
:)1030510ساعات معتمدة (م.س. 3علم التغذیة /ئ)  مباد5110321(

ھذا المقرر التدریسي یھدف إلى تعریف الطالب باالحتیاجات والوظیفة التغذویة للمواد األساسیة والتي یتم تناولھا 
ادنالجسم بكمیات قلیلة مثل المعالتي یحتاجھااألخرى المواد ووالماءالبروتینات، الدھون ، الكربوھیدراتمثل بكمیات كبیرة
والفیتامینات.

:)0305102او 0303102ساعات معتمدة (م.س. 3) مبادئ علم األغذیة /113250(

فات المواد الغذائیة تھالكھا في العالم ، ص روات ،الفواكھ ، الحبوب ، :مقدمة عامة حول إنتاج األغذیة واس الخض
نیع األغذیة  نیع ، مقدمة عامة حول طرق حفظ وتص الحیة المواد األولیة للتص اي والقھوة ، ص اللحوم ، البیض ، الدھون ، الش

، مقدمة في التقنیات الحیویة لألغذیة. طرق معالجة المیاه العادمة.لغذائيوأسباب التلف والفساد ا

:)0305334ساعات معتمدة (م.س3لم األلبان / ) مبادئ ع1103252(

سة مكونات الحلیب والعوامھذه المادة تھدف إنّ  سة مفصلھ لالى درا المؤثرة على كمیة ونوعیة ھذه المكونات مع درا
ھا.   التعرف على اھم االحیاء المجھریة  فات الفیزیاویة للحلیب وطرق قیاس ة الص افة الى دراس لبروتینات ودھون الحلیب اض

سان مع د ساد الحلیب او التي لھا تأثیرات صحیة على االن سبب ف سة تفصیلیة عن عملیات تحلل التي ت ھون الحلیب.  ددةأكسورا
.راریة للحلیب وتأثیراتھا على صفاتھ الفیزیوكیماویة واخیرا دراسة امالح وانزیمات الحلیبحیات الودراسة العمل

:)1103250ساعات معتمدة (3) كیمیاء األغذیة /1103304(

درات وتركیبھا وخواصھا ربوھیا في األغذیة ، الكموالثلج ودورھتركیب الماءلكیمیاء األغذیة،مقدمة عامة
التصنیعیة وتفاعالت االسمرار ، اللبیدات والبروتینات ووظائفھا التصنیعیة وتأثیر الطرق التصنیعیة فیھا ،أنزیمات األغذیة 

ودورھا في التصنیع ، فیتامینات ومعادن وصبغات األغذیة ، مركبات النكھة في األغذیة. 
:)أو متزامن1103304(م.سساعة معتمدة 1/األغذیة) تحلیل 1103306(

ھذا المقرر یھدف إلى تعریف الطلبة بأھم طرق تحلیل األغذیة و أستعماالتھا ومحدداتھا، والتعرف عملیا على الطرق 
تدریب . إضافة للوالتي تساعد في التعرف على جودة المواد الغذائیة ومكوناتھاواألجھزة المستعملة في تحلیل مكونات األغذیة 

.تحلیل المجموعات الغذائیة الكبرى والصغرى باإلضافة إلى المضافات الغذائیةالعملي على

:)0305334ساعة معتمدة (م.س.3) األحیاء الدقیقة لألغذیة / 1103310(

ادر التلوث باألحیاء المجھریة ، طرق الحد من نمو األحیاء اأھمیة علم األحیاء المجھریة وعالقتھ باألغذیة ، مص
بة واألغذیة  بل والمخلالت واألغذیة المعل كھ والتوا روات والفوا المجھریة ، األحیاء المجھریة في اللحوم ومنتجاتھا والخض

فالمحفوظة بالتبرید والتجمید والمجففة،  األدلة المیكروبیة للتعرف على التلوث ب یة ، تركیب وص ات الحلیب المیكروبات المرض
تر والمغلي والمعقم والحلیب المركز والمجفف والكریم والزبد  وعالقتھ بنمو األحیاء المجھریة ، میكروبیولوجیا الحلیب المبس

والمثلجات اللبنیة ، مایكروبیولوجیا البادئات والجبن ، التسمم الغذائي .

:)1103215عة معتمدة (م.س. سا3) تغذیة اإلنسان / 1103330(

مقدمة حول العناصر الغذائیة ، الماء وتوزیعھ في الجسم والتوازن المائي ، الكاربوھیدرات ووظائفھا وعالقتھا 
بمرض السكر ، أھمیة األلیاف ، الدھون ووظائفھا وعالقتھا بتصلب الشرایین ، البروتینات ووظائفھا والتوازن النیتروجیني ، 



المعادن وأھمیتھا وأعراض نقصھا ، ھضم وامتصاص وتمثیل المغذیات ، اإلحتیاجات والمقررات الغذائیة ، مبادئ الفیتامینات و
التقییم الغذائي وطرق إجراء المسح الغذائي للمجتمع .

:)1102212ساعات معتمدة (م.س.3) تصنیع اللحوم 1103340(
فمقدمة في التركیب الكیمیائي والفیزیائي للذبیحة، الع لة وتركیبھا، القیمة الغذائیة للحوم، العوامل المؤثرة في ص ات ض

من الجزء العملي التعرف على أ اد اللحوم، ویتض نیع بعض منتجاتاللحوم، طرق حفظ اللحوم، تلف وفس جزاء الذبیحة وتص
.)الصوصج والبرغر( مثل اللحوم

:)1103310و 0611033ساعات معتمدة (م.س. 3) / 1) تصنیع األغذیة (1103350(

طرق حفظ األغذیة ( التبرید ، التعلیب ، التملیح ، التدخین ، الحفظ بالكیماویات ، الحفظ باإلشعاع ) العلمیات المشتركة 
.في التصنیع الغذائي ویتضمن الجزء العملي ، تطبیقات في حفظ وتصنیع الخضار والفواكھ

:)1103330ساعات معتمدة (م.س. 3) التغذیة خالل مراحل الحیاة / 1103354(

ان  ر اإلنس م ل ع راح ع م ی م ي ج ة ف ذوی غ ت ات ال اج ی ت ب واالح ی ال األس
ن یع،األطفال،المراھقین،البالغین،كبار الس ع،الرض یین(الحامل،المرض ان، والریاض لیمین لإلنس ) التأكید على نمو وتطور س

یولوجیة المختلفةالبرامج التغذویة  حیة المتعلقة بالتغذیةالالزمة لكل مرحلة من مراحل النمو والمراحل الفس اكل الص ، أھم المش
لكل الفئات العمریة.

:)1103330ساعات معتمدة (م.س. 3)/ 1) المعالجة بالغذاء (1103358(

یة من حیث الشروط الصحیة المتضمنة: أمراض ھذه المادة المقررة تتضمن األساسیات في التغذیة العالجیة لطلبة التغذ
، األورام ، والدعامات ، الحروق وتسممات الدم، أمراض الجھاز التنفسيالقلب والضغط ، أمراض السكري ، أمراض الكلى

الغذائیة في حاالت إعادة التأھیل واالحتیاجات المرضیة الخاصة وربطھا بحاالت  دراسیة عملیة تمثل  واقع عملي حقیقي .

:)2110122ساعات معتمدة (م.س. 3) تصنیع الحبوب / 1103366(

كیبھا المورفولوجي ، عملیات تنظیف وطحن أھمیة الحبوب االقتصادیة والنمط االستھالكي لھا، وصفات الحبوب وتر
وخزن القمح، تصنیع منتجات القمح الناعم والخشن، الشعیر وطرق تصنیعھ،  وطرق حصاده، تصنیعھ، الذرة الصفراء وطرق 

تصنیعھا تصنیع الخبز والمعجنات.

:)1103350ساعات معتمدة (م.س.3) ضبط جودة األغذیة / 1103402(

الجودة، ضبط الجودة الكلي، انظمة ضبط الجودة ، ضبط الجودة االحصائي، لوحات ضبط و ضبطجودة التعریف 
الجوودة ، سحب العینات ، مواصفات االیزو.



:)1103310معتمدة (م.س.اتساع3) صحة وسالمة األغذیة / 4110340(

المة  حیح لألغذیة، الس حیة في معامل األغذیة واأللبان، التداول الص ؤون الص حیة للمیاه والموارد األولیة الش الص
الداخلة في الصناعة، كیفیة استخدام المواد المضادة للمیكروبات المسببة للفساد الغذائي، التسمم الغذائي.

:)1103358و 1103350(ساعة معتمدة 1) ندوة / 1103440(

یع الغذاء والتغذیة، وتتم مناقشتھ من قبل یقوم الطالب بإلقاء محاضرة أو بحثاً نظریاً أو عملیاً في موضوع من مواض
.أعضاء الھیئة التدریسیة وزمالئھ في القسم

:)1103358ساعة معتمدة (م.س.2)/ 2() المعالجة بالغذاء1103480(

لطلبة التغذیة من حیث التغذیة العالجیة في الحاالت )1المعالجة بالغذاء (ھذه المادة المقررة تتضمن استكمال مقرر 
المتضمنة: أمراض الجھاز العصبي، األمراض الوراثي، العظام ،وأمراض الحساسیة والبنكریاس. وأیضاً دراسة حاالت مرضیة ال

عملیة لتغذیة اإلعتالالت الصحیة المختلفة بطریقة عالجیة تغذویة متكاملة.

:)1103350معتمدة (اتساع3/ التصنیع الغذائيفي عملیة) تطبیقات1103496(

لى تدریب الطالب على طرق السیطرة إإضافةلعملي في شركات تصنیع األغذیة المختلفة، قیام الطالب بالتدریب ا
وفقاً لتعلیمات القسم والكلیة.الرقابیةةالنوعیة في المصانع أو في الدائر

:)1103358معتمدة (اتساع3/ تطبیقات عملیة في التغذیة العالجیة)  1103498(

الطالب على التغذیة العالجیة وذلك في المستشفیات او العیادات التغذویة وذلك یشمل مواضیع تحضیر وجبات تدریب 
الغذاء الصحاب االحتیاجات الخاصة مثل امراض السكر او القلب او الجھاز الھضمي ...الخ اضافة الى دراسة اھمیة الغذاء في 

. تحسین الصفات الصحیة لجمیع الفئات العمریة

:معتمدةات) ساع15(تطلبات التخصص االختیاریةم.أ
ساعات معتمدة.3/ المكننة الزراعیة) 1101360(
ساعات معتمدة.3) الجرار الزراعي/ 1101472(
.)1102212(م.س.ساعات معتمدة3لحوم/ال) علم 1102410(

:)1103250ساعات معتمدة (م.س.3) ھندسة معامل األغذیة / 1103314

المادة والطاقة، المعادن الداخلة في صناعة األدوات المستعملة في التصنیع الغذائي، استعمال الطاقة الكھربائیة توازن 
ستعماالتھ،  سلق والتعقیم، الضخ وا سترة وال ستعماالتھ في الب ستعماالتھا، تولید البخار وا في األجھزة المختلفة، الحرارة وطرق ا

مل األغذیة.أدوات الخلط واالستحالب، تصمیم معا



:)2061101ساعات معتمدة (م.س. 3) إدارة مؤسسات الغذاء/ 1103316(

دراسة شاملھ لجمیع مراحل التخطیط واإلنشاء واإلدارة للمشاریع الخاصة بالصناعات الغذائیة وتشمل القروض وأنواع 
Cashاألرباح المترتبة علیھا مع التعرف على كیفیة عمل تخطیط السیولة النقدیة  Flow .دراسة اإلدارة والھیاكل التنظیمیة

إضافة إلى دراسة الجدوى االقتصادیة لمشاریع الصناعات الغذائیة وطرق حسابھا.  السیاسات التسویقیة وحسابات التوقعات
للكمیات المسوقة إضافة إلى القواعد الصحیة في مؤسسات الغذاء .

:)0110335مدة (م.س. ساعات معت3/ خضار وفواكھ ال) تصنیع 1103351(

دراسة أھم أنواع الفواكھ والخضروات المستعملة في الصناعات الغذائیة مع مواصفاتھا النوعیة.  إضافة إلى التعرف 
صنیع الفواكھ والخضروات كالتجفیف والتبرید والتجمید والتعلیب والحفظ بالمحالیل الملحیة  على أھم الطرق المتبعة في حفظ وت

.التي یتم استخدامھا كمواد حافظة وملونات ومواد نكھة ومواد مثخنھ ومستحلبة تة أھم المضافادراس.  والسكریة

:)1103252ساعات معتمدة (م.س. 3) تصنیع األلبان / 1103360(

ة بجمیع إن ناعات الغذائیة بالمعلومات الخاص م التغذیة والص ھذه المادة تم اعدادھا لتقوم بتزوید طالب قس
نیفیة للحلیب ومنتجاتھ ( الحلیب بأنواعھ ، الكریم بأنواعھ، الزبد، االجبان، االیس كریم، الحلیب المكثف والحلیب  المراحل التص

ة كافة التغییرات  افة الى دراس ل أثناء مراحل المجفف)،  إض یة التي تحص الكیمیاویة والمایكروبایولوجیة والفیزیائیة والحس
.عملیات اإلنتاج مع الطرق المستعملة لضبط الجودة والنوعیة لھذه المنتجات

:)1103310ساعات معتمدة (م.س3یة لألغذیة/ ) التكنولوجیا الحیو0731103(

التكنولوجیا الحیویة وتطبیقاتھا وأھمیة التخمرات الصناعیة ، طرق عزل األحیاء المجھریة وحفظھا مدخل إلى 
ةووسائل تحسین سالالتھا ، المسارات الحیویة التي تسلكھا األحیاء المجھریة في تخمیر المواد العضویة ، التخمرات المستمر

والمتقطعة وحساباتھا ، صناعة البادئات وإنتاج سالالت مالئمة للمتطلبات الحیویة والكیمیائیة ، استخدام المیكروبات في إنتاج 
.بروتین وحید الخلیة والكحول اإلیثلي وحامض الستریك واألحماض األمینیة

:)1103350ساعات معتمدة (م.س. 3) / 2) تصنیع األغذیة (1103410(

صناعة السكر والحلویات ،صناعة الزیوت والدھون، التخمرات الصناعیة الغذائیة، أغذیة األطفال وخطوات تصنیعھا 
،تعبئة وتغلیف األغذیة ، المضافات الغذائیة ، التقییم الحسي لألغذیة.

:)1103330معتمدة (م.س. اتساع3/  ) اإلرشاد التغذوي والعادات الغذائیة 4113110(

ة ط جیع العادات الغذائیة الجیدة في المجتمع وتجنب دراس اد التغذوي لتش ال واإلرش رق التعلیم واالتص
اد في تقییم  معیة واإلعالن الغذائي، ودور برامج اإلرش ریة والس ائل البص تخدام الوس حیة .اس ات الغیر ص الممارس

نماذج االستھالك الغذائي، والممارسات دراسة العوامل التي تؤثر في الوضع التغذوي لألشخاص السلیمین والمرضى.
یة  یاس یة والس میة والنفس ادیة والثقافیة والجس الغذائیة واختیارات الغذاء وعالقتھا مع العوامل االجتماعیة واالقتص

والبیئیة وإعالنات الغذاء



:)1103330م.س. (ساعات معتمدة 3) تغذیة المجتمع /1103420(

مدى أھمیة تغذیة المجتمع بالصحة( األفراد، السیاسات التغذویة، البرامج التغذویة)دراسة أھم عناصر تغذیة المجتمع 
دراسة تغذیة المجتمع برؤیة عالمیة ومشاكل الدول النامیة في عدم العامة التعرف على المشاكل التغذویة لفئات المجتمع المختلفة

توفر األمن الغذائي.

:)1103330اعات معتمدة (م.س. س3) تقییم الحالة التغذویة/ 1103430(

ھذا المقرر یتضمن تحدید وفحص الطرق األمثل المستخدمة في المحافظة على الصحة العامة والتي تساعد في جمع 
المعلومات وتقییمھا ومعرفة الوضع التغذوي لألشخاص أو سكان منطقة الدراسة التغذویة. ھذا المقرر یعطي الطالب المعرفة 

ة العامة  من حیث القدرة على التحلیل التغذوي  والقیاسات األنثروبولوجیة النظریة والعملیة في مواضیع تقییم الصحة التغذوی
اإلنسانیة  والتعرف على الفحوصات الطبیة المخبریة والتي تساعد على تقییم الوضع التغذوي لفئة أو مجتمع موضوع البحث 

القدرة على مساعدة ھذه الفئات بكفاءة عالیة.وأیضا

)1103330ساعة معتمدة (م. س. 2) األیض الغذائي/ 1103435(
في ھذا المساق سیتم مناقشة ھضم وتمثیل الكربوھیدرات والبروتینات والدھون. 

):1103215ساعة معتمدة (م.س.1/ تطبیقات عملیة في الغذاء والتغذیة) 1103444(

ھدف ھذا المقرر ھو نقل المعرفة في مبادئ علم التغذیة وتطبیقاتھا العملیة او عالقة الغذاء بصحة االنسان،  اما فیما 
یتعلق بعلم االغذیة فأن الطلبة سوف یتعلمون طرق تصنیع االغذیة:  االلبان واللحوم والخضار والفواكة والحبوب.  كذلك 

ضافة الى اھمیتھ لالحیاء الدقیقة في الغذاء والتغذیة.  جمیع ھذه المعلومات سوف تكون سیتعلمون طرق ضبط جودة االغذیة باال
.مدعمھ من خالل الزیارات المیدانیة للمؤسسات ذات العالقة في القطاعین العام والخاص


