
( ساعات معتمدة 6 )متطلبات الكلية اإلختيارية. ب( ساعة معتمدة27)متطلبات الجامعة : أوالً

 ساعة معتمدة90           اجتياز 2ادارة ضمان الجودة في الغذاء0260433ساعات معتمدة من المواد التالية (6)يختار الطالب :( ساعة معتمدة15 )متطلبات الجامعة االجبارية . أ
30260320التقانات الحيوية لالغذيه0260427العالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المادةرقم المادةالعالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المادةرقم المادة

20260360وبائيات التغذية302111010260460(2)فيزياء العامة 0211102  ناجح0114099 3(1)مهارات اللغة العربية 0114101

20260360تغذية المجتمع302121010260462(2)كيمياء عامة 0212103----3**علوم عسكرية 0111100

متزامن 10260462تغذية المجتمع عملي302502310260463اإلحصاء الحيوي0250233----3التربية الوطنية0111101

0750115 ناجح30130099(1)مهارات اللغة اإلنجليزية 0130101
لطلبة كلية  (c++ )البرمجة بلغة 

العلوم
 ساعة معتمدة95        اجتياز 3تدريب في التثقيف التغذوي وتغذية المجتمع عملي0260435---3

 ساعة معتمدة95        اجتياز 3تدريبات في التداخالت الغذائية الطبية عملي301301010260451(2)مهارات اللغة اإلنجليزية 0130102

 ساعة معتمدة95        اجتياز 3تدريبات في تغذية االصحاء عملي0260455:( ساعة معتمدة70)متطلبات التخصص اإلجبارية .         أ----0عمل تطوعي في خدمة المجتمع0111000

1(مواضيع خاصة في التغذية)الندوة 0260465العالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المادةرقم المادة**    اجباري لطلبة األردنيين وإختياري لغير األردنيين* 
 ساعة معتمدة         95       اجتياز 

موافقة القسم  + 
( ساعة معتمدة 12)متطلبات الجامعة اإلختيارية . ب

   10240101عملي عملي(1)البيولوجيا العامة 0240106

أومتزامن

( ساعات معتمدة 6)متطلبات التخصص االخيارية .         ب30240101(2)البيولوجيا العامة 0240107

ساعات معتمدة من المواد االلية ( 6)      يختار الطالب 30240101اساسيات علم التغذية0260115العالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةإسم المادةرقم المادة

30212101مقدمة في علم الغذاء0260216----3مقدمة في علم النفس0111112

اسم المادةرقم المادة30240107أحياء دقيقة0240216---3الفكر والحضارة اإلنسانية0111133
الساعات 

المعتمدة
العالمةالمتطلب السابق

   10240216أحياء دقيقة عملي0240217----3(1)مهارات لغوية 0140111

أومتزامن
20260420مواد مضافه0260327

20260236ادارة مؤسسات التغذية302121010260333كيمياء تحليلية0212241---3(2)مهارات لغوية 0140112

  10212241كيمياء تحليلية عملي0212242---3*الثقافة البيئية0240152

أومتزامن
20260236صناعات غذائيه0260431

20260210االغذية الوظيفية32601150260430تغذية االنسان0260210---3مقدمة في إدارة المشاريع0330111

20260355الوراثة والمناعة الغدائية202602160240436تحضير االطعمة0260236---3حقوق اإلنسان0420140

   10260236تحضير االطعمة عملي0260237---3الثقافة القانونية0420143

متزامن
 ساعة معتمدة95        اجتياز 2طرق بحث في التغذية و الحميات0260461

20260210تغذية الرياضيين302602100260464تغذية في مراحل العمر0260250---3الريادية واإلبداع0610230

20260355موضوعات مختاره في التغذية السريريه302403430260466التغذية و االيض0260255---3مهارات استخدام شبكات 0731102

30260210(1)تداخالت غذائية طبية0260256---3مهارات االتصال والتواصل0780101

   10260256عملي(1)تداخالت غذائية طبية0260257---3الثقافة الصحية0910102

متزامن
:( ساعة معتمدة12)المواد المساندة .      ج

اسم المادةرقم المادة20240216األحياء الدقيقة في االغذية0260320
الساعات 

المعتمدة
العالمةالمتطلب السابق

  10260320األحياء الدقيقة في االغذيةعملي0260321

متزامن
أو  منزامن 10212101عملي (1)الكيمياء العامة 0212102

30212101الكيمياء العضوية202602560212243(2)تدخالت غذائية طبية 0260355

  10260355عملي(2)تدخالت غذائية طبية 0260356

متزامن
30212243(1)الكيمياء الحيوية 0240343

أو متزامن   0240343  1الكيمياء الحيويةعملي202602100240344تقييم الحالة التغذوية0260360  ( ساعة معتمدة21)متطلبات الكلية :    ثانياً

  10260360تقييم الحالة التغذوية عملي0260361:( ساعة معتمدة15 )متطلبات الكلية االجبارية . أ

متزامن
30240107علم وظائف االعضاء0260240

أو متزامن   10260240علم وظائف االعضاءعملي202602100260241تخطيط واعداد الحميات0260365العالمةالمتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المادةرقم المادة

  10260365تخطيط واعداد الحميات عملي0260366----3(1)تفاضل وتكامل 0250101

متزامن

20260360التثقيف و االرشاد التغذوي0260367----3(1)الكيمياء العامة 0212101

20212241كيمياء و تحليل األغذية0260420----3(1)فيزياء عامة 0211101

  10260420كيمياء و تحليل األغذيةعملي0260421----3مبادئ االحصاء 0250231

متزامن

----3(1)البيولوجيا العامة 0240101

 

9/9/2020التاريخ 

(099)الحاسوب وعلى الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا االمتحان أن يسجل مادة استدراكي 

تخصص بكالوريوس التغذية السريرية والحميات

الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في

: ساعة من المواد التالية12يختار الطالب 

*ال يحق لطلبة الكلية دراسة هذه المادة      *

.خارج خطتة الدراسية

ينوجب على كافة الطلبة التقدم المتحان المستوى في اللغة العربية واللعة اإلنجليزية ومهارات

كلية العلوم
قسم التغذية السريرية والحمياتجامعة خاصة معتمدة

( ساعة معتمدة 136 )

( 2020 - 2021 )

جـامعة فـــيالدلفيـــا

(ساعة معتمدة ( 88 )متطلبات التخصص : ثالثاً 


