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 توصیف برنامج الدراسات العلیا 

  الدبلوم الخاص

  )األطعمة وعلوم التغذ	ة برنامج(

  االقتصاد المنزليقسم 

  كلیة التربیة النوعیة

  جامعة المنیا

    ) التغذیة وعلوم االطعمة(دبلوم خاص    اسم البرنامج- ١

  )أحادي(   طبیعة البرنامج- ٢

  االقتصاد المنزلي   القسم المسئول عن البرنامج- ٣

   تاریخ إقرار البرنامج- ٤
  

   )٢٠٠١(الئحة 

   منسق البرنامج- ٥

  فوزیھ دمحم مرسى الغزالى/ د.أ
  اریج سالمھ على سالم /د
  ریھام جاد الرب عبد الصبور/ د
  رجاء احمد صدیق /د

   المراجع الداخلي- ٦
  

  حسین عبد الجلیل عبد العال/ د.أ

   المراجع الخارجي- ٧

  
  اسامة السید مصطفي/ د.أ

  
  )٢٠١٦(یونیھ   توصیف البرنامج ال تاریخ آخر اعتماد- ٨

 
  

  

 جامعة المنیا كلیة التربیة النوعیة

  قسم االقتصاد المنزلي



٢ 

 

  

  :معلومات متخصصة) ب(
  :األهداف العامة للبرنامج) ١
         والتغذ ة الغذاء �علوم المرت�طة المجاالتتطبی� المعارف المتخصصة فى   -١/١   

  التي اكتسبها في ممارسته المهن ة        وتطب قاتهما
   تحدید المش-الت المهن ة واقتراح حلوال لها-١/٢  
  ن ة إتقان المهارات المهن ة واستخدام الوسائل التكنولوج ة المناس�ة في ممارسته المه-١/٣  
   التواصل وق ادة فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي-١/٤ 
   اتخاذ القرار في ضوء المعلومات المتاحة-١/٥
   فى مجال الغذاء  التوظیف للموارد المتاحة �-فاءة-١/٦
   الوعي بدوره في تنم ة المجتمع والحفاA على البیئة-١/٧
  مهنة �ما  ع-س النزاهة والمصداق ة وتقبل المسائلة والمحاس�ة االلتزام �أخالق ات ال-١/٨
   إدراك ضرورة تنم ة ذاته مهنً ا واالنخراJ في التعلم المستمر-١/٩
 واستخدام المختلفة مراحل العمر خالل للفرد الغذائ ة المشاكل لحل الغذاء والتغذ ة الخاصة  المعارف إكساب -١/١٠

  . الغذائ ة حالته لتقی م المناس�ة العلم ة الطرق 
  . إكسابها محصلة من المفاه م في مجال التغذ ة وعلوم األطعمة �اللغة االنجلیزPة-١/١١
 .الغذائ ة وتسو�P المنتجات وتطوPر إلنتاج الغذائ ة والقوانین والتشرPعات الحدیثة اإلدارة نظم تطبی�  -١/١٢

  توظیف منهج ات ال�حث العلمي وتطب قاته في مجال التغذ ة وعلوم الغذاء -١/١٣
 . الطعام الصح ةاستخدام الطرق السل مة في إعداد األطعمة وٕات�اع طرق تخط V وتنفیذ قوائم- ١/١٤
داد   توضـ ح الطــرق العلم ــة والعمل ــة وأسـ�اب التفــاعالت الك م ائ ــة التــي تحـدث لألغذ ــة أثنــاء عمل ــات اإلعــ- ١/١٥

  .والتجهیز والطهي والتخزPن والتداول
  .مجال التخصص  �مصادر المعلومات التقلید ة واإللكترون ة في  تعرPف الطالب-١/١٦
  . تنم ة وٕاتقان آل ات اإلرشاد النفسي -١/١٧
  . تفهم المستجدات والتطورات ذات العالقة �مجال الغذاء والتغذ ة -١/١٨
  . حة عند الدراسة وال�حث  استخدام اللغة الع̀ر ة الصح-١/١٩
  . تنم ة القدرة علي التفاعل مع المجتمع و`یئات التعل م �استخدام مهارات تكنولوج ا المعلومات واالتصاالت-١/٢٠
  . استخدام مهارات التواصل �احدa اللغات األجنب ة للتم-ن من معرفة المصطلحات الخاصة �الغذاء والتغذ ة -١/٢١
   التغذ ة وعلوم االطعمةاالرتقاء �ف-ره و`إبداعه في مجاللوم الح ات ة في  توظیف معارفه �الع-١/٢٢
  . توظیف معارفه بنظرPات علم النفس الت̀روa في عملیتي التعل م والتعلم-١/٢٣
  
  
  
  



٤ 

 

  مع األھداف العامة للبرنامج ARS مصفوفة مواصفات الخریج من 
  التغذیة وعلوم االطعمة مع األھداف العامة لبرنامج ) ARS(التوافق بین مواصفات الخریج من مصفوفة ) ١(

  األھداف العامة للبرنامج

  البرنامج لخر!ج العامة المواصفات  م
١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  
١٨  
  

  
١٩  

  
٢٠  

  

  
٢١  

  
٢٣  ٢٢  

                                    المهن	ة ممارسته في اكتسبها التي المتخصصة المعارف تطبی"  ١
          

  

                                                لها حلوال واقتراح 	ةالمهن المش,الت تحدید ٢

 ممارسته في المناس7ة التكنولوج	ة الوسائل واستخدام المهن	ة المهارات إتقان  ٣
   .المهن	ة

                                  
          

  

                                                المنظومي المهني العمل خالل من العمل فرق  وق	ادة التواصل  ٤

                                                المتاحة المعلومات ضوء في القرار اتخاذ  ٥
                                            7,فاءة المتاحة للموارد التوظیف  ٦

                                                البیئة على والحفاB المجتمع تنم	ة في بدوره الوعي  ٧

 تقبل و المهنة قواعد و المصداق	ة و 7النزاهة اللتزاما 	ع,س 7ما التصرف .٨  ٨
  والمحاس7ة المسائلة

                                  
          

  

                                                 .المستمر التعلم في واالنخراI مهنً	ا تهذا تنم	ة ضرورة إدراك  ٩



٥ 

 

  :المخرجات التعلیمیة المستھدفة من البرنامج) ٢

  :خریج قادراً علي أنالعقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح 

  :المعارف والمفاھیمأ
 .الغذاء والتغذ ة  مجال في المتخصصة والمعارف األساس ات النظرPات  طب�  -١أ
 لل�حث العلمى فى مجال الغذاء والتغذ ة  القانون ة و األخالق ة الم�ادc -٢أ
 الغذاء  في الجودة أساس ات و   طب� م�ادc -٣أ
  وص انتها البیئة علي الحفاA علي العمل و البیئة على المهن ة لممارسة تأثیر -٤أ
 .�التخصص المرت�طة والتكنولوج ة العلم ة المصطلحات ُ عرف -٥أ 

  .الغذاء لس اسات المنظمه والتشرPعات واللوائح الجودة أنظمة  عرف -٦أ
   .والصح ة الغذائ ة وحالته للفرد الغذائي النمV بین العالقة  حدد -٧أ
  المختلفة العمر مراحل فى اإلنسان لصحة  الضرورPة الغذائ ة العناصر من الغذائ ة االحت اجات  حدد -٨أ
  .للفرد الصح ة �الحالة وعالقته المختلفة الغذائ ة للعناصر الغذائي التمثیل دور یوضح -٩أ
   .البیئه وقضا ا السالمه ومتطل�ات الغذاء وفساد تلوث مصادر بین  میز -١٠أ
  .االنجلیزPة �اللغة األطعمة وعلوم التغذ ة مجال في المفاه م و العلم ة المصطلحات ُ عرف  -١١أ
  .المختلفة االمراض مع تتناسب التى الغذائ ة النظم  حدد-١٢أ
  .  حدد ماه ة تكنولوج ا الت̀ر ة وما  میزها عن تكنولوج ا التعل م وتكنولوج ا اإلعالم-١٣أ
  .الغذائ ة للعناصر والفسیولوجى الغذائى الدور یوضح -١٤أ
   .االطعمة لتلك الك م ائي والتر-یب والطهى االعداد اثناء االطعمة فى تحدث التى التغیرات  حدد-١٥أ
   والت̀رو ة العلم ة والدراسات لأل�حاث وأهمیتها اإلحصاء علوم أساس ات ُ عرف -١٦أ
  . والنفسي الت̀روa  االرشاد نظرPات ُ عدد - ١٧أ
 .وتذوقها وتحلیلها وتفسیرها النصوص استق�ال عند والمعارف المفاه م توظیف -١٨أ

  .المتعلمین نمو ومراحل والتعل م التعلم نظرPات بین العالقة توض ح -١٩أ
  .  عرف مفهوم ال�حث العلمي وأسالی�ه ومناهجه وأنواعه-٢٠أ
   مصادر المعلومات ،ومراحل تطورها، وخصائصها،وأنواعها وأش-الها،   عدد -٢١أ
 . عرف أهم ة دراسة األصول االجتماع ة للت̀ر ة للمعلم، ودور الت̀ر ة في عمل ات الض�V االجتماعي -٢٢أ

 . الحدیثة في طرق تدرPس االقتصاد المنزليیتعرف على االتجاهات - -٢٣أ
  
  
  
  
  
  



٦ 

 

  
  (ARS)للبرنامج  ونواتج التعلم  في معاییر ) المعارف والمفاھیم ( مصفوفة التوافق بین نواتج التعلم) أ (

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أ ـ المعرفة والفھم(نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج 

  م
نواتج التعلم المستھدفة طبقاً 

  ) ARS(لمعاییر
  ١٦أ  ١٥أ  ١٤أ  ١٣أ  ١٢أ  ١١أ  ١٠أ  ٩أ  ٨أ  ٧أ  ٦أ  ٥أ  ٤أ  ٣أ  ٢أ  أ١  المعرفة والفھم : أوالً 

  
  ١٧أ

  

  
  ١٨أ

  

  
  ١٩أ

  
  ٢٠أ

  
  ٢١أ

  
  

  
  ٢٢أ

  
  ٢٣أ

١  

 والمعارف واألساس	ات   النظر!ات 

 العلوم و,ذا التعلم مجال في المتخصصة

  المهن	ة 7ممارسته العالقة ذات

                                

              

٢ 
 للممارسـة القانون	ة و األخالق	ة الم7ادئ

  التخصص مجال في المهن	ة
                                

              

٣  
 الممارسة في الجودة أساس	ات و م7ادئ

 التخصص مجال في المهن	ة
                                

              

٤  
 و البیئة على المهن	ة لممارسة  تأثیر

                                  وص	انتها البیئة علي الحفاB علي العمل

              



٧ 

 

  
  : الذهن	ةب المهارات

  

  .ألولو اتها وفقا  حدد و  حلل مش-الت الغذاء والتغذ ة  وPرتیبها -١ب 

   حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته-٢ب

  .غذاء والتغذ ة �اللغتین الع̀ر ة و االنجلیزPة  القراءة التحلیل ة لأل�حاث و المواض ع ذات العالقة �ال-٣ب

  . تقی م المخاطر الخاصة �الرقا�ة على  الغذاء -٤ب

  .  اتخاذ القرارات المهن ة في ضوء المعلومات المتاحة-٥ب

  .ن  میز بین نظرPات التعلم والتعل م ومراحل نمو المتعلمی-٦ب

  . تستنتج حلول  مبتكرة لمش-الت تدرPس االقتصاد المنزلي -٧ب

  .  -تشف حلول للمش-الت المتعلقة بجودة وسالمة الغذاء-٨ب

  . حلل دور الت̀ر ة في إحداث تغییر اجتماعي إیجابي في المجتمع -٩ب

  .  قارن بین تكنولوج ا الت̀ر ة وتكنولوج ا التعل م- ١٠ب    

   .الغذاء والتغذ ة فى مجال طب ق ةت یخطV مشارPع -١١    ب

  ).المالحظة، المقابلة، االخت�ارات النفس ة(   میز بین األخت�ارات النفس ة في التوج ه واإلرشاد -١٢ب   

  .  ستنتج الدور الحیوj للجهاز الهضمى وافرازاته  على  االستفادة من الغذاء-١٣ب   

  . ة على العمل ات الحیو ة لجسم اإلنسان   ستنتج مشاكل نقص او زPادة العناصر الغذائ-١٤ب

  .  صنف مراحل تطور مصادر المعلومات-١٥ب

  .  حلل الناتج النهائي �استخدام االسلوب االحصائي المناسب-١٦ب

 

. 

  
.  
  

  



٨ 

 

   .(ARS) للبرنامج مع نواتج التعلم  في معاییر )المھارات الذھنیة (  نواتج التعلممصفوفة التوافق بین)ب(
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  )ب ـ المھارات الذھنیة(نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج 
  م

نواتج التعلم المستھدفة طبقاً 
  ) ARS(لمعاییر

 ً   ١٣ب  ١٢ب  ١١ب  ١٠ب  ٩ب  ٨ب  ٧ب  ٦ب  ٥ب  ٤ب  ٣ب  ٢ب  ١ب  المھارات الذھنیة : ثانیا
  
  ١٤ب

  
  ١٦ب  ١٥ب

١  
 مجال في المشاكل تحلیل و تحدید

 ألولو اتها وفقا ترتیبها و التخصص
                          

    

  

٢ 
حل المشاكل المتخصصة في مجال 

  مهنته
                          

    

  

٣  
القــراءة التحلیل ــة لأل�حــاث و المواضــ ع 

  ذات العالقة �التخصص
                          

    

  

                                  المهن ة الممارسات في المخاطر تقی م  ٤

٥  
ـــــــي ضـــــــوء  ـــــــة ف ـــــــرارات المهن  اتخـــــــاذ الق

 . المعلومات المتاحة
                          

    

  



٩ 

 

  :والعملیة  المھارات المھنیة ج 

  .المختلفة المرض ة الحاالت فى المالئم الغذائي النظام یختار -١ج

  .المختلفة الطرق  �استخدام للمرضى المختلفة الطعام قوائم یخطV -٢ج

  .الدراس ة المقررات أحد على المبرمج التعلم  طب� -٣ج

  . األغذ ة تصن ع خطوات یرسم -٤ج

  ومناهجه العلمي ال�حث أنواع  حلل -٥ج

  . الهدف لتحقی� الالزم المنهج و قترح السل م العلمي �األسلوب ال�حوث مشارPع ینفذ-٦ج

  .المجتمع رادألف المناس�ة الغذائي التثقیف برامج  صمم-٧ج

  األطعمة وعلوم �التغذ ة المتعلقة المشاكل لحل الحدیثة النظرPات  ستخدم -٨ج

   .الغذاء تداول أماكن فى التلوث مصادر فى یتح-م-٩ج

  .الكتا�ة فهم في وال�الغة والصرف النحو قواعد یوظف -١٠ج

   واالمتصاص الهضم عمل ات خلل عن الناتجة المشاكل  ستخلص. -١١ج

  .والتغذ ة �الغذاء المتعلقة الموضوعات احد فى االنجلیزPه �اللغةیكتب تقریر بحثي  -١٢ج
 . تخطط لعمل بحث في مجال طرق التدریس قائمة على  التفكیر العلمي-١٣ج

  . یقاوم األسباب التي تعوق إحداث التغیر االجتماعي في المجتمع-١٤ج
  
  
  

  



١٠ 

 

   .(ARS)للبرنامج ونواتج التعلم  في معاییر  )  والعملیةالمھارات المھنیة( مصفوفة التوافق بین نواتج التعلم)ج(

  

  
  

  

  

    

  

  )ج ـ المھارات المھنیة والعملیة(نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج 
  ) ARS(نواتج التعلم المستھدفة طبقاً لمعاییر   م

 ً   ١١ج   ١٠ج   ٩ج  ٨ج  ٧ج  ٦ج  ٥ج  ٤ج  ٣ج  ٢ج  ١ج  المھارات المھنیة والعملیة : ثالثا
  

  ١٢ج
  

  ١٤ج  ١٣ج

                              تطبیق المھارات المھنیة في مجال التخصص  ١

                              .المھنیة التقاریر كتابة ٢



١١ 

 

  :د مھارات عامــة ومنقولة/٢
 المختلفةالتواصل الفعال بأنواعھ  -١د
  استخدام تكنولوجیا المعلومات بما یخدم تطویر الممارسة المھنیة- ٢د
  التقییم الذاتي و تحدید احتیاجاتھ التعلمیھ الشخصیة -٣د
  استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف-٤د
  العمل في فریق وإدارة الوقت-٥د
    فة قیادة فریق في سیاقات مھنیة مألو -٦د

 .تخصصه مجال في العلمي التقدم یواكب-٧د

  .األطعمة وعلوم التغذ ة مجالي في مهاراته لتنم ة ذات ا یتعلم-٨د

   .والصحى الغذائى الوعى لنشر اآلخرPن مع فعالة �طرPقة یتواصل -٩د

  .فر�P في والعمل الفعال االتصال  مارس-١٠د

 .اإللكترون ة االحصائ ة البرامج  ستخدم.- ١١د

  .التخصص مجاالت في جید �ش-ل األجنب ة اللغات واحدj الع̀ر ة اللغة  ستخدم-١٢د

  .تخصصه مجال في علمي �أسلوب التقارPر  قدم- ١٣د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢ 

 

   .(NARS)نواتج التعلم  في معاییر و للبرنامج )المھارات العامة والمنقولة (  نواتج التعلممصفوفة التوافق بین) د/٢( 

  

 :المعاییر األكادیمیة للبرنامج) ٣

 من خالل مجلس الكلیة برنامج الدبلومھ  (ARS)  للدراسات العلیا المرجعیة     یتبني البرنامج المعاییر األكادیمیة 
  .٢٠١٦مایو بتاریخ   ) ٥٠(  رقم 

     :ھیكل ومكونات البرنامج) ٤
  عامان   : مدة البرنامج -أ ٤
  :  ھیكل البرنامج -ب٤
  )  ٤٩(إجمالي)       ١٧(عملي )     ٣٢(نظري :    عدد الساعات١-ب٤

  بیان بعدد ونوعیة المقررات في البرنامج األكادیمي والنسبة المئویة في كل نوع
 نوعیة المقررات

 علوم ثقافیة تخصصیةعلوم  علوم أساسیة

عدد  البرنامج األكادیمي م
 المقررات

دد
لع

ا
بة 

س
الن

 

دد
لع

ا
بة 

س
الن

 

دد
لع

ا
بة 

س
الن

 

١ 
التغذیة وعلوم 

 ٥٢,١٠ ٢ ٦٣,٥٢ ١٠ ٨٤,٣٦ ٧ ١٩ االطعمة
  

  
  

  ) المھارات العامة والمنقولةـ د(نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج 

  م

نواتج التعلم المستھدفة طبقا 
  )ARS(لمعاییر 

 ً المھارات العامة : رابعا
  والمنقولة

  ١٠د  ٩د  ٨د  ٧د  ٦د  ٥د  ٤د  ٣د  ٢د  ١د

  
  

  ١١د
  ١٣د  ١٢د

                     .بمختلف أنواعھ الفعال التواصل  ١

٢  
 بم^ا المعلوم^ات تكنولوجی^ا اس^تخدام

  .المھنیة الممارسة تطویر یخدم
    

  

  

                  

٣  
 احتیاجات^ھ وتحدی^د ال^ذاتي التقی^یم

  .الشخصیة التعلمیة
  

  

  
                    

٤  
 المختلف̂^^ة الم̂^^صادر اس̂^^تخدام

̂^^ى للح̂^^صول  المعلوم̂^^ات عل
  والمعارف

    

      

                

  .الوقت وإدارة فریق في العمل  ٥

  

    
  

          

٦  
 مھنی̂^ة س̂^یاقات ف̂^ي فری^ق قی^ادة

  .مألوفة

  

    
  

  
        

  .والتعلم مدى الحیاة الذاتي التعلم  ٧
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  : مقررات البرنامج- د٤
  

 الفرقة  الدراس	ة الساعات عدد

  الدراس	ة
  المقرر عنوان  م

 jمجموع  تطب قي  نظر  

  ٢ - ٢ تعل مى نفس علم ١

  ٢ - ٢  العلمى ال�حث مناهج ٢

  ٢ - ٢  وادابها الع̀ر ة اللغة فى مقرر ٣

  ٢ - ٢  االنجلیزPة �اللغة التخصص فى مقرر ٤

 التخصص مادة تطب قات فى مقرر ٥

  )واالطعمة لالغذ ة الغذائ ة الق مة(

- ٣ ٣  

 االغذ ة (التخصص فى تطب قى مشروع ٦

  )التجرPبى والطهى

- ٤ ٤  

  )١(التخصص فى مقرر ٧

  .الغذائى والتمثیل التغذ ة 

٣ ١ ٢  

  )٢ (التخصص فى مقرر ٨

 .الغذاء تلوث 

٣ ١ ٢  

رقة
الف

 
لى

ألو
ا

  
  

  اخت ارj  مقرر ٩

      الجودة ومراق�ة االغذ ة تكنولوج ا -١ 

  االغذ ة وقوانین الغذائ ة التشرPعات-٢

  

٢  
 

  

١  
 

  

٣  

  ٢٤  ١٠  ١٤  الساعات عدد مجموع

  

            الساعات عدد

    المقرر عنوان    م

 Sقي    نظر	مجموع    تطب    

 ٢ - ٢  .التخصص مادة  تدرPس طرق  ١

 ٢ - ٢  .الت̀ر ة اصول ٢

رقة
الف

 
 ة
ثان

ال
 ٢ - ٢  .الت̀ر ة تكنولوج ا ٣ 



١٤ 

 

 ٢ - ٢  .النفسى واالرشاد التعل مى التوج ة ٤

 ٢ - ٢  .المعلومات مصادر ٥

 ٢ - ٢ .الت̀روj  االحصاء ٦

 التغذ ة) ١ ( التخصص فى مقرر ٧
  .الجسمى والنمو

٣ ١ ٢ 

 �اللغة) ٢ (التخصص فى مقرر ٨
  .االنجلیزPة

٣ ١ ٢ 

  التخصص فى اخت ارj  مقرر ٩
 واالمراض التغذ ة فى دراسات -١ 

  .المستوطنة

٣ ١ ٢ 

 والطهى االغذ ة (تطب قى مشروع ١٠

 )٢(التجرPبى

- ٤ ٤ 

 ٢٥ ٧ ١٨ الساعات عدد اجمالى             

  

  :محتو	ات المقررات ) ٥
  
  :محتوى المقررات) 

  

الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

علم النفس  األولى
 التعلیمي

  الهدف العام للمقرر
المدرسة السلو- ة والمعرف ة (توض ح رؤ ة ومفهوم المدارس المختلفة للتعلم سواء  -

وتطبی� م�ادjء هذه المدارس في مجال الت̀ر ة ) واالجتماع ة والمتكاملة والحدیثة

  النوع ة

  توض ح العالقة بین نظرPات التعلم والتعل م ومراحل نمو المتعلمین -
 Wالنظر Sالمحتو  

ین الت̀ر ة والتعل ممعناه وشرو : التعلم- ١   .طه والفرق بینه ̀و

 ـ مقدمه لنظرPات التعلم في جم ع المدارس٢

  .وتطب قاتها في المجال التعل مي) ثورند ك ـ جاثرa ـ   س-نر( ـ نظرPات التعلم السلو- ة ٣

  .وتطب قاتها في المجال التعل مي) الجشطالت ـ تولمان( ـ نظرPات التعلم المعرف ة ٤

  .وتطب قاتها في المجال التعل مي) �اندورا(لم االجتماع ة  ـ نظرPات التع٥

 ـ نظرPات التعلم الحدیثة ٧وتطب قاتها في المجال التعل مي ) ب اج ة( ـ نظرPات التعلم البنائ ة ٦
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

  .وتطب قاتها في المجال التعل مي) جانی ه ـ برونر(

   ـ انتقال أثر التعلم٨
 

مناھج البحث  
 العلمى

   الهدف العام للمقرر
  االلمام �مفاه م ال�حث العلمي •

 التعرف على ماه ة الخطوات ال�حث ة العلم ة •

  التعرPف �أغراض ال�حث العلمي •

 المقارنة بین االنواع المختلفة لمناهج وأسالیب ال�حث العلمي •

 Wالنظر Sالمحتو          
  ماه ة ال�حث العلمى •

 مستلزمات ال�حث الجید •

 صفات ال�احث الناجح •

 –ال�حوث الوثائق ة - ال�حوث التطب ق ة–ال�حوث األساس ة (أنواع ال�حوث وتطب قاتها  •

 – �حوث العلوم االنسان ة -  ال�حوث األكاد م ة- ال�حوث التجرPب ة-ال�حوث المیدان ة

 )والعلوم التطب ق ة الصرفه

 نقاJ االختالف والتشا�ه بین أنواع ال�حوث •

 ما هى –إخت ار موضوع أو مش-لة ال�حث ( العلمى فى إعداد ال�حوث خطوات المنهج  •

 مصادر الحصول على المش-لة اخت ار المش-لة القراءات -المش-لة فى ال�حث 

 )االستطالع ة واالطالع على ال�حوث السا�قة

 - م-ونات الفرض ة-تعرPف الفرض ة( خطوات اعداد  ال�حث ص اغة فرض ات ال�حث  •

 ) خصائص الفروض الجیدة–أنواع الفرض ات 

  جمع المعلومات وتحلیلها- تا�ع خطوات اعداد ال�حث تصم م خطة ال�حث ومنهجه •

 مناهج ال�حث العلمى وتصن فاتها  •

 المنهج التارPخى الوثائقى •

 )المسح(المنهج الوصفى  •

 )دراسة الحالة(المنهج الوصفى  •

 المنهج التجرPبى •

 المنهج االحصائى •

 أنواع -  خطوات اخت ار عینات ال�حث-تعرPف العینة(ومات العینات وأدوات جمع المعل •

 -  العینة المنتظمة-  العینة العشوائ ة ال�س طة–العینة التناسب ة –العینة الط�ق ة (العینات 

 ) العینة العرض ة أو عینة الصدفة –العینة العمد ة أو الفرض ة 

 )المصادر والوثائ�(أدوات جمع المعلومات  •

 )قابلة الم- االستب انات ( •

 المالحظة( •

مقرر في  األولى
اللغة العربیة 

  الهدف العام للمقرر
 توظیف المفاه م والمعارف عند استق�ال النصوص وتفسیرها وتحلیلها وتذوقها  -
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

  معرفة الكتا�ة وخصائصها - وآدابھا
 Wالنظر Sالمحتو  

 تقد م المعرفة الخاصة �اللغة الع̀ر ة  -١

  تقد م تعرPف �التراث والثقافة الع̀ر ة  -٢

 التعبیر والعالمات الترق م ة  -٣

 -تا�ة الفقرة  -٤

 -تا�ة المقال  -٥

 رسم الهمزة في أول الكلمة وآخرها  -٦

 صفات األلفاA واخت ارها واستعمالها  -٧

 الدراسة العلم ة لألدب الع̀ري  -٨

 فن الخطا�ة  -٩

 دراسة األسالیب  -١٠

 دراسة المؤ-دات  -١١

 دراسة العدد  -١٢

  القطع والوصلهمزة 
 

  
  
  
  
  
  
  

 األولى

  
  
  

مقرر فى 
التخصص 

باللغة 
  االنجلیزیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهدف العام للمقرر
  .أكسابها محصلة من المفاه م في مجال التغذ ة وعلوم األطعمة �اللغة االنجلیزPة

 Wالنظر Sالمحتو  
  

التمهید ألهم ة المقررفى تعلم الكثیر من المصطلحات العلم ة المرت�طة  -

 .�التغذ ة وعلوم األطعمة �اللغة األنجلیزPة 

عرض وقراءة موضوعات مختارة ف ما  ستجد في مجال الغذاء وتغذ ة االنـسان  -

  �اللغة االنجلیزPة

Alzheimer's disease- Heart disease –Diabetes- obesity-

Cancer. 

. قراءة لملخصات ال�حوث العلم ة المختلفة في مجال التخصص-  

Diet and Lifestyle during Pregnancy 

.  قراءة  �عض الموضوعات التي تخص التغذ ة وعلوم األطعمة-  

The nutrients example: Fats- Fiber -Vitamins- Phenolic 

compounds. 
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

مشروع 

تطب	قي فى 

  التخصص
  

 

 الهدف العام للمقرر
ـــة  - ـــسبوها خـــالل دراســـتهم �المرحل ـــي اكت توظیـــف معـــارف ومهـــارات طـــالب الدراســـات العل ـــا الت

الجامع ـــــة فـــــي تـــــصم م وتنفیـــــذ مـــــشروعات تخـــــدم القـــــسم �الدرجـــــة األولـــــى والكل ـــــة والجامعـــــة 

 .والمؤسسات التعل م ة

اكتــــساب مهــــارات علم ــــه وتطب ق ــــه عــــن طرPــــ� التعــــرف علــــى األصــــناف العالم ــــه و�عــــض  -

األصــناف التــى تــشتهر بهــا �عــض الــ�الد فــى منطقــة الــشرق األوســV وذلــك مــن خــالل الكتــب 

 األمرP- ه واألنجلیزPه واألسترال ه والع̀ر ه المتخصصه فى الطهى وا ضا من النت 

  جال الغذاء فى مالتوظیف للموارد المتاحة �-فاءة

 Sالمحتو:  

١ 
مناقـشة الطـالب حـول أهـداف –توقعات الطالب حول مشروع التخرج 

 .مشروع التخرج

 .مناقشة الطالب في طرPقة اخت ار مشروع التخرج ٢

 .تحدید استراتیج ة العمل ٣

 . تحدید موضوع المشروع -ل فرد–مناقشة المشروعات  ٤

٥ 
اســناد المراجــع للطــالب –عمــل دراســة جــدوa لكــل مــشروع علــي حــدة 

 .للقراءة عن المشروع

٦ 
 وضــع جــدول –مناقــشة الطــالب فــي الطــرق الالزمــة لبنــاء المــشروع 

 .زمني لذلك

٧ 

شــــرح نظــــرa لطرPقــــة االعــــداد للمــــشروع المختــــار و المــــواد الغذائ ــــة 

ــــشروJ الواجــــب توافرهــــا فــــى المنــــتج  المــــستخدمة والق مــــة الغذائ ــــة وال

 النهائى 

 .التنفیذ التطب قى  للمشروعات وف� الجدول الزمني ٨

٩  aمتا�عة ما تم تنفیذه �ش-ل دور. 

 .مناقشة مفتوحة لعرض الطالب لما تم انجازه ١٠

١١ 
التقی م المبدئي للمشروعات –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

 .وتعدیلها

 على لجنة  للتح- معرض نهائي للمشروع  ١٢
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

 فى مقرر  األولى

 مادة تطب قات

 التخصص

 الق مة(

 الغذائ ة

 لألغذ ة

   )واألطعمة

 الهدف العام للمقرر

  دراسة الق مة الغذائ ة لالغذ ة  -

  التعرف على تاثیر عمل ات الطهى على الق مة الغذائ ة والخصائص الطب ع ة للغذاء -

 Sالمحتو:  

 الق	مة الغذائ	ة لالغذ	ة: اوال 

   االسماك– لحوم الطیور –الق مة الغذائ ة للحوم الحمراء  -١

 الق مة الغذائ ة لبدائل اللحوم -١

 ) الب ض –االل�ان ومنتجاتها ( من مصادرها الحیوان ة 

 الق مة الغذائ ة للخضر والفاكهة  -٢

 الق مة الغذائ ة للم-سرات -٣

 الق مة الغذائ ة للحبوب -٤

 )اب  ع ش الغر – الطحالب – ال�-ترPا –الخمیرة (الق مة الغذائ ة لالح اء الدق قة  -٥

 الق مة الغذائ ة لل�قول وفول الصو ا  -٦

  :ثان	ا 

على الق مة الغذائ ة لالطعمة ومنها ) طرق الطهى المختلفة (تاثیر المعامالت المختلفة  -١

 الم -رووف 

 .الغذاء المتوازن والطب عى  -٢

 تاثیر التقن ات الزراع ة على الق مة الغذائ ة للخضر والفاكهة  -٣

 ال�قر – الدجاج –لحم النعام (تقی م �عض منتجات اللحوم من الناح ة الغذائ ة والك م ائ ة  -٤

 ) زPت السمك –الغنم –

حل مسائل على - ف ة حساب السعرات الكل ة التى  حتاجها الفرد حسب العمر والجنس  -٥

  .والعمل ودرجة حرارة الوسV الذj  ع ش ف ه 

  

 فى مقرر  

) ١(التخصص

 التغذ ة

 والتمثیل

  الغذائى

  الھدف العام للمقرر
 دراسة التر-یب الك م ائى للعناصر الغذائ ة وعمل ات التمثیل الغذائى لها  -١

 . دراسه خصائص العناصر الغذائ ة الصغرj ودورها فى عمل ات التمثیل الغذائى  -٢

  .دراسة العمل ات المتعلقة بهضم وأمتصاص وتمثیل العناصر الغذائ ة -٣

 Wالنظر Sالمحتو  

 عرض لمحتوj المقرر واالهداف -٧

مقدمة عن اثر التغذ ة السل مة على الحالة الغذائ ة والفسیولوج ة واهم المصطلحات  -٨

 .الغذائ ة 

 .ودورها فى عمل ات الهضم ) انزPمات وهرمونات ( افرازاته – اجزاؤه –الجهاز الهضمى  -٩

 .یل الغذائى  ودوره فى التمث– توازن الماء فى الجسم – وظائفة – خواصه -  الماء -١٠
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

 االحت اجات الیوم ة من المواد الك̀روهیدرات ة – أهمیتها-الك̀روهیدرات وظائفها في الجسم -١١

  هضم وامتصاص وتمثیل المواد الك̀روهیدرات ة–

 هضم –االحت اجات الیوم ة من الدهون – اهمیتها- الدهون  وظائف الدهون في الجسم -١٢

 ها �-م ات -بیرةوامتصاص وتمثیل المواد الدهن ة وأضرار تناول

 هضم – ا االحت اجات الیوم ة– اهمیتها- البروتینات  وظائف البروتینات في الجسم -١٣

  نقص البروتین وأثره على الجسم- وامتصاص وتمثیل المواد البروتین ه 

 دور – وظائف األمالح المعدن ة - خواصها – التر-یب الكم ائى –األمالح المعدن ة  -١٤

 .الغذائى  المعادن فى عمل ات التمثیل 

١٥-   jودور -ل ) ماغنسیوم – صودیوم -  فسفور –الكالسیوم ( امثله ل�عض المعادن الكبر

 منها فى عمل ات التمثیل الغذائى واثر النقص على الحاله الفسیولوج ة للجسم 

١٦-   jودور -ل منها فى عمل ات )  زنك - یود –حدید( امثله ل�عض المعادن الصغر

 .التمثیل الغذائى

ــــسام – التمثیــــل الحیــــوa للفیتامینــــات - عالقــــة الفیتامینــــات ی�عــــضها–تعرPفهــــا : الفیتامینــــات   أق

أسـ�اب نقـص الفیتامینـات ودور -ـل منهـا فـى )  ذائ�ة فـي المـاء-الذائ�ة في الدهون ( الفیتامینات 

 عمل ات التمثیل الغذائى واثر النقص على الحاله الفسیولوج ة للجسم
  

 فى مقرر  األولى

 التخصص

 تلوث) ٢(

  الغذاء

  الهدف العام للمقرر
 التعرف على ماه ة التلوث الغذائى -

 وتاثیرها على صحة االنسان)الطب ع ة والك م ائ ة والحیو ة (دراسة الملوثات الغذائ ة  -
 Wالنظر Sالمحتو 

 ماه ة التلوث الغذائى وعوامله  -١

 ملوثات الغذاء الطب عى  -٢

 الملوثات – التلوث �الفیروسات –الملوثات ال�-تیرPة (ملوثات الغذاء الحیو ة الم -ر̀و ة  -٣

 )الفطرPة 

 الملوثات الك م ائ ة للغذاء -٤

  ملوثات - م ائ ة طب ع ة - ملوثات - م ائ ة صناع ة –ملوثات - م ائ ة زراع ة 

 ملوثات االضافات الى المواد الغذائ ة  -٥

 ملوثات الغذاء االشعاعى -٦

 لهندسة الوراث ة والتلوث الغذائىا -٧

 امراض التلوث الغذائى -٨

 حما ة الغذاء من التلوث -٩

 عمل اجراءات وقائ ة لحف� الطعام والماء من التلوث 

 التلوث �العبوات ال�الست - ة  -١٠

    ال�الست ك الحیوj واهمیته
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

 )المزا ا والعیوب وسالمة الطهى بها (افران الم -رووPف  -١١

 وث الت̀رة مصادر تل(تلوث الت̀رة  -١٢

  الملوثات ال�شرPة –الملوثات الطب ع ة 

 التلوث �المبیدات  -١٣

 التلوث �المعادن الثقیلة  -١٤

 االمطار الحامض ة -١٥

 التلوث االشعاعى  -١٦

 االجراءات المم-نة لحل مشاكل الت̀رة -١٧

 تلوث الم اه -١٨

 مخلفات زراع ة – ملوثات نفط ة – �م اه الصرف الصحى – - م ائى –طب عى (تلوث 

 ) مخلفات صناع ة -  مخص�ات زراع ة– مبیدات –

 اجراءات وقا ة الم اه من التلوث -١٩

  
  اخت ارj  مقرر  األولى

 تكنولوج ا

 االغذ ة

 ومراق�ة

   .الجودة

  الهدف العام للمقرر 
التعرف على الطرق الحدیثة المستخدمة فى مجال تكنولوج ا االغذ ة لتحدید جودة المنتج 

  الغذائى 
 Wالنظر Sالمحتو 

 عرض لمحتوj المقرر واالهداف -١

 تكنولوج ا الحبوب ومنتجاتها                                               -٢

 مراحل عمل ة طحن الحبوب                                                      -صناعة الطحین   *  -٣

 صناعة الخبز                                                                            -٤

 الخ..... عمل ات الخلV و التخمر و الخبیز –الخامات * 

الم-رونه والنشا                                                                       -٥

.                                                                   خطوات الصناعة خواص الدقی� و - صناعة الم-رونه*  

 . خطوات الصناعة وصفات المنتج –صناعة النشا *

 تكنولوج ا الخضروات والفاكهة                                             -٦

        اهم ة انتاج وتصن ع الخضروات والفاكهة                      *

الخطوات العامة فى التصن ع وتطب قات علیها                                                    *

 الصعو�ات التى تواجه تكنولوج ا الخضروات والفاكهة*

٧-  jصناعة الس-ر وتكنولوج ا الحلو 

 تكنولوج ا الزPوت والدهون  -٨

 مفهوم مراق�ة الجوده واهم المصطلحات الخاصة بها -٩

 منظمة الغذاء والدواء دور  -١٠

 القوانین والتشرPعات الغذائ ة -١١
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

  تدرPس طرق 

 مادة

   .التخصص

  الھدف العام للمقرر

 األنشطة وأختیار المنزلي األقتصاد تدریس طرق في العلمي التطور مواكبة •
  .المناسبة التعلیمیة

 .المنزلي األقتصاد تدریس طرق مجال في واألكادیمیة المھنیة قدراتھ تنمیة
  المحتوى النظري

  
 المقرر وأھمیة محتوى لعرض  التمھید -

الحدیثة التدریس طرق استخدام ومبررات التدریس  طرق مفھوم  

 األسس الحدیثة، التدریس التدریس اسالیب و طرق استراتیجیات،
. التدریس طرق لتنویع  التربویة  

 مجال في األنترنت وتوظیف التدریس في األلي الحاسب استخدام
المنزلى األقتصاد تدریس  

  
    

  
  

  الثانیة 
  
  

 مصادر

   .المعلومات

 الھدف العام للمقرر
 المختلف7ة المج7االت في واإللكترونیة التقلیدیة المعلومات بمصادر الطالب تعریف

 مھ777ارات إك777سابھم بغ777رض الط777الب عل777ى الم777صادر ھ777ذه م777ن نم777اذج وع777رض
 الت77ي والم77شاكل منھ77ا اإلف77ادة وم77دى أنواعھ77ا عل77ى والتع77رف وتقییمھ77ا اس77تخدامھا

  .استخدامھا تواجھ
  المحتوى النظرى

  .تعریفھا المتخصصة المرجعیة المعلومات مصادر - 

 . المرجعیة المعلومات مصادر أنواع -

  )التقلیدیة (والمطبوعة الورقیة المصادر -
  وممیزاتھا أنواعھا، الدوریات، -١
 .وأنواعھا ، ممیزاتھا الكتب، -٢

 المؤتمرات وبحوث الجامعیة الرسائل -٣

  المراجع  -

  المؤتمرات وبحوث الجامعیة الرسائل من االستفادة طریقة    -
 .المرجعیة الكتب من االستفادة طریقة - 

 .المعارف ودوائر الموسوعات المراجع أنواع -

 .والمجالت الصحف كشافات - 

 .والقوامیس اللغویة المعاجم - 

 .الجغرافیة والمراجع ، األطالس - 

 والمؤسسات المنظمات أدلة - 

 .السنویة الكتب - 

 الخاصة الطبیعة ذات اآلخرى التقلیدیة المعلومات مصادر - 

 )والبصریة السمعیة والمواد المصغرات (تقلیدیة الغیر مصادرالمعلومات 
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

  )المیكروفیلم (المصغرات -١
 .الصوتیة التسجیالت ، والوثائقیة العلمیة األفالم -٢

 الخرائط -٣

 األخرى والبصریة السمعیة المواد -٤

 )اإللكترونیة (المحوسبة المعلومات مصادر: ثالثا

  ومزایاه وتطوره، ھیتھ ما المباشر، باالتصال البحث -١
 وتطورھا ماھیتھا العلمى، البحث فى واستخدامھا المكتنزة اللیزر أقراص -٢

 .األقراص على المتوفرة البحثیة المعلومات قواعد ومزایاھا،

 الشبكة ماھیة العلمى، البحث فى واستخداماتھا اإلنترنت شبكة -٣
   الخدمات – التطبیقات ومستلزماتھا،

 .البحث فى المكتبة استخدام -

 عامة نظرة المكتبة فى المعلومات مصادر وتصنیف تنظیم

  .العشرى دیوى لتصنیف العامة األسس - 
 إستخدامھا وكیفیة المكتبة فھارس - 

  .الرفوف على والمطبوعات الكتب تنظیم
    

  

  الت̀ر ة أصول

 الھدف العام للمقرر

  
 .التعرف على العالقة بین -ل من الت̀ر ة والمجتمع، والعالقة بین الثقافة والت̀ر ة -

-  Vالتعـــرف علـــى أهم ـــة دراســـة األصـــول االجتماع ـــة للت̀ر ـــة للمعلـــم، ودور الت̀ر ـــة فـــي عمل ـــات الـــض�

  .االجتماعي

تحدیــد دور الت̀ر ــة فــي إحــداث تغییــر اجتمــاعي إیجــابي فــي المجتمــع، والمــضامین الت̀رو ــة مــن دراســته 

  .للض�V االجتماعي

 Sالمحتو:  

 المحتوS النظرS  م

 .الت̀ر ة والمجتمع ١

 .الت̀ر ة والثقافة ٢

 .الت̀ر ة والتغیر االجتماعي ٣

 .التنشئة االجتماع ة والت̀ر ة ٤

 .الت̀ر ة والض�V االجتماعي ٥

 ما  ستجد من موضوعات ٦

  
 تكنولوج ا  

  الت̀ر ة
  الھدف العام للمقرر

 .التعرف على ماه ة تكنولوج ا الت̀ر ة وما  میزها عن تكنولوج ا التعل م وتكنولوج ا اإلعالم -
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

  .استعراض تطور مجال التكنولوج ا الت̀رو ة -

 .التعرف على منظومة تكنولوج ا الت̀ر ة

 Sالمحتو:   

 المحتوS النظرS  م

 . مفهوم تكنولوج ا الت̀ر ة–ماه ة تكنولوج ا الت̀ر ة  ١

 .الفرق بین تكنولوج ا الت̀ر ة وتكنولوج ا التعل م ٢

 .الفرق بین تكنولوج ا الت̀ر ة وتكنولوج ا اإلعالم ٣

٤ 
  :تكنولوج ا الت̀ر ة من حیث

 .األسس ـ الخصائص ـ األهداف

 .دور المعلم والمتعلم فى تتكنولوج ا الت̀ر ة ٥

 .تطور مجال التكنولوج ا الت̀رو ة ٦

 .منظومة تكنولوج ا الت̀ر ة ٧

 .ما  ستجد من موضوعات ٨

  
التوج ه   

التعل مي 

واالرشاد 

  النفسي

  الھدف العام للمقرر
-  aـــین العلـــوم األخـــر التعـــرف علـــى مفهـــوم األرشـــاد والتوج ـــه النفـــسي التوج ـــه وأهدافـــه، والعالقـــة بینـــه ̀و

 .المتصلة �ه

 .تحدد األسس التى  ستند إلیها التوج ه واإلرشاد -

 .توضح أوجه اإلتفاق واإلختالف بین نظرPات  التوج ه واإلرشاد وتطب قاتها الت̀رو ة والنفس ة -

 .تشرح أسالیب وأدوات جمع المعلومات فى التوج ه واإلرشاد -

  .تعدد مجاالت  التوجي واإلرشاد
  المحتوى النظري

  
 المحتوS النظرS  م

١ 
ماه ة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوج ه النفسي والعلوم 

 .المتصلة بهما

 .أسس االرشاد النفسي ٢
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

٣ 

  :نظرPات التوج ه واالرشاد النفسي

  .   ـ نظرPة التحلیل النفسي لفروPد في مجال االرشاد

  .      ـ النظرPة السلو- ة في مجال االرشاد

  .      ـ النظرPة المعرف ة في مجال االرشاد

 .      ـ النظرPة العقالن ة في مجال االرشاد

 .تكامل نظرPات التوج ة واالرشاد النفسي ٤

 .ما  ستجد من موضوعات ٥

  
مصادر   

  المعلومات

  الھدف العام للمقرر
الطالب �مفهوم مصادر المعلومات ،ومراحـل تطورهـا، وخصائـصها،وأنواعها وأشـ-الها، والفـارق  تعرPف -

 .بین المصادر التقلید ة واإللكترون ة، ونماذج من هذه المصادر

 ).االخت ار، االقتناء، االتاحة، التقی م، والتعاون، والمشار-ة في المصادر(طرق إدارتها  -

 .مهارات تقی مها، و- ف ة اإلفادة منها -

  .المش-الت التي تواجه استخدامها، والتفاعل مع المحتوj المعلوماتي
  المحتوى النظري

 المحتوS النظرS  م

 .مفهوممصادرالمعلومات،ومراحل تطورها ١

 )التقلید ة، واإللكترون ة(تصنیف مصادر المعلومات  ٢

 أش-ال مصادر المعلومات-أهم ة مصادر المعلومات  ٣

  طرق الحصول على مصادر المعلومات-مفهوم إدارة مصادر المعلومات  ٤

٥ 
ـــــة  ـــــوم االجتماع  ـــــة العامـــــة والمتخصـــــصة فـــــي العل مـــــصادر المعلومـــــات المرجع 

 واإلنسان ةوالتقن ة والمصادر السمع ة وال�صرPة والوسائV المتعددة

٦ 
 االنترنـت ومحر-ــات ال�حـث -مــصدر -الم-ت�ـة  اإللكترون ـة -مــصدر للمعلومـات 

 للمعلومات

  طرق تنم ة مصادر المعلومات-طرق إدارة مصادر المعلومات ٧

  التعاون والتكتالت المعلومات ة-تقی م مصادر المعلومات  ٨
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

 .ما  ستجد من موضوعات ٩

  
 االحصاء  الثانیة

 jالت̀رو.   

 الھدف العام للمقرر
  .المنزلى االقتصاد بحوث في االحصاء بأھمیة الطالب یشعر أن - ١
 طالب لھا یتعرض التي االحصائیة االسالیب بأھم الطالب یلم أن - ٢

 .المھنیة حیاتھ في المنزلى االقتصاد
  .االحصائیة والمقاییس المتغیرات ماھیة الطالب یعرف أن - ٣
  .المختلفة االحصائیة المفاھیم بین الطالب یفرق أن - ٤

  المحتوى النظرى
 -ت وأنواعھا المتغیرا–تعریف االحصاء وأنواعھ ومستویات القیاس  -

 مفھوم الداللة -الفروض وأنواعھا واالختبار االحصائى للفرضیات
  .االحصائیة ومستویاتھا

التوزیعات التكراریة والعرض الجدولى والبیانى : وصف البیانات  -
)  المنوال- الوسیط-المتوسط( دراسة مقاییس النزعة المركزیة –للبیانات 

 - ) تحلیل التباین–معیارى  االنحراف ال–المدى ( ومقاییس التشتت –
 excel التحلیل االحصائى باستخدام  برنامج ال –معامل االلتواء 

 .spssوالبرنامج االحصائى 
 معامل ارتباط –معامل ارتباط بیرسون : العالقات بین المتغیرات -

 - تحلیل االنحدار-  االرتباط الجزئى والمتعدد– معامل التوافق -سبیرمان
 .spssستخدام برنامج وتطبیقاتھ احصائیا با

 T . TESTاختبار : دراسة الفروق بین متوسطات درجات مجموعتین -
 وتطبیقاتھم –٢ اختبار مربع كا–للمجموعات المرتبطة والمستقلة 

 .spssاحصائیا باستخدام برنامج 
تحلی^ل التب^این أح^ادى : دراسة الفروق بین متوسطات درجات أكثر من مجموعتین

  .spssائیا ببرنامج االتجاه وتطبیقاتھ احص
 فى مقرر  الثانیة

  التخصص

 التغذ ة) ١ ( 

 والنمو

   .الجسمى

  الھدف العام للمقرر 
 مراحــل فــى االنــسان لــصحة الغذائ ــة العناصــر واهم ــة الغذائ ــة االحت اجــات دراســة

  المختلفة العمر
 المحتوى النظري

 واالهداف المقرر لمحتوj  عرض -١

                                                    التغذ ة خاصة تعرPفات -٢

 �التغذ ة تهتم التى الهیئات– الغذائ ة التوص ات – الغذائ ة االحت اجات*

  .الوج�ات تخط V– الغذائ ة الثقافة – ودول ا محل ا

 الغذائ ة العناصر من االحت اجات ،الحرارPة السعرات : الحامل تغذ ة -٣

 .المراهقة سن فى الحمل، الصح ة المشاكل،

 الرضاعة-الغذائ ة االحت اجات -الرضاعة اثناء التغذ ة : المرضع تغذ ة -٤

 �الرضاعة المرت�طة المشاكل �عض – وفوائدها الطب ع ة

 عامه نها ة حتى الرا�ع الشهر من– الفطام اغذ ة ادخال - ف ة – الفطام -٥

  الثانى العام فى الطفل تغذ ة– االول
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الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

  )سنوات ٥-٢ (المدرسة ماقبل االطفال تغذ ة -٦

  سنوات ١٠- ٦ من االطفال تغذ ة -٧

 الحرارPة والسعرات العناصر من الغذائ ة االحت اجات – المراهقین تغذ ة -٨

  السن -�ار مرحلة فى التغذ ة -٩

  والصح ة الغذائ ة المشاكل-الغذائ ة العناصر من االحت اجات: الرPاضى تغذ ة
مقرر فى   الثانیة

) ٢(التخصص 

�اللغة االنجلیزPة 

.  

 الهدف العام للمقرر

أســتفادة الطال7ــة مــن اال7حــاث والمجــالت العلم	ــة والعالم	ــة فــي أعــداد خطــة 7حــث فــي مجــال 

  .التغذ	ة وعلوم األطعمة 7اللغة االنجلیز!ة

 Wالنظر Sالمحتو  

 

التمهید ألهم	ة المقررفى التعرف علي األ7حاث العلم	ة الحدیثة المرت7طة 7التغذ	ة  -

 .وعلوم األطعمة 7اللغة األنجلیز!ة 

قراءة في 7عض الموضوعات التي تخص التغذ	ة وعلوم  و  عرض-

  األطعمة

 

Microorganisms- Structure of bacteria- Bacterial Growth 

Curve- Factors that affect the growth of bacteria -Types of 

stained. 

 

 قراءة لملخصات الرسائل وال7حوث العلم	ة المختلفة ف	ما 	ستجد في مجال -

.التخصص  

Colon cancer. 

Hypercholesterolemia. 

   قراءة موضوعات مختارة في مجال علوم االطعمة 7اللغة االنجلیز!ة-

Food poisoning 

Revision 



٢٧ 

 

الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

 الجزء التطب	قي

مناقشة ألهم	ة المقررفى التعرف علي مفاه	م و مصطلحات علم	ة مرت7طة 7اعداد  -

 .االأطعمة

 . ومقادیرها  وطر!قة تقد	مهاقراءات في المجالت األجنب	ة لمعرفة 7عض األصناف

 التعرف علي أدوات المطبخ وم,ونات األصناف 7اللغة األنجلیز!ة

  
 اخت ارj  مقرر  الثانیة

 فى

 التخصص

 دراسات -١ 

 التغذ ة فى

 واالمراض

  المستوطنة

  الهدف العام للمقرر

 .دراسة تأثیر التلوث الغذائي والبیئي على األصا�ة �األمراض المزمنة ••••

  دور التغذ ة الصح ة في الوقا ة من األمراض الناتجة عن نقص �عض ••••

 .         العناصر الغذائ ة

 Wالنظر Sالمحتو 

 .عرض لمحتوj المقرر واالهداف  -١

 االمراض الو�ائ ة -٢

الخ                                ..انفلونز الطیور ، الحمى الصفراء، االنفلونزا ،  الكولیرا –أمراض نتیجة تلوث البیئة * 

الحص�ة ،الدفتیرPا ، ) سارس( التیتانوس االلتهاب الرئوj –امراض تحتاج الى تحصینات *

  الخ......

 االمراض الناتجة عن سوء التغذ ة                                 -٣

 امراض ناتجة عن نقص االمالح المعدن ة * 

  امراض ناتجة عن نقص الفیتامینات   * 

  امراض ناتجة عن نقص البروتین    * 

  امراض ناتجة عن نقص البروتین والطاقة * 

 االمراض الناتجة عن التلوث البیئى والتلوث الغذائى      -٤

 الخ...امراض الكلى ،الحمى الروماتیزم ة، ال�ارات فوئید، االلتهاب الكبدj الفیروسى* 

٥-  jامراض اخر 

فیــروس غــرب النیــل ، الجمــرة الخبیثــة ،داء الكلــب ،الحمــى المالط ــة ، الحمــى المخ ــة الــشو- ة *

  الخ...... 

مشروع   

تطب	قي فى 

  التخصص

 الهدف العام للمقرر

ـــة  - ـــسبوها خـــالل دراســـتهم �المرحل ـــي اكت توظیـــف معـــارف ومهـــارات طـــالب الدراســـات العل ـــا الت

الجامع ـــــة فـــــي تـــــصم م وتنفیـــــذ مـــــشروعات تخـــــدم القـــــسم �الدرجـــــة األولـــــى والكل ـــــة والجامعـــــة 



٢٨ 

 

الفرقة 
 الدراسیة

عنوان 
 محتوى المقرر المقرر

 .والمؤسسات التعل م ة

عــــرف علــــى األصــــناف العالم ــــه و�عــــض اكتــــساب مهــــارات علم ــــه وتطب ق ــــه عــــن طرPــــ� الت -

األصــناف التــى تــشتهر بهــا �عــض الــ�الد فــى منطقــة الــشرق األوســV وذلــك مــن خــالل الكتــب 

 األمرP- ه واألنجلیزPه واألسترال ه والع̀ر ه المتخصصه فى الطهى وا ضا من النت 

  فى مجال الغذاءالتوظیف للموارد المتاحة �-فاءة

 Sالمحتو:  

١ 
مناقـشة الطـالب حـول أهـداف –توقعات الطالب حول مشروع التخرج 

 .مشروع التخرج

 .مناقشة الطالب في طرPقة اخت ار مشروع التخرج ٢

 .تحدید استراتیج ة العمل ٣

 . تحدید موضوع المشروع -ل فرد–مناقشة المشروعات  ٤

٥ 
اســناد المراجــع للطــالب –عمــل دراســة جــدوa لكــل مــشروع علــي حــدة 

 .للقراءة عن المشروع

٦ 
 وضــع جــدول –مناقــشة الطــالب فــي الطــرق الالزمــة لبنــاء المــشروع 

 .زمني لذلك

٧ 

شــــرح نظــــرa لطرPقــــة االعــــداد للمــــشروع المختــــار و المــــواد الغذائ ــــة 

ــــشروJ الواجــــب توافرهــــا فــــى المنــــتج  المــــستخدمة والق مــــة الغذائ ــــة وال

 النهائى 

 .التنفیذ التطب قى  للمشروعات وف� الجدول الزمني ٨

٩  aمتا�عة ما تم تنفیذه �ش-ل دور. 

 .مناقشة مفتوحة لعرض الطالب لما تم انجازه ١٠

١١ 
التقی م المبدئي للمشروعات –عرض مبدئي لمخرجات المشروع 

 .وتعدیلها

 على لجنة  للتح- معرض نهائي للمشروع  ١٢

  
  
  



٢٩ 

 

  المستھدفة  و المقررات الدراسیة ) المعرفة والفھم(مصفوفة التوافق بین نواتج التعلم للبرنامج 

  المعارف والمفاھیم

  المقررات الدراسیة  م
   

 ١أ
  
 ٢أ

  
 ٣أ

  
 ٤أ

  
 ٥أ

  
 ٦أ

  
  
 ٧أ

  
  
 ٨أ

  
 ٩أ

  
  
  ١٠أ 
 

  
  
  ١١أ

  
  
  ١٢أ

  
أ

١٣  

  
أ

١٤  

  
  ١٥أ

  
أ

١٦  

  
أ

١٧  

  
أ

١٨  

  
أ

١٩  

  
أ

٢٠  

  
أ

٢١  

  
أ

٢٢  

  
أ

٢٣  

                        علم النفس التعلیمي ١

                        مناھج البحث العلمي في مجاالت التربیة ٢

                        مقرر في اللغة العربیة وآدابھا ٣

                        مقرر في التخصص باللغة اإلنجلیزیة ٤

٥ 
القیم̂^ة الغذائی̂^ة (طبیق̂^ات م̂^ادة التخ̂^صص مق̂^رر ف̂^ى ت

 )لالغذیة واالطعمة 
      

  
  

             

٦ 
االغذی^^ة والطھ^^ى (م^^شروع تطبیق^^ى ف^^ى التخ^^صص 

 )التجریبى 
      

  
  

             

٧ 
 )١(مقرر فى التخصص

  التغذیة والتمثیل الغذائى
      

  
  

             

٨ 
 )٢(مقرر فى التخصص 

  تلوث الغذاء
      

  
  

             

  
  
  

  
  
  
  

الفرقة 

 األولى
 

 

٩  
 

 مقرر اختیارى
        تكنولوجیا األغذیة ومراقبة الجودة      -١ 

  
  

             

                        طرق تدریس مادة التخصص   .١

 أصول التربیة   .٢
        

  
             

 تكنولوجیا التربیة   .٣
        

  
             

 التوجیھ التعلیمي واإلرشاد النفسي   .٤
      

  
  

             

 مصادر المعلومات   .٥
        

               

 اإلحصاء التربوي   .٦
        

  
             

 .التغذیة والنمو الجسمى ) ١( مقرر فى التخصص    .٧
        

               

                        باللغة اإلنجلیزیة) ٢(مقرر في التخصص    .٨

٩.   
 لتخصصمقرر اختیارى فى ا

 . دراسات فى التغذیة واالمراض المستوطنة -١ 
      

  
  

             

  لفرقة ا

  الثان	ة

        )٢(االغذیة والطھى التجریبى(یقى مشروع تطب   .١٠
  

  
             



٣٠ 

 

  المستھدفة  و المقررات الدراسیة ) المھارات الذھنیة(مصفوفة التوافق بین نواتج التعلم للبرنامج 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

مصفوفة التوافق بین 

  المھارات الذھنیة

ب المقررات الدراسیة  م
١ 

ب
٢ 

ب
٣ 

ب
٤ 

ب
٥ 

ب
٦ 

  
ب
٧ 

  
ب
٨ 

ب
 ١٠ب ٩

  
  ١١ب

  
  ١٢ب

  
  ١٣ب

  
  ١٤ب

  
  ١٥ب

  
  ١٦ب

                 علم النفس التعلیمي ١

                 مناھج البحث العلمي في مجاالت التربیة ٢

                 اللغة العربیة وآدابھامقرر في  ٣

                 مقرر في التخصص باللغة اإلنجلیزیة ٤

٥ 
القیم̂^ة الغذائی̂^ة (تطبیق̂^ات م̂^ادة التخ̂^صص مق̂^رر ف̂^ى 

 )لالغذیة واالطعمة 
      

  
  

      

٦ 
االغذی^^ة والطھ^^ى (بیق^^ى ف^^ى التخ^^صص م^^شروع تط

 )التجریبى 
      

  
  

      

٧ 
 )١(مقرر فى التخصص

  التغذیة والتمثیل الغذائى
      

  
  

      

٨ 
 )٢(التخصص مقرر فى 

  تلوث الغذاء
      

  
  

      

  
  
  

  
  
  
  

الفرقة 

 األولى
 

 

٩  
 

 مقرر اختیارى
        تكنولوجیا األغذیة ومراقبة الجودة      -١ 

  
  

      

                 طرق تدریس مادة التخصص١

 بیةأصول التر   .٢
        

  
      

 ةتكنولوجیا التربی   .٣
        

  
      

 التوجیھ التعلیمي واإلرشاد النفسي   .٤
      

  
  

      

 مصادر المعلومات   .٥
        

        

 اإلحصاء التربوي   .٦
        

  
      

 .التغذیة والنمو الجسمى ) ١( مقرر فى التخصص    .٧
        

        

                 باللغة اإلنجلیزیة) ٢(مقرر في التخصص    .٨

٩.   
 التخصصمقرر اختیارى فى 

 . دراسات فى التغذیة واالمراض المستوطنة -١ 
      

  
  

      

  لفرقة ا

  ان	ةالث

        )٢(االغذیة والطھى التجریبى(مشروع تطبیقى    .١٠
  

  
      



٣١ 

 

  المستھدفة  و المقررات الدراسیة ) المھارات المھنیة والعملیة(نواتج التعلم للبرنامج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المھارات المھنیة والعملیة
 المقررات الدراسیة  م

 ٦ج ٥ج ٤ح ٣ح ٢ح ١ج
  
 ٧ج

  
 ١٠ج ٩ج ٨ج

  
 ١١ج

  
 ١٢ج

  
 ١٣ج

  
 ١٤ج

               علم النفس التعلیمي ١

               مناھج البحث العلمي في مجاالت التربیة ٢

               مقرر في اللغة العربیة وآدابھا ٣

               مقرر في التخصص باللغة اإلنجلیزیة ٤

٥ 
القیم^ة الغذائی^ة (مقرر فى تطبیقات مادة التخصص 

 )لالغذیة واالطعمة 
      

  
  

    

٦ 
االغذی^ة والطھ^ى (مشروع تطبیقى ف^ى التخ^صص 

 )التجریبى 
      

  
  

    

٧ 
  )١(مقرر فى التخصص

  التغذیة والتمثیل الغذائى
      

  
  

    

٨ 
  )٢(مقرر فى التخصص 

  تلوث الغذاء
      

  
  

    

  
  
  

  
  
  
  

الفرقة 

  األولى
 

 

٩  
 

  مقرر اختیارى
        تكنولوجیا األغذیة ومراقبة الجودة      -١ 

  
  

    

               طرق تدریس مادة التخصص .١

 أصول التربیة .٢
        

  
    

 تكنولوجیا التربیة .٣
        

  
    

 التوجیھ التعلیمي واإلرشاد النفسي .٤
      

  
  

    

         مصادر المعلومات .٥
      

 اإلحصاء التربوي .٦
        

  
    

 التغذیة والنمو الجسمى ) ١( مقرر فى التخصص  .٧
        

      

               باللغة اإلنجلیزیة) ٢(مقرر في التخصص  .٨

٩. 
  مقرر اختیارى فى التخصص

 . دراسات فى التغذیة واالمراض المستوطنة -١ 
      

  
  

    

  لفرقة ا

 الثان	ة

       )٢(االغذیة والطھى التجریبى(مشروع تطبیقى ١٠
  

  
    



٣٢ 

 

 المستھدفة  و المقررات الدراسیة  ) المھارات العامة والمنقولة(مصفوفة التوافق بین نواتج التعلم للبرنامج 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 المھارات المھنیة والعملیة
 المقررات الدراسیة  م

 ٦د ٥د ٤د ٣د ٢د ١د
 ٨د ٧د

 ١٠د ٩د
  ١٣د ١٢د ١١د

               علم النفس التعلیمي ١

               مناھج البحث العلمي في مجاالت التربیة ٢

               مقرر في اللغة العربیة وآدابھا ٣

               مقرر في التخصص باللغة اإلنجلیزیة ٤

٥ 
القیم^ة الغذائی^ة (مقرر ف^ى تطبیق^ات م^ادة التخ^صص 

 )لالغذیة واالطعمة 
      

  
  

    

٦ 
̂^ى التخ̂^صص  ̂^ة والطھ̂^ى (م̂^شروع تطبیق̂^ى ف االغذی

 )التجریبى 
      

  
  

    

٧ 
  )١(مقرر فى التخصص

  التغذیة والتمثیل الغذائى
      

  
  

    

٨ 
  )٢(مقرر فى التخصص 

  تلوث الغذاء
      

  
  

    

  
  
  

  
  
  
  

الفرقة 

  األولى
  

 

٩  
 

  مقرر اختیارى
        تكنولوجیا األغذیة ومراقبة الجودة      -١ 

  
  

    

               طرق تدریس مادة التخصص١

               أصول التربیة .٢

               تكنولوجیا التربیة .٣

 التوجیھ التعلیمي واإلرشاد النفسي .٤
      

  
  

    

         مصادر المعلومات .٥
      

 اإلحصاء التربوي .٦
        

  
    

 .التغذیة والنمو الجسمى ) ١( مقرر فى التخصص  .٧
        

      

               باللغة اإلنجلیزیة) ٢(مقرر في التخصص  .٨

٩. 
  مقرر اختیارى فى التخصص

 . دراسات فى التغذیة واالمراض المستوطنة -١ 
      

  
  

    

  لفرقة ا

 الثان	ة

       )٢(االغذیة والطھى التجریبى(مشروع تطبیقى  .١٠
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 شروI االلتحاق 7البرنامج 

©XB} ) 1 (   

    ßlaK ™aB¶a{A ™¶}¶{lK{A ™{}Bl{A LBaAZX{{ B¶{l{A ™¶{yI ™¶IZK{A ™¶k•�{A ™l}BO B¶�}{A ß{A x¶wRK uAX°ºA ™¶{BK{A:   

١- XAXkA ·¶eeUK}{A ßs LºBO}{A ™¶k•�{A ß{k  ®•Ka_}  ß}¶XB_yA  m_¶sZ •  X_¶yDK  LAZB_¢}{A  LB_¶�t{A•  ™_I•{i}{A  J_{Bi{ 
LBaAZX{A B¶{l{A ßs LºBO}{A ™¶k•�{A.  

٢- x¶M•K N•RI{A LBaAZX{A• mOAZ}{A• LB}•{l}{A• ™eBU{A ™w{lK}{A LBeeUKI ™¶IZK{A ™¶k•�{A.  

٣- ~¶XwK LBaAZX • N•RI |•R LBeeUK{A ™¶k•�{A B°Z¶•iK• ™lIBK}•  LBMXRKa_}{A  ™_¶O•{•�yK{A  LB_w¶IiK{{  ©Z_eBl}{A 
ßs LBeeUK{A ™¶k•�{A.  

٤- ZeR LΩyc}{A B¶Bgw{A• LAZ°Bj{A• ™¶}{l{A ™¶•IZK{A• ™¶�t{A• ßK{A QBKRK ß{A NRI{A ß}{l{A  ß_s  LºB_O}{A  ™_¶k•�{A 
™t{KU}{A.  

٥- ~¶XwK ·¶OZU ß{k ®•Ka} |Bk ßs LBeeUK{A  ™_¶k•�{A  ™_t{KU}{A  ≠AZ_M¬  ™_¶{}l{A  ≠A•_a™¶}¶{lK{A  ß_s  ™_l}BO{A •A  ß_s 
©ZA`• ™¶IZK{A ~¶{lK{A•. 

٦- XAXkA |¶O ·} ·¶MRBI{A ßs LºBO} LBeeUK{A ™¶k•�{A ·•l¶iKa¶ |}R ™¶AZ{A Z¶•iK• ≠AXºA ßs |IwKa}{A.  

٧- ·•BlK{A m} LBÆ¶¢{A • LBaaª}{A ™¶}{l{A ™¶sBwM{A• ™¶Ze}{A ™¶IZl{A• ™¶{•X{A• ßs ™O{Bl} B¶Bgw{A ™¶eeUK{A. 

S�}K ™¶{y ™¶IZK{A ™¶k•�{A – ™l}BO B¶�}{A LBOZX{A ™¶}{l{A ™¶{K{A: -  

١. ~•{IX{A ™eBU{A ßs ™¶IZK{A ™¶k•�{A ßs XRA LBeeUK{A ©XZA•{A ßs ™{RZ} b•¶Z•{ByI{A 

٢. Z¶KaOB}{A ßs ™¶IZK{A ™¶k•�{A ßs XRA LBeeUK{A ©XZA•{A ßs ™{RZ} b•¶Z•{ByI{A.  

٣. §AZ•KyX ™ta{t{A ßs ™¶IZK{A ™¶k•�{A ßs XRA LBeeUK{A ©XZA•{A ßs ™{RZ} b•¶Z•{ByI{A  

º•A:  ~•{IX{A £eBU{A ßs ™¶IZK{A £¶k•�{A  

S�}K ™¶{y ™¶IZK{A £¶k•�{A ™OZX ~•{IX{A ™eBU{A ßs ™¶IZK{A ™¶k•�{A Bws• B}{ ß{¶:_   

©XB}  ) 12 (   
iZKc¶ ßs X¶v J{Bi{A ~•{IX{{ ™eBU{A ßs ™¶IZK{A ™¶k•�{A ·A ·•y¶ ΩeBR ß{k ™OZX b•¶Z•{ByI{A ßs ®XRA LBeeUK 
™¶IZK{A ™¶k•�{A •A ~•{IX{{ ™¶�¢}{A ßs ™¶IZK{A ™¶k•�{A ·} ®XRA LBl}BO{A ™¶Ze}{A ´{k•A ™OZX  ™_{XBl}  ·_}  X_¢l}  ́ _}{k 

ZUA uZKl} £I ·} b{O}{A ß{kºA LBl}BO{{ ßs• m¶}O LΩR{A JO¶ ºA |w¶  Z¶X_wK  J_{Bi{A  ß_}yAZK{A  ·_k  X_¶O  z{Y_y• 
ß{k Z¶XwK{A X¶O ß{k |vºA ßs LAZZw} feUK{A ßs ™OZX b•¶Z•{ByI{A.   

©XB} ) 13(   
©X} ™aAZX{A |¶�{ ~•{IX{A ™eBU{A ßs ™¶IZK{A ™¶k•�{A ·¶K�a ·¶Kl}BO.   
©XB} ) 14(   

`BKO¶ ·•IoAZ{A ßs xBRK{ºA ~•{IX{BI ™eBU{A ßs ™¶IZK{A ™¶k•�{A  ·B_RK}A  |•_Iv  ®Z_¶ZRK  ß_s  ™_p{{A  ™_¶`¶{O�ºA •A  ®X_RA 
LBp{{A ™¶I�OºA ™¶R{A XXR¶• b{O} ™¶{y{A Xk•} ≠AZOA AY° ·BRK}ºA ™OZX• TBO�{A ™I•{i}{A ßs AY° ·BRK}º 60 % ß_{k 

|____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________vºA

  المسئول عن البرنامج
  عمید الكلیة  مدیر وحدة ضمان الجودة  رئیس مجلس القسم العلمي

  زینب دمحم أمین/ د.أ  أریج سالمة/ د  الحسینى دمحم صابر الخبیر/ أد



٣٤ 

 

  


