رسبلت هبجستيز )799 تغ

إػذاد سعبٌخ ِج١ٕخ ػٍٝ ثضج ػٍّٟ  ثٙذف اٌتمذَ اٌؼٍّٟ األعبعٟ ٚ/أٚ اٌتطج١مٟ فٟ ػٍُ اٌتغز٠خ أٚ ػٍُ 

ٚتىٌٕٛٛر١ب االغز٠ٗ ٚرٌه اػتّبدا ػٍٝ إٌٙذ اٌؼٍّٟ ثّب ٠تؼّٓ ٚػغ اٌفشػ١خ ٚاخت١بس اٌتظ١ُّ اٌّؼجٛؽ 

اعخ  حُ إرشاء اٌجضج ٚتض١ًٍ إٌتبئذ ِغ تفغ١ش٘ب ٚاٌتٛطً إٌٝ االعتٕتبد إٌّبعت.ٌٍذس  

 


