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  توصیف برنامج الدراسات العلیا 

  الماجستیر

  )االطعمة وعلوم التغذ	ة برنامج(

  قسم االقتصاد المنزلي

  كلیة التربیة النوعیة

  جامعة المنیا

   )التغذیة وعلوم االطعمة ( ماجستیر    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    تاریخ آخر اعتماد التوصیف البرنامج- ٨

 
  

  

 جامعة المنیا كلیة التربیة النوعیة

  قسم االقتصاد المنزلي



٢ 

 

  

  :معلومات متخصصة) ب(
  :األهداف العامة للبرنامج) ١

   فى مجال الغذاء والتغذ�ةالمختلفة أدواته واستخدام العلمي ال�حث منهج�ات و أساس�ات تطبی
  إجادة- ١/١

١/٢ - 
 علوم االطعمة مجال في واستخدامه التحلیلي المنهج تطبی

١/٣ -
 المهن�ة ممارسته في العالقة ذات المعارف مع دمجها و الخاصة �الغذاء والتغذ�ة المعارف  تطبی

  لعالج تلك المشاكل الحدیثة الرؤ>  و المتعلقة �الغذاء الجار:ة �المشاكل وع�ا إظهار -١/٤

 لها حلوال إیجاد و الخاصة �التغذ�ة وعلوم االطعمة المشBالت تحدید - ١/٥

 التكنولوج�ة الوسائل واستخدام الخاصة �التغذ�ة وعلوم االطعمة ، المهن�ة المهارات من مناسب نطاق إتقان -١/٦

 المهن�ة ممارسته یخدم �ما المناس�ة

 العمل فرق  ق�ادة على القدرة و �فاعل�ة التواصل - ١/٧

 مختلفة مهن�ة س�اقات في القرار اتخاذ - ١/٨

 علیها من التلف والفساد الحفاM و استفادة أعلي �حق
 �ما المتاحة د الغذائ�ةالموار  توظیف - ١/٩

 المتغیرات ضوء في البیئة على الحفاM و المجتمع تنم�ة في بدوره  الغذائى الوعي  إظهار-١/١٠

   الغذاء وسالمة جوده علىاإلقل�م�ة وذلك للحفاM   و العالم�ة

  عن طر:
 انتاج غذاء صحى المهنة �قواعد االلتزام و المصداق�ة و �النزاهة االلتزام �عBس �ما  التصرف-١/١١

   فى مجال الغذاء والتغذ�ة وعلوم االطعمة المستمر التعلم علي قادرا و مهن�ا و أكاد�م�ا ذاته تنم�ة -١/١٢

   .التلوث عن الناتجة الصح�ة والمشاكل الغذاء صحة �اهم�ة الوعى اظهار -١/١٣

 .المختلفة االمراض حدة تخفیف او عالج فى الغذاء ودور العالج�ة التغذ�ة واسس م�ادW  توظیف -١/١٤



٤ 

 

  
  لبرنامج التغذیة وعلوم االطعمة ) للماجستیر  (مع األھداف العامة ) ARS(ق بین مواصفات الخریج من مصفوفة التواف) ١(

  

  األھداف العامة للبرنامج
  البرنامج لخریج العامة المواصفات  م

١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

                              .اجادة تطبی
 اساس�ات ومنهج�ات ال�حث العلمى واستخدام ادواته المختلفة  ١

                              .تطبی
 المنهج التحلیلى واستخدامه فى مجال التخصص  ٢

٣  
تطبی
 المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة فى ممارسته 

  المهن�ة
                            

                              اظهار وع�ا �المشاكل الجار:ة والرؤ> الحدیثة فى مجال التخصص  ٤

                              تحدید المشBالت المهن�ة  وایجاد حلول لها  ٥

٦  
واستخدام ، اتقان نطاق مناسب من المهارات المهن�ة المتخصصة 

  .الوسائل التكنولوج�ة المناس�ة �ما یخدم ممارسته المهن�ة 
        

                  

                              التواصل �فاعل�ة والقدرة على ق�ادة فرق العمل  ٧

                              .اتخاذ القرار فى س�اقات مهن�ة مختلفة  ٨

                              .توظیف الموارد  المتاحة �ما �حق
 اعلى استفادة والحفاM علیها   ٩

١٠  
اظهار الوعى بدوره فى تنم�ة المجتمع والحفاM على البیئة فى ضوء 

  .المتغیرات العالم�ة واالقل�م�ة
                            

                              التصرف �ما �عBس االلتزام �النزاهة والمصداق�ة وااللتزام �قواعد المهنة  ١١

                              .تنم�ة ذاته اكاد�م�ا ومهن�ا وقدرته على التعلم المستمر   ١٢



٥ 

 

  :المخرجات التعل	م	ة المستهدفة من البرنامج) ٢

  :عقب االنتهاء من دراسة البرنامج 	ص5ح الخر3ج قادرًا علي أن

  :فاه	مالمعارف والمأ

  . �حدد المفاه�م والنظر:ات األساس�ة المتعلقة �الغذاء الصحي والعالجى  - ١أ

 .المعرف�ة والمهار:ة لل�حث العلمي في مجال الغذاء والتغذ�ة    �حدد األسس- ٢أ

  البیئة علي وانعBاسها االغذ�ة المعدلة وراث�ا   تأثیر- ٣أ

  .حف\ وسالمة الغذاء مجال فيلتكنولوج�ا النانو   العلم�ة  التطورات- ٤أ

  .الخاصة �األغذ�ة المعدلة وراث�ا للممارسة القانون�ة و األخالق�ة  الم�ادW- ٥أ

  الجودة لالغذ�ة الصح�ة  أساس�ات و  م�ادW- ٦أ

  العلمي ال�حث وأخالق�ات  أساس�ات- ٧أ

  . �حدد أسس وم�اد>ء سالمة الغذاء والتشر:عات الحBوم�ة وتحلیل مصادر الخطر- ٨ أ

  .ء وأسس التغذ�ة العالج�ة  فى االمراض المختلفة م�اد> - ٩أ

  . ودور الغذاء فى عالج او تخفیف حدة االمراض المختلفة - ١٠أ

 ARS)للبرنامج  ونواتج التعلم  في معاییر ) المعارف والمفاه	م ( مصفوفة التواف; بین نواتج التعلم) أ (

  )أ ـ المعرفة والفهم(نواتج التعلم المستهدفة من البرنامج 
  )ARS(نواتج التعلم المستهدفة ط5قًا لمعاییر  م

  ٩أ  ٨أ  ٧أ  ٦أ  ٥أ  ٤أ  ٣أ  ٢أ  أ١
  

  ١٠أ

١  
 ذات المجـاالت فـي وBـذا الـتعلم �مجـال المتعلقة األساس�ات و النظر:ات

 العالقة
                  

  

                      البیئة علي وانعBاسها المهن�ة الممارسة بین المت�ادل التأثیر ٢

                   التخصص مجال في العلم�ة التطورات  ٣
  

٤  Wالتخصص مجال في المهن�ة للممارسة القانون�ة و األخالق�ة الم�اد                      

٥  Wالتخصص  مجال في المهن�ة الممارسة في الجودة أساس�ات و م�اد                     

                    العلمي ال�حث وأخالق�ات أساس�ات  ٦
  



٦ 

 

 :ب المهارات الذهن	ة

 . تحلیل وتقی�م المعلومات النتاج غذاء صحى  والق�اس علیها لحل مشBلة الغذاء -١ب. 

  . حل المشBالت المتعلقة �صحة وسالمة الغذاء مع عدم توافر �عض المعط�ات -٢ب

  .  �طب
 األسس والمعاییر الصح�حة النتاج غذاء صحى  -٣ب

 . یر_^ بین المعارف المختلفة للحصول على غذاء صحى وامن  -٤ب

   اجراء دراسة علم�ة �حث�ة منهج�ة حول مشBلة غذاء وتغذ�ة  -٥ب

  .�الغذاء   العالقة ذات والموضوعات لأل�حاث تحلیل�ة �قدم رؤ�ة -٦ب

 . تحلیل مصادر الخطر  على سالمة الغذاء -٧ب

  .التخط�^ لتطو:ر االداء فى مجال ال�حث العلمى -٨ب

  ..یوضح  م�ادW واسس التغذ�ة العالج�ة ودور الغذاء فى عالج او تخفیف حدة االمراض المختلفة -٩ب

   تنم�ة مهارات التفBیر للحصول على غذاء امن -١٠ب

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

 )ب ـ المھارات الذھنیة(نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج 

  ) ARS(نواتج التعلم المستھدفة طبقاً لمعاییر م
 ١٠ب ٩ب ٨ب ٧ب ٦ب ٥ب ٤ب ٣ب ٢ب ١ب 

١ 
 لحل علیها الق�اس و التخصص مجال في المعلومات تقی�م و تحلیل

 المشاكل
          

           المعط�ات �عض توافر عدم مع المتخصصة المشاكل حل ٢

           المهن�ة المشاكل لحل المختلفة المعارف بین الر_^ ٣

٤ 
 مشBلة حول منهج�ة علم�ة دراسة Bتا�ة أو /و �حث�ة دراسة إجراء 

 �حث�ة
          

           التخصص مجال في المهن�ة الممارسات في المخاطر تقی�م ٥

           التخصص مجال في األداء لتطو:ر التخط�^ ٦

 متنوعة مهن�ة س�اقات في المهن�ة القرارات اتخاذ ٧
          



٧ 

 

 :ج  المھارات المھنیة والعملیة 
    

  .إنتاج الغذاء الصحى    مجال في المهن�ة المهارات  �طب
-١ج

 .یتقن مهارة تخط�^ برامج تغذ�ة عالج�ة لعالج االمراض المختلفة -٢ج

  .الحصول على المعلومات الغذائ�ة للحصول على غذاء امن    �ستخدم مهارات التعلم الذاتي في -٣ج

  . �Bتب تقر:ر �حثي حول �Bف�ة توظیف الغذاء لعالج االمراض  -٤ج

 .ـ �قترح حلول للتغلب على معوقات امن وسالمة الغذاء ٥ج

  .ـ �ق�م الطرق واألدوات الخاصة بتخط�^ األنظمة الغذائ�ة  لعالج االمراض المختلفة٦ج

   .(ARS)للبرنامج ونواتج التعلم  في معاییر ) المھارات المھنیة والعملیة( مصفوفة التوافق بین نواتج التعلم

ج ـ المھارات المھنیة (نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج 
 )والعملیة

 ) ARS(لتعلم المستھدفة طبقاً لمعاییر نواتج ا م
 ٦ج ٥ج ٤ج ٣ج ٢ج ١ج

 مجال في الحدیثة و األساس�ة المهن�ة هاراتالم إتقان ١

  التخصص
      

       المهن�ة التقار:ر تقی�م و Bتا�ة ٢

       التخصص مجال في القائمة األدوات و الطرق  تقی�م  ٣



٨ 

 

  :د ـ المهارات العامــة والمنقولة

  .التواصل الفعال �أنواعه یلم �مهارات -١د

  .للحصول على المعارف األساس�ة الخاصة �سالمة وامن الغذاء والتغذ�ة العالج�ة  المعلومات تكنولوج�ا استخدام -٢د

  .الغذاء الصحى  �ق�م ذاته و�حدد احت�اجاته التعل�م�ة الشخص�ة �مجال -٣د

  .المعارف الخاصة �التغذ�ة العالج�ة  و المعلومات على للحصول المختلفة المصادر استخدام -٤د

  .  یلم �مصادر المعلومات المختلفة للحصول على المعارف المتعلقة �الغذاء الصحى -٥د

  البرامج الغذائ�ة الخاصة �التغذ�ة العالج�ة  تقی�م ومؤشرات قواعد وضع -٦د

  . �عمل �Bفاءة ضمن فر:
 لتخط�^  برامج غذائ�ة لعالج اإلمراض المختلفة -٧ج

  . یلم �مهارات ادارة الوقت �Bفاءة -٨د

  .المستمر للوصول الى الغذاء الصحى والمناسب لعالج األمراض الغذائ�ة  و الذاتي  التعلم-٩د

  .غذاء صحى ى وضع المقترحات الخاصة بإنتاج  �شارك ف-١٠د

  
   (ARS)للبرنامج ونواتج التعلم  في معاییر ) المهارات العامــة والمنقولة(مصفوفة التوافق بین نواتج التعلم)د(

 المهارات العامــة والمنقولة(نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج 

 ) ARS(نواتج التعلم المستھدفة طبقاً لمعاییر  م
 ١٠د ٩د ٨د ٧د ٦د ٥د ٤د ٣د ٢د ١د

           المختلفة �أنواعه الفعال التواصل ١

 الممارسة یخدم �ما المعلومات تكنولوج�ا استخدام ٢

 المهن�ة
          

           الشخص�ة التعلم�ة احت�اجاته وتحدید الذاتي التقی�م ٣

 على للحصول المختلفة المصادر استخدام  ٤

 المعارف و المعلومات
          

           اآلخر:ن أداء تقی�م ومؤشرات قواعد وضع  ٥

 مهن�ة س�اقات في فرق  وق�ادة ، فر:
 في العمل   ٦

 مختلفة
          

           �Bفاءة الوقت إدارة  ٧

           المستمر و الذاتي التعلم  ٨



٩ 

 

 :المعاییر األكاد	م	ة للبرنامج) 

) ٥٠(، مـن خـالل مجلـس الكل�ـة رقــم  (ARS) الدراسـات العل�ــایتبنـي البرنـامج المعـاییر األكاد�م�ـة المرجع�ـة لقطـاع 

  .٢٠١٦بتار:خ مایو 

  :ه	Aل ومAونات البرنامج) ٤

  �اإلضافة الى عمل خطة �حث�ة فصل دراسى :   مدة البرنامج -أ ٤

  :  ه�Bل البرنامج -ب٤

  )  ٦(إجمالي)       ٢(عملي )     ٤(نظرm :    عدد الساعات١-ب٤

   حضور حلقة ال�حث٢-ب٤

  

  ب	ان 5عدد ونوع	ة المقررات في البرنامج األكاد	مي والنس5ة المئو	ة في Aل نوع

  

  

  

  

  

  

  :  مقررات البرنامج-د
  

  

 نوع	ة المقررات

 البرنامج األكاد	مي العلوم التخصص	ة
عدد 

 المقررات

دد
الع

س 
الن  5ة

 %١٠٠ ٢ ٢ التغذ	ة وعلوم األطعمة 

  عنوان المقرر  عدد الساعات الدراسیة
  مجموع  تطبیقي  نظري

  ٣  ١  ٢   تغذ�ة عالج�ة)١(مقرر في التخصص 
  ماجستیر 

  ٣  ١  ٢   صحة وسالمة الغذاء)٢(مقرر في التخصص 

  ٦  ٢  ٤  مجموع عدد الساعات



١٠ 

 

  

  محنوE المقررات 

الفرقة 
 الدراسیة

 محتوى المقرر عنوان المقرر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تمھیدى 
 ماجستیر

مقرر في التخصص 
  تغذ	ة عالج	ة)١(

  أهداف المقرر
 دراسة التغیرات التى تحدثها األمراض المختلفة وأثر ذلك على الحالة الغذائ�ة للمرضى -

 .دراسة م�اد>ء وأسس التغذ�ة فى حاالت العمل�ات والحروق  -

  .اكساب الطالب مهارة �Bف�ة وضع خط^ الرعا�ة التغذو�ة للمرضى
  :محتوI المقرر

 المحتوE النظرE  م

 عرض لمحتو> المقرر واالهداف ١

 تعر:ف التغذ�ة العالج�ة ٢

 الشروo الواجب توافرها عند تخط�^ برتامج التغذ�ة الغالج�ة ٣

 دور اخصائى التغذ�ة العالج�ة  ٤

  Sopaنظام التقی�م الغذائى فى المستشف�ات المتخصصة والمسمى  ٥

 الموافیت المناس�ة الخذ الدواء ٦

 المشرو�ات الغیر مناس�ة مع الدواء ٧

٨ 

  امراض السBر والسرطان والكلى والكبد 

التغذ�ة العالج�ة المناس�ة لكل – طرق الوقا�ة – االس�اب –االعراض 

 مرض 

٩ 

* قرحة المعدة                                                           

  اس�اب المرض، اهداف الغذاء العالجى 

 العالج التغذو> لقرحة المعدة*

١٠ 

 وارتجاع الحامض                                         عسر الهضم

* عسر الهضم ،اعراضه ،العالج الغذائى                             * 

 Wارتجاع حامض المعدة الى المر 

١١ 

  امراض القولون 

 .التهاب القولون ،االعراض ،العالج الغذائى *

  .االمساك، االس�اب،العالج الغذائى *

 .القولون العصبى ،االس�اب ،العالج الغذائى*

١٢ 

  التغذ�ة فى حاالت العمل�ات والحروق 

 التغذ�ة عند االعداد للعمل�ات * 

  التغذ�ة �عد للعمل�ات *

  التغذ�ة فى حاالت الحروق                              *



١١ 

 

الفرقة 
 محتوى المقرر عنوان المقرر الدراسیة

مقرر في التخصص 

 صحة وسالمة )٢(

 الغذاء

  :أهداف المقرر

 .دراسة أسس وم�اد>ء سالمة الغذاء والتشر:عات الحBوم�ة وتحلیل مصادر الخطر -

  .دراسة استخدامات الهندسة الوراث�ه في انتاج األغذ�ة و طرق تحدید سالمة وامان هذه االغذ�ة 

  :محتوI المقرر
  

 المحتوE النظرE  م

 عرض لمحتو> المقرر واالهداف ١

٢ 

.                                              سالمة وامان الغذاء وتحلیل مصادر الخطر 

.                                               تعر:فات فن�ة، نظام الهاسب* 

 .تحقی
 تحلیل المخاطر ونقاo التحBم الحرج.* نقاo التحBم الحرجة* 

 .اقات التغذو�ةالتشر:عاتالحBوم�ة للغذاء وال�ط ٣

٤ 

.                                                     االغذ�ة المعدلة وراث�ة

.                 استخدام الهندسة الوراث�ه فى انتاج الخضر والفاكهة* 

.                                   امان ومخاطراالغذ�ة المعدلة وراث�ا*

 .االغذ�ة المعدلة وراث�اطرق تحدید سالمة وامان * 

٥ 

  .االغذ�ة الوظ�ف�ة

امثلة ل�عض االغذ�ة .                    *تعر:ف االغذ�ة الوظ�ف�ة*

الخ ....الب�ض  ، ال�قول ، ال�قول ، الوظ�ف�ة،الخضروات والفاكهة، العسل 

االغذ�ة الوظ�ف�ة .                                               * 

ر االغذ�ة تطو .                                 * المصنعة والمدعمة 

 .الوظ�ف�ة 

٦ 

   تكنولوج�ا النانو 

  تعر:فات خاصه �النانو تكنولوجى     *

 تطب�قات النانو تكنولوجى على االغذ�ة     *
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٢ 

 

  المستهدفة  و المقررات الدراسي ) المعرفة والفهم(مصفوفة التواف; بین نواتج التعلم للبرنامج ) أ (

  
  

  

  

  

  

  المستهدفة  و المقررات الدراس	ة) المهارات الذهن	ة (مصفوفة التواف; بین نواتج التعلم للبرنامج ) ب(

  

  

  

  

  

  

  

  المستهدفة  و المقررات الدراس	ة ) المهارات المهن	ة والعمل	ة(نواتج التعلم للبرنامج ) ج(

  

  

  

  

  

  المستهدفة  و المقررات الدراس	ة  ) المهارات العامة والمنقولة(مصفوفة التواف; بین نواتج التعلم للبرنامج ) د(
  

  

  

  

  

  

   المعرفة والفھم: أوالً 
 المقررات  الدراسیة الفرقة

 ١٠أ ٩أ ٨أ ٧أ ٦أ ٥أ ٤أ ٣أ ٢أ أ١

            تغذ	ة عالج	ة)١(مقرر في التخصص 

 صحة وسالمة )٢( مقرر في التخصص ٢ ماجستیر
 الغذاء

          

    المهارات الذهن	ة 
 المقررات  الدراسیة الفرقة

 ١٠ب ٩ب ٨ب ٧ب ٦ب ٥ب ٤ب ٣ب ٢ب ١ب

تغذ	ة ) ١(مقرر في التخصص 

 عالج	ة
          

 ماجستیر
صحة ) ٢( مقرر في التخصص ٢

 وسالمة الغذاء
          

   المهارات المهن	ة والعمل	ة
 المقررات  الدراسیة الفرقة

  ٦ج ٥ج ٤ج ٣ج ٢ج ١ج

       تغذ	ة عالج	ة) ١(مقرر في التخصص 

 ماجستیر
       صحة وسالمة الغذاء) ٢(مقرر في التخصص 

   المعرفة والفھم: أوالً 
 المقررات  الدراسیة الفرقة

 ١٠د ٩د ٨د ٧د ٦د ٥د ٤د ٣د ٢د ١د

           تغذ	ة عالج	ة) ١(مقرر في التخصص 

صحة وسالمة ) ٢( مقرر في التخصص ٢ ماجستیر

 الغذاء
          

  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/ د.أ
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