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 جامعة فيالدلفيا

 كلية العلوم

 (2020/2021) وصف المواد/ قسم التغذية السريرية والحميات

 

 أساسيات التغذية 0260115
 نظري + . عملي( 3ساعات معتمدة ) 3 الساعات المعتمدة

 0240101 المتطلب السابق

لاب بالعنارار الذذاةيا  الطا، كماا تدادا الاع تعرةا  هيم األساساي  للتذذةا وتتناول هذه المادة المفاا 

احتياجاااات الفااارد الفساااي ل جي  مااار هاااذه العنارااار بام اااا   الاااع  ااار  الد ااام ومصااااد ها و

 واممتصاص والتمثيل الذذاةي لدذه العنارر.

 
 

 علم الغذاءمقدمة في  0260216

 نظري + . عملي( 3ساعات معتمدة  ) 3 الساعات المعتمدة

 0212101 المتطلب السابق

هذه الماادة المااادا األساساي  للطار  العلميا  والتجن ل جيا  الماتلفا  المساتعمل   اي ت  ةال  تتناول 

المصاد  ال ي اني  والز اعي  ون اتجدا إلاع ذاذاص راالال لخساتاداب الا اري، كماا تتنااول مااادا 

 التصنيع الذذاةي و ر  حفظ األ عم .
 

 تغذية اإلنسان 0260210

 نظري + . عملي( 3معتمدة )ساعات  3 الساعات المعتمدة

 0260115 المتطلب السابق

امحتياجاات و اق  تتناول هذه المادة تطايقا عمليا لعلم التذذةا  مار لاخل تاطايو ال جااات الصا ي  

الي مياا  ماار العناراار الذذاةياا  باى ااا   إلااع التعاارا علااع ع اماال الاطاا  ة المرتاطاا  باااكثر 

 اممراض انت ا ا
  

 التغذية و االيض  0260255

 نظري + . عملي( 3ساعات معتمدة ) 3 الساعات المعتمدة

 0240343 المتطلب السابق

تتنااااول هااااذه المااااادة  عمليااااات امةااااا للعناراااار الذذاةياااا  الماتلفاااا  والتااااي ت اااامل الاروتينااااات  

والجرب هيااد ات والااده ل والفيتامينااات والمعااادل وم ااتقات هااذه الماا اد. كمااا تتناااول هااذه المااادة 

الم اكل الص ي  التي قد تنتج عر التخل عملياات امةاا لداذه العنارار الذذاةيا  وكيفيا  التعامال 

 .هذه ال امت مر الناحي  الذذاةي  مع

 

 طعمةتحضير األ 0260236

 عملي(نظري + .  2ساع  معتمدة ) 2 الساعات المعتمدة

 0260216 المتطلب السابق

تتناااول الطاار  الصاا ي  األساسااي   ااي عمليااات الطدااي وت  ااير األ عماا  لل فااا  علااع العناراار  

الذذاةي  للطعاب باى ا   إلع تطايق ال رفات المعيا ة   ي ت  ير ال جاات الذذاةي ، كما تتطر  
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الماادة إلااع  اار  ت  ااير ال جاااات الذذاةياا  للمر ااع. كمااا وتتطاار  إلااع كيفياا  اسااتقاال وتااازةر 

د الذذاةياا  الااااب، باى ااا   إلااع  اار  ت  ااير الف اكااا والا ااراوات والل اا ب والاادواجر الماا ا

 وذيرها مر الم اد الذذاةي 
 

 عملي تحضير الطعام 0260237

 عملي( 3ساع  معتمدة ). نظري +  1 الساعات المعتمدة

 متزامر 0260236 المتطلب السابق

األ عماا  لل فااا  علااع العناراار الذذاةياا  للطعاااب عمليااات الطدااي وت  ااير ل تطايقااا عمليااا تتناااول 

باى ا   إلاع تطاياق ال رافات المعيا ةا   اي ت  اير ال جااات الذذاةيا ، كماا تتطار  الماادة إلاع 

 ر  ت  ير ال جاات الذذاةي  للمر ع. كما وتتطر  إلع كيفي  استقاال وتاازةر الما اد الذذاةيا  

ا اراوات والل ا ب والادواجر وذيرهاا مار الما اد الااب، باى ا   إلع  ر  ت  ير الف اكاا وال

 .الذذاةي 

 

 الحياة مراحلالتغذية خالل  0260250

 نظري + . عملي( 3ساعات معتمدة ) 3 الساعات المعتمدة

 0260210 المتطلب السابق

وة امل  تتناول هذه المادة تأثير التذذةا  علاع نما  وتطا   اىنساال مار الطف لا  وحتاع ال ايا ل ، 

األسس الفسي ل جي  لخحتياجات الذذاةي  وعخقا  العاادات الذذاةيا  بالتذذةا  وماا قاد تساااا مار ذلك 

 أمراض مزمن .

 

 نظري 1 تداخالت غذائية طبية 0260256

 عملي( .نظري +  2ساعات معتمدة ) 2 الساعات المعتمدة

 0260210 المتطلب السابق

ماار األمااراض وعخجدااا وتت اامر د اساا  األمااراض تتناااول هااذه المااادة دو  التذذةاا    ااي ال قاةاا   

األكثر شي عا"  ي المجتمع مثل السمن  والسجري وأمراض القلاب وال اراةير وا تفااغ  اذو الادب 

 وأمراض الجداز الد مي والجاد والمرا ة و الجلع و ر  معالجتدا بالذذاص
 

 عملي 1تداخالت غذائية طبية  0260257

 عملي( 3. نظري + معتمدة ) ساع  1 الساعات المعتمدة

 متزامر 0260256 المتطلب السابق

األمراض األكثر شي عا"  اي المجتماع مثال السامن  د اس  حامت  لدذه المادةةتناول الجزص العملي  

والسااجري وأمااراض القلااب وال ااراةير وا تفاااغ  ااذو الاادب وأمااراض الجداااز الد اامي والجاااد 

 المر عتاطيو ال جاات لدؤمص والمرا ة و 
 

  

 في األغذيةدقيقة الحياء األ 0260320

 عملي( .نظري +  2ساعات معتمدة ) 2 الساعات المعتمدة

 0240216 المتطلب السابق

وتتناااول هااذه المااادة األناا اغ الماتلفاا  ماار األحياااص الدقيقاا  والتااي تااؤثر علااع الذااذاص ساالاا وإةجابااا،  

التي تدلل  ي التصنيع الذذاةي ، كما وةتم التركيز علاع واألن اغ الماتلف  مر الاجتيرةا والفطرةات 

أن اغ الاجتيرةا والفطرةات التي تنتقل عر  رةق الذذاص وتساب  سااده ، باى اا   إلاع  ار  حفاظ 

 ماة  الفرد والمجتمع.الطعاب ل 
 

 عملي ةفي األغذيدقيقة الحياء األ 0260321

 عملي( 3ساع  معتمدة ). نظري +  1 الساعات المعتمدة

 0260320 المتطلب السابق

بام اا   الاع  تتناول هاذه الماادة تطايقاات علاع   اذ األذذةا  وت دةاد الم تا و الميجروباي  يداا 

د اس  امن اغ الماتلف  مر الاجتيرةا والفطرةات التي قد تل ث الذذاص وتساب  ساده، وكذلك د اسا  
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 . دم  للج   عر تل ث الذذاص بداامحياص الدقيق  الممر   ولصاةصدا والف  ص المستا
 

0260327 

  الساعات المعتمدة

  المتطلب السابق 

 المواد المضافة لألغذية

 نظري + . عملي( 2ساعات معتمدة ) 2

0260420 

تددا هذه المادة الع التعرة  بامةجابيات و السلايات للم اد الم ا   لخذذة .  و استاداماتدا 

 و دواعي امستعمال. لخذذة  و اممال، و السمي 

 

0260333 

  الساعات المعتمدة

  المتطلب السابق

 ادارة مؤسسات التغذية 

 نظري + . عملي( 2ساعات معتمدة ) 2

0260236 

ةتعلم الطالب  ي هذه المادة أساسيات و ماادا الادم  الذذاةي   ي المؤسسات الماتلف . و ةناقش 

التصنيع الذذاةي. و كذلك ت  ير ق اةم امذذة ، و  ر  شراص الذذاص و امدوات المستادم   ي 

التذذة  الراجع  للمؤسسات التذذوة . و امدا ة المالي  للمصا ة  و الم  فير و الاطو. و 

 تأثيرات المناخ علع السلسل  الذذاةي  لألذذة  المعتمدة علع الز اع .

 

0260355 

 

 نظري 2تداخالت غذائية طبية 

 عملي( .نظري +  2ساعات معتمدة ) 2 الساعات المعتمدة

 0260256 المتطلب السابق

 

 

 

تتناول هذه الماادة دو  التذذةا    اي ال قاةا  مار األماراض وعخجداا وتت امر د اسا  األماراض  

مثل  قر الدب والسر ال  ونقذ المناع  واألمراض العصاي  والرة ة  وأمراض العظااب و ار  

 معالجتدا بالذذاص.

 

0260356 

 

 عملي 2تداخالت غذائية طبية 

 عملي( 3نظري +  .معتمدة )  ساع 1 الساعات المعتمدة

 متزامر  0260355 المتطلب السابق

 قار الادب والسار ال ونقاذ المناعا  واألماراض  ةتناول الجزص العملي لداذه الماادة د اسا  ل اامت 

 الذذاص المناسب لداوتاطيو العصاي  والرة ة  وأمراض العظاب و ر  معالجتدا بالذذاص 

لطاار  ايلياا  المسااتادم   ااي ت لياال األذذةاا  لت دةااد مج ناتدااا ل تطايقااا عمليااا وتتناااول هااذه المااادة 

الجيمياةي  الماتلف  مر سجرةات وده ل وبروتينات وذيرها، واألنظم  الماتلف   ي ت دةد رخحي  

 األذذة .
 

0260360 

 

 ة نظريالتغذوي الحالةتقييم 

 عملي( .نظري +  2ساعات معتمدة ) 2 المعتمدةالساعات 

 0260210 المتطلب السابق

الطاار  المتاعاا   ااي تقياايم ال  ااع التذااذوي مثاال القياسااات  تداادا هااذه المااادة إلااع التعاارا علااع  

الجسمي  والف  راات الماارةا  والسارةرة  وكيفيا  تفساير نتااةج هاذه الطار  بدادا تقيايم ال  اع 

 عات . التذذوي لأل راد والمجتم

 

0260361 

 

 عملي ةالتغذوي لحالةتقييم ا

 عملي( 3نظري +  .معتمدة ) ساع  1 الساعات المعتمدة

 متزامر  0260360 المتطلب السابق

الماتلق  وقياس اساتدخ  القياسات الجسمي   تد ةب الطلا  علع إجراص علع الجزص العملية تمل  
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 .  العالمي  لت دةد ال  ع التذذويالطعاب  ومقا ن  النتاةج بالمعاةير 

 

0260365 

 

 تخطيط و اعداد الحميات نظري

 نظري + . عملي( 2)ساعات معتمدة  2 الساعات المعتمدة

 0260210 المتطلب السابق

 

 

 

 

0260366 

 

تصميم وجاات مت ازن  تزود الجسم بجميع العنارر الذذاةي  مع مراعاة األ عم   تت مر المادة

الس   وال ال  الص ي  والمعاةير الم لي  وعمر ال اذ و ايع  الن ا  الادني الذي  المت  رة  ي

 وجاات الطعاب للمؤسسات التي تقدب وجاات الطعاب بجميات كايرة.  ةما سا. وأة ا، تصميم

 

 تخطيط و اعداد الحميات عملي

 عملي( 3نظري +  .)ساع  معتمدة  1  الساعات المعتمدة

 متزامر  0260365 المتطلب السابق

 والمرض، الص   حال   ي الذذاةي  العنارر حساب  ر  علع عملي تطايق تتناول المادة

 .الذذاةي  العنارر ل ساب معادمت واستاداب الماتلف ، المر ي  ال امت علع وتطايقدا

 

0260367 

 

 تغذويال تثقيف و االرشاد ال

 نظري + . عملي( 2ساعات معتمدة ) 2 الساعات المعتمدة

 0260360 المتطلب السابق

تتناول هذه المادة كيفيا  إجاراص المقابلا  ماع المر اع لل صا ل علاع المعل ماات التذذوةا  الخزما    

 باى ا   إلع تعرة  الطالب بالطر  المتاع   ي تعدةل السل   التذذوي للمر ع.
 

 و تحليل األغذية نظريكيمياء  0260420

 نظري + . عملي( 2ساعات معتمدة  ) 2  المعتمدةالساعات 

 0212241 المتطلب السابق

ةددا هذا المساا  إلاع تعرةا  الطالاب بالتركياب الجيميااةي للذاذاص والعنارار الذذاةيا  والاصااةذ ال  يفيا   

التذيارات الفيزةاةيا  لألذذة  باى ا   إلع التفاعخت الجيمياةي  المتعلق   بالذذاص. كماا وتتطار  الماادة إلاع  دام 

 .والجيمياةي  التي ت دث  ي الم اد الذذاةي 
 

  

 و تحليل األغذية عمليكيمياء  0260421

 عملي( 3نظري +  0ساع  معتمدة ) 1 الساعات المعتمدة

 متزامر 0260420 المتطلب السابق

األذذة  لت دةد مج ناتدا الجيمياةيا  الماتلفا  لطر  ايلي  المستادم   ي ت ليل ل تطايقا عمليا وتتناول هذه المادة 

 مر سجرةات وده ل وبروتينات وذيرها، واألنظم  الماتلف   ي ت دةد رخحي  األذذة .
 

0260430 

  الساعات المعتمدة

  المتطلب السابق

 األغذية الوظيفية

 نظري + . عملي( 2ساعات معتمدة ) 2

0260210 

باألذذة  ال  يفي ، و مجم عاتدا التصنيفي  لماتلف . و عخقتدا بأجدزة تتناول هذه المادة التعرة  

الجسم. مثل الاروبي تيك و الجا وتينات و الفخ  ن ةد و امع اب الماتلف . و كذلك الت رةعات 

 الذذاةي  ل او امدعاصات الذذاةي  المصاحا  لدذه امذذة .

 

0260431 

 الساعات المعتمدة
 صناعات غذائية

 نظري + . عملي( 2ساعات معتمدة ) 2
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 0260236 المتطلب السابق 

تذطي هذه المادة الماادا امساسي  للتصنيع الذذاةي. و كذلك التقنيات الماتلف  المستادم  لجل 

مجم ع  ذذاةي ، بدصا مر الفرز بعد القطاا و انتداص بالتصنيع، او بعج الذبال اذا كانت مر الل  ب 

 صنيعدا.و انتداص بتازةندا و ت

  

 ادارة ضمان الجودة في الغذاء 0260433

 نظري + . عملي( 2ساعات معتمدة ) 2 الساعات المعتمدة

 ساع  90ال ةج ل الطالب اجتاز  المتطلب السابق

 وكاذلك .وأدواتداا وأهميتداا، الذذاةيا  العيناات أللاذ الرةيس  الج انب علع التعرا تت مر المادة  

 ومراقاا  الت ثيق وإجراصات والميجروبي ل جي، الجيمياةي للت ليل العينات ألذ  ر  علع التعرا

 . HACCP) الماا ر ت ليل ونظاب الج دة و مال،  الج دة

 

0240436 

 الساعات المعتمدة

 المتطلب السابق 

 و المناعة الغذائية  الوراثة

 نظري + . عملي( 2ساعات معتمدة ) 2

0260355 

مج نات جداز المناع ، و الم اكل التذذوة  المناعي  و  ر  تنظيم د اس  اساسيات المناع ، و 

 ال جاات الذذاةي  لمر ع اممراض المناعي .

 

 التقانات الحيوية في االغذية  0260427

 نظري + . عملي( 3ساعات معتمدة ) 3 الساعات المعتمدة

 0260320 المتطلب السابق

استاداب الجاةنات ال ي  الدقيق  واىنزةمات  ي إنتاج نات امفاهيم و ر  وتق تناقش هذه المادة 

نات ت دةد اوالنااتات والدندس  ال  اثي   ي رناع  األذذة . وتق الذذاص. استاداب ال ي انات

 ود اس   ر  التعدةل ال  اثي. الجاةنات والم اد المعدل  و اثيا  ي الم اد الذذاةي 

 

  وبائيات في التغذية         0260460

 عملي( .نظري +  2معتمدة )  ساع2      الساعات المعتمدة

 0260360               المتطلب السابق

د اس  أذاراض ومااادا وأسااليب علام األوبلا  التذذوةا  ، ماع التركياز علاع التطا  ات المتقدما   اي تصااميم  

 الا  ث ال باةي  التذذوة  وتنفيذها ومعالجتدا وتفسيرها.

 
 

0260461 

  الساعات المعتمدة

 المتطلب السابق 

 طرق بحث في التغذية و الحميات 

 نظري + . عملي( 2ساعات معتمدة ) 2

 ساع  معتمدة 95انداص 

د اس  اساسيات الا ث العلمي، و  ر  حل الم جخت الا ثي  وو ع الفر يات العلمي . و 

  ر  جمع الايانات و ت ليلدا.

 

0260462 

 

 نظري تغذية المجتمع

 عملي( .نظري +  2معتمدة )  ساع 2 الساعات المعتمدة

 0260360 المتطلب السابق

عخق  التذذة  بص   المجتمع وتأثير النا احي امجتماعيا  وامقتصاادة  والايليا  علاع  تتناول المادة 

 إلع  ر  إجراص المس حات التذذوة  وإعداد امستايانات التذذوةا  ةتم التطر التذذة  والص   كما 

 والت ليل اىحصاةي.

 

0260463 

 

 عملي تغذية المجتمع
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 عملي( 3نظري +  .معتمدة )  ساع 1 الساعات المعتمدة

 متزامر  0240462 المتطلب السابق

وإعاداد امساتايانات التذذوةا  والت ليال الجزص العملي تد ةاا عمليا علع المس حات التذذوة   ةتناول 

  لفلات المجتمع الماتلف  كاأل فال والمراهقير والمسنير بددا تقييم ال ال  التذذوة  لدم اىحصاةي

 

0260464 

  الساعات المعتمدة

 المتطلب السابق 

 تغذية الرياضيين

 نظري + . عملي( 2ساعات معتمدة ) 2

0260210 

تما ةر الممانع  و  تقدب هذه المادة امساس العلمي لتذذة  الرةا يير، و الطاق  المستدل  لخل

امةروبجس، و التذذة  السليم  لخل مما س  التمرةنات الماتلف . و كذلك استاداب المجمخت 

 الذذاةي  و اذذة  الرةا يير الاار .

 

0260465 

 

 في التغذية السريرية والحميات ندوة

 نظري + . عملي( 1ساع  معتمدة واحدة )  الساعات المعتمدة

 ساع  معتمدة 95م ا ق  القسم+ انجاز  المتطلب السابق

تتطلب هذه المادة أل ةاتا  الطالب م   عا متقدما  ي إحدو مجامت التذذةا  وال مياات، وةجتاب  

عنا مقال  مستادما المراجع ال دةث  واألب اث المن   ة حادةثا باى اا   إلاع عر اا أمااب الطلاا  

 وأع اص الديل  التد ةسي .
 

  

0260466 

 المعتمدة الساعات

 المتطلب السابق

 موضوعات مختارة في التغذية السريرية

 نظري + . عملي( 2ساع  معتمدة ) 2

0260355 

تددا هذه المادة الع زةادة وعي الطالب و معر تا بالمدا ات الا ثي  و ت سعتدا،  ي مجال 

 التذذة  و ال ميات، و تسليو ال  ص علع الر المستجدات العلمي   ي هذا المجال. 

  

  

 عملي ات في التداخالت الغذائية الطبيةتدريب 0260451

 عملي( 6نظري و .ساعات معتمدة ) 3 الساعات المعتمدة

 ساع  95ال ةج ل الطالب اجتاز  المتطلب السابق

ساعات اسا عيا"  ي احدو المست فيات أو المراكز المتاصص   9س ا ةق ي الطالب ما معدلا  

 ااي التذذةاا  الساارةرة  وال ميااات لتطايااق مااا تعلمااا  ااي مجااال اسااتخب وتااازةر وت  ااير وإعااداد 

 ت الذذاةي  حسب ال ال  المر ي  لل اذ.الطعاب باى ا   إلع ت زةع ال جاا

 

  عملي ف التغذوي وتغذية المجتمعتدريب في التثقي 0260435

 عملي( 6نظري و .ساعات معتمدة )3 الساعات المعتمدة

 ساع  95ال ةج ل الطالب اجتاز  المتطلب السابق

سااااعات اساااا عيا"  اااي احااادو المست ااافيات أو المراكاااز  9سااا ا ةق اااي الطالاااب ماااا معدلاااا  

المتاصصاا   ااي التذذةاا  الساارةرة  وال ميااات لتطايااق مااا تعلمااا  ااي مجااال د اساا  ال ااامت 

 المر ي  التي تتطلب 

 وإعداد الاط  التذذوة  التي تتناسب مع ال ال  المر ي . عخجا" تذذوةا"
 

 تغذية االصحاء عملي تدريبات في 0260455

 عملي( 6نظري و  .ساعات معتمدة ) 3  الساعات المعتمدة
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 ساع  95ال ةج ل الطالب اجتاز  المتطلب السابق

ساعات أسا عيا"  ي مراكز األم ما  والطف لا  أو دو  المسانير   9س ا ةق ي الطالب ما معدلا  

المسا حات التذذوةا  وتقيايم ال  اع أو المدا س وذلك لتطايق ما تعلماا الطالاب  اي مجاال إجاراص 

 التذذوي لفلات المجتمع الماتلف 
 

 
 


