جامعة البترا
University of Petra

كلية الصيدلة والعلوم الطبية
Faculty of Pharmacy & Medical Sciences

قسم التغذية
Department of Nutrition

) البكالوريوس في (التغذية السريرية والحميات:برنامج
Program: Bachelor in (Clinical Nutrition & Dietetics)

)2018/2017(

1

2

3

4

المحتويات
كلية الصيدلة والعلوم الطبية

7

قسم التغذية

9

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في( :التغذية السريرية والحميات)

10

الخطة االسترشادية المقترحة لدرجة البكالوريوس في( :التغذية السريرية والحميات)

12

معلومات المواد

13

توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س .م).

14

توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م)

15

توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م)

15

توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 3س .م)

17

توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6س .م)

18

توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 21س .م)

20

توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 70س .م)

22

توصيف مواد متطلبات قسم اختيارية ( 3س .م)

27

توصيف مواد متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 12س .م)

29

اتصل بنا

30

5

6

كلية الصيدلة والعلوم الطبية
نبذه عامة
تأسست كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا بعمان -األردن -عام  .1991تقدم الكلية ثالثة
برامج بكالوريوس في الصيدلة وبكالوريوس في التغذية وبرنامج الماجستير في العلوم الصيدالنية.
يوجد في كلية الصيدلة والعلوم الطبية أربعة أقسام هي:
 قسم الصيدالنيات والصيدلة التقنية
 قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية والعقاقير
 قسم األدوية والعلوم الطبية الحيوية
 قسم التغذية
مدة برنامج البكالوريوس في الصيدلة هي  5سنوات ( 166ساعة معتمدة) ويتكون من المواضيع
التالية:
 .1الكيمياء الدوائية والنباتية ،كيمياء العقاقير ،الصيدالنيات ،الصيدلة التقنية ،األدوية ،الصيدلة
السريرية ،ومهارات االتصال وتسويق األدوية.
 .2بينما يتكون برنامج الماجستير في العلوم الصيدالنية من  33ساعة معتمدة من ضمنها 9
ساعات معتمدة مخصصة ألطروحة بحث.
 .3أما برنامج البكالوريوس في التغذية فهو لمدة  4سنوات ( 136ساعة معتمدة(
الرؤية
أن تكون قبلة للعلماء والمتعلمين في األردن والمنطقة و أن تقدم التعليم المتميز في العلوم الصيدالنية.
يسعى برنامج التغذية في جامعة البترا بأن يحتل مكانة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي في أن
يكون رائداً بتطوير مجاالت التعليم والبحث األمثل .
الرسالة
 تزويد الخرجين بالمعرفة المتوازنة المدروسة وتعليمهم تحمل المسؤولية األخالقية في المهن
المتعلقة بالعناية الصحية.
 توفير المعلومات والمهارات التقنية لتلبية االحتياجات الدوائية المتنوعة في القطاعين العام
والخاص
ً
 أن تصبح الكلية مركزا تعليميا يستند إلى البحث ويركز على التعاون بين العلوم الصيدالنية
والصناعة الدوائية.
 تأكيد االلتزام بالتعلم مدى الحياة ،وذلك لتتمكن من المنافسة في سوق العمل وخدمة المجتمع.
عال من الكفاءة في
 يهدف برنامج التغذية في جامعة البترا إلى تخريج مهنيين على
ً
مستوى ٍ
مجال الرعاية الصحية التغذوية ،قادرين على توفير رعاية صحية عالية الجودة لتلبية احتياجات
التطوير المستمرفي التغذية وذلك ليكونوا قادرين على ايصال المعلومات الغذائية بين المجتمع
وااللتزام بالتعلم مدى الحياة لتمكين الخريجين من المنافسة في سوق العمل.

7

األهداف
 ولتحقيق رسالة كلية الصيدلة ،فإن األهداف هي مايلي:-
 توفير التعليم المتميز والتطوير المهني لطالب الصيدلة.
 تعزيز ملكة الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم مدى الحياة
 تشجيع ودعم تطوير النماذج الصيدالنية المالئمة لمختلف بيئات ممارسة هذه الصناعة.
 تعزيز أوجه الترابط بين كلية الصيدلة واحتياجات تنمية المجتمع.
 تنظيم وتشجيع األبحاث التطبيقية العملية واألبحاث األساسية ذات الطبيعة الصعبة كعنصر حيوي
في العلوم الصيدالنية.
 تشجيع تطوير العلماء وذلك للحفاظ على مهارات تدريبية وتعليمية عالية الجودة لكل من طلبة
البكالوريوس والدراسات العليا.
 تشجيع األنشطة الالمنهجية التي تعزز صورة الكلية وكبرياءها.
تضم الكلية األقسام التالية :
 قسم الصيدالنيات والصيدلة التقنية
 قسم األدوية والعلوم الطبية الحيوية

 قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية والعقاقير
 قسم التغذية

األقسام التي تقدم برامج دراسات عليا في الكلية :
 برنامج الماجستير في (العلوم الصيدالنية).

8

قسم التغذية
نبذه عامة
تأسست كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا بعمان -األردن -عام  .1991تقدم الكلية ثالثة
برامج بكالوريوس في الصيدلة والتغذية وبرنامج الماجستير في العلوم الصيدالنية .أما برنامج
البكالوريوس في التغذية فهو لمدة  4سنوات ( 136ساعة معتمدة).
الرؤية
يسعى برنامج التغذية في جامعة البترا بأن يحتل مكانة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي في أن
يكون رائداً بتطوير مجاالت التعليم والبحث األمثل.
الرسالة
عال من الكفاءة في مجال
يهدف برنامج التغذية في جامعة البترا إلى تخريج مهنيين على
ً
مستوى ٍ
الرعاية الصحية التغذوية ،قادرين على توفير رعاية صحية عالية الجودة لتلبية احتياجات التطوير
المستمر في التغذية وذلك ليكونوا قادرين على ايصال المعلومات الغذائية بين المجتمع وااللتزام
بالتعلم مدى الحياة لتمكين الخريجين من المنافسة في سوق العمل.
االهداف
و لتحقيق رسالة برنامج التغذية ،فإن األهداف هي:
 إيجاد التكامل بين مواضيع المعرفة التأسيسية المتعلقة بالتغذية (مثل العلوم الحيوية والفيزيائية
والسلوكية والتعليم والبحث والتقنية واالتصال واإلدارة) والمواضيع المتعلقة بتعلم وتطبيق
أساليب التغذية.
 توفير أساس للمعرفة التطبيقية الخاصة بالتغذية الطبيعية والسريرية العامة وتوفير التوعية
واالستشارات في مجال التغذية والعلوم الغذائية واإلدارة الغذائية.
 تشجيع تطوير حل المشاكل المتعلقة بالموضوع وتحفيز مهارات التفكير النقدي.
 تعزيز الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم مدى الحياة.
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عدد
)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية
الساعات
المجموع
Credit
Prerequisite
Course Title (English)
Hours
University Compulsory Requirements (12 Hours)
3
National Education
3
Military Sciences
12
9401099 / P.T
3
Arabic Language(1)
9402099 / P.T
3
English Language(1)
University Elective Requirements (15 Hours)
University Elective Requirements (Humanities) (6 Hours)
3
Arab & Islamic Civilization
3
Civilization & Thought
9400111
3
Arabic Language (2)
6
9400121
3
English Language (2)
3
Principles of Communication
3
Human Rights
University Elective Requirements (Social & Economic Sciences) (3
Hours)
3
Fundamentals of Economics
3
Political Science
3
3
Contemporary Issues
3
Palestinian Cause
3
Introduction to Sociology
University Elective Requirements (Science, Technology, Agriculture &
Health) (6 Hours)
3
Science & Life
3
Sports & Health
3
Ecology
6
3
First Aid
Food and Nutrition in Our Life
3
(Not for this Major)
9601099 / P.T
3
Computer Skills
Faculty Compulsory Requirements (21 Hours)
3
General Chemistry
أو متزامن101103
1
General Chemistry Lab.
3
Calculus (1)
General Physics for Medical
3
Sciences
21
Analytical Chemistry for
101103
3
Medical Sciences
3
Biology (1)
503101
3
Biology (2)
أو متزامن503101
1
Biology Lab. (1)
أو متزامن503102
1
Biology Lab (2)
المتطلب السابق

10

التغذية السريرية والحميات
)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course
No.
) ساعة12( متطلبات جامعة إجبارية
التربية الوطنية
9400100
العلوم العسكرية
9400109
)1( لغة عربية
9400111
)1( لغة إنجليزية
9400121
) ساعة15( متطلبات جامعة اختيارية
) ساعات6( ) متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم اإلنسانية
حضارة عربية إسالمية
9400101
حضارة وفكر
9400102
)2( لغة عربية
9400112
)2( لغة إنجليزية
9400122
مبادئ االتصال
9400191
حقوق االنسان
9700102
)متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم االجتماعية واالقتصادية
) ساعات3(
مبادئ االقتصاد
9300112
علوم سياسية
9400104
قضايا معاصرة
9400105
القضية الفلسطينية
9400131
مدخل إلى علم االجتماع
9400171
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة
) ساعات6( ) والصحة
العلم والحياة
9100101
الرياضة والصحة
9400140
علم البيئة
9400151
االسعافات األولية
9500101
الغذاء والتغذية في حياتنا (لغير طلبة هذا
9500111
)التخصص
مهارات حاسوبية
9600101
) ساعة21( متطلبات كلية إجبارية
كيمياء عامة
101103
مختبر كيمياء عامة
101108
)1( تفاضل وتكامل
103101
Course Title (Arabic)

فيزياء عامة للعلوم الطبية

104103

كيمياء تحليلية للعلوم الطبية

501241

)1( علوم الحياة
)2( علوم الحياة
)1( مختبر علوم الحياة
)2( مختبر علوم الحياة

503101
503102
503105
503106

Department Compulsory Requirements (70 Hours)
503102
3
Introduction in food science
503209
3
Introduction in Nutrition science
503102
3
Principles of Microbiology
503209+503210
3
Meal Planning
503210
3
Human Nutrition
503209+501241
3
Food chemistry and analysis
503209
3
Food Preparation
503225

3

503225+503310
أو متزامن503309
503320

3
4
4

Food Microbiology
Food Technology
Therapeutic Nutrition (1)
Therapeutic Nutrition (2)
Nutrition Counseling and
503309
3
education
70
Training in Therapeutic and
503323
6
clinical Nutrition
أو متزامن503391
3
Training in Food Services
Nutrition During Human's Life
503210
3
Cycle
مستوى سنة رابعة
2
Seminar and Research
Management of Nutrition
503210
3
Systems
503309
3
Community Nutrition
503310
3
Food Quality Control
503317
3
Food Hygiene
503309
3
Nutritional Assessment
Clinical Nutrition and Metabalic
503323
3
Disorders
Department Elective Requirements (3 Hours)
3
Child Health & Nutrition
3
Principles of Mental Health
3
Herbal Medicine
503309
3
Nutrition and Physical Fitness
3
503225
3
Virology and Immunology
Selected Topics in Nutrition &
مستوى سنة ثالثة
3
Dietetics
503225
3
Food Biotechnology
9600101
3
Nutrition Information Systems
Department Supportive Compulsory Requirements (12 Hours)
Organic Chemistry for Medical
101103
3
Sciences
Organic Chemistry for Medical
أو متزامن101115
1
Sciences Lab
12
103101
2
Biostatistics
503102
3
Physiology
Food and Nutritional
101115
3
Biochemistry
Free Requirements(3 Hours)
3
3
136
Total Hours
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) ساعة70( متطلبات قسم إجبارية
مقدمة في علم الغذاء
503209
مقدمة في علم التغذية
503210
أساسيات األحياء الدقيقة
503225
)  عملي+ تخطيط وجبات الطعام ( نظري
503308
تغذية اإلنسان
503309
) عملي+كيمياء وتحليل األغذية (نظري
503310
) عملي+تحضير األغذية (نظري
503313
+ األحياء الدقيقة في األغذية (نظري
503317
)عملي
)  عملي+ تكنولوجيا األغذية ( نظري
503319
)  عملي+ ) ( نظري1 ( التغذية العالجية
503320
)  عملي+ ) ( نظري2 ( التغذية العالجية
503323
التثقيف واإلرشاد التغذوي
تدريب في التغذية العالجية والتغذية
السريرية
تدريب في خدمات الطعام

503332
503391
503392

التغذية خالل مراحل الحياة

503423

ندوة وبحث

503426

ادارة النظم التغذوية

503427

تغذية المجتمع
503429
ضبط ومراقبة جودة الغذاء
503430
صحة وسالمة األغذية
503431
)  عملي+ تقييم الحالة التغذوية (نظري
503432
التغذية السريرية واالضطرابات األيضية
503440
)  عملي+ (نظري
)  ساعات3 ( متطلبات قسم اختيارية
صحة الطفل وتغذيته
405105
مبادئ الصحة النفسية
406220
اعشاب طبية
501570
التغذية واللياقة البدنية
503305
علم الفايروسات وعلم المناعة
503315
مواضيع خاصة في التغذية والحمية

503325

التقانات الحيوية لألغذية
503329
نظم المعلومات التغذوية
503424
)  ساعة12 ( متطلبات قسم مساندة إجبارية
الكيمياء العضوية للعلوم الطبية

101115

مختبر كيمياء عضوية للعلوم الطبية

101117

إحصاء حيوي
)  عملي+ علم وظائف األعضاء ( نظري

103333
503213

الكيمياء الحيوية في الغذاء والتغذية

503214

) ساعات3 ( متطلبات حرة
xxxxxx
مجموع الساعات
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الفصل األول
عنوان المادة

السنة األولى
( 29ساعة)

رقم المادة
101103
101108
103101
503101
503105
9400121

السنة الثانية
( 34ساعة)

رقم المادة
501241
503209
503210
503213
503225
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
كيمياء تحليلية للعلوم الطبية
مقدمة في علم الغذاء
مقدمة في علم التغذية
علم وظائف األعضاء
أساسيات األحياء الدقيقة
متطلب جامعة اختياري ()2
المجموع

رقم المادة
503214
503310
503313
503320
503432

الفصل األول
عنوان المادة
الكيمياء الحيوية في الغذاء والتغذية
كيمياء وتحليل األغذية
تحضير األغذية
التغذية العالجية ()1
تقييم الحالة التغذوية
المجموع

السنة الثالثة
( 41ساعة)

كيمياء عامة
مختبر كيمياء عامة
تفاضل وتكامل ()1
علوم الحياة ()1
مختبر علوم الحياة ()1
لغة إنجليزية ()1
المجموع

Clinical Nutrition & Dietetics

س .م
3
1
3
3
1
3
14

رقم المادة
103333
104103
503102
503106
9400100
xxxxxx

س .م
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
101115
101117
503309
503317
9400111
xxxxxx

س .م
3
3
3
4
3
16

رقم المادة
503308
503319
503323
503440
9400109

رقم المادة
503391
503392

السنة الرابعة
( 32ساعة)

503332
503423
503427
xxxxxx
xxxxxx

الفصل األول
التثقيف واإلرشاد التغذوي
التغذية خالل مراحل الحياة
إدارة النظم التغذوية
متطلب قسم اختياري
متطلب جامعة اختياري ()4
المجموع

الفصل الثاني
عنوان المادة
إحصاء حيوي
فيزياء عامة للعلوم الطبية
علوم الحياة ()2
مختبر علوم الحياة ()2
التربية الوطنية
متطلب جامعة اختياري ()1
المجموع
الفصل الثاني
عنوان المادة
الكيمياء العضوية للعلوم الطبية
مختبر الكيمياء العضوية للعلوم الطبية
تغذية اإلنسان
األحياء الدقيقة في األغذية
لغة عربية ()1
متطلب جامعة اختياري ()3
المجموع
الفصل الثاني
عنوان المادة
تخطيط وجبات الطعام
تكنولوجيا األغذية
التغذية العالجية ()2
التغذية السريرية واالضطرابات األيضية
العلوم العسكرية
المجموع
الفصل الصيفي
عنوان المادة
تدريب في التغذية العالجية والتغذية السريرية
تدريب في خدمات الطعام
المجموع

س .م
2
3
3
1
3
3
15

س .م
3
1
3
3
3
3
16

س .م
3
3
4
3
3
16
س .م
6
3
9

الفصل الثاني
3
3
3
3
3

503426
503429
503430
503431
xxxxxx
xxxxxx

15
مجموع الساعات (  136ساعة معتمدة)
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ندوة وبحث
تغذبة المجتمع
ضبط ومراقبة جودة الغذاء
صحة وسالمة األغذية
متطلب جامعة اختياري ()5
مادة حرة
المجموع

2
3
3
3
3
3
17

معلومات المواد
رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثالً (:)0-3:3
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع في الفصل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س .م).

()0-3:3

 9400100التربية الوطنية
National Education
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بالوالء واالنتماء والمواطنة والتنشئة ثم بيان أهمية موقعع األردن وأصعوله السعكانية .تتبعع الحضعارات القديمعة
على أرض األردن .طابع األردن اإلسالمي حتى نهاية الخالفة العثمانية ثعم مراحعل قيعام الدولعة األردنيعة .الهاشعميون فعي
التاريخ ،الثورة العربية الكبرى ،انجعاز وسياسعات الملعك المؤسعس (عبعدل األول) ،الملعك طعالل ،الملعك الحسعين ،الملعك
عبدل الثاني :فكره السياسي وفلسفة األردن أوالً .إضافة لبيان النظام السياسي ابتداء من مؤسسة آل البيت واختصاص
وصالحيات السلطا ت الثالث ،ثم التطور الدستوري والمسيرة الديمقراطيعة االدسعتور والميثعاقك .كعذلك المجتمعع األردنعي
الخصععائص والمشععكالت والحععرام االجتمععاعي .التعريععف بالتحععديات السياسععية ،األمععن فععي مرتكزاتععه وفلسععفته .التحععديات
االقتصادية (البطالة والفقر) والنمو السكاني والخطة االستراتيجية للسكان ،كذلك المحور الثقافي والتربوي واإلعالمي.
()0-3:3

 9400109العلوم العسكرية
Military Sciences
متطلب سابق  :ال يوجد
تنظيم القوات المسلحة األردنية وتشكيالتها من حيث النشأة والتطور .أنواع الحعروب .نشعأة وتطعور مديريعة األمعن الععام
ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع المدني .دور القوات المسلحة األردنية في التنمية وحفظ السالم .التعرض لبعض
الثورات والحروب مثل  :الثورة العربية الكبرى وحرب  1948و  1967ومعركة الكرامة وحرب رمضان .1973
()0-3:3

 9400111لغة عربية ()1
)Arabic Language (1
متطلب سابق P.T / 9401099 :
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي القراءة واالستماع ،باالعتماد على نصوص
مختارة تعالج معالجة تحليلية ،تنمي القدرة على فهم اللغة مكتوبة ومسعموعة فهمعا عميقعا ناقعدا ،وتتخعذ منطلقعا لدراسعة
قواعد تركيب الجملعة (القواععد النحويعة) وقواععد تركيعب الكلمعة (القواععد الصعرفية) دراسعة وظيفيعة ،وخاصعة القواععد
الشائعة التي يكثر فيها الخطأ .وتهتم المادة كذلك بدور الكلمة في تأدية المعنى ،واستعمال المعجم.
()0-3:3

 9400121لغة إنجليزية ()1
)English Language (1
متطلب سابق  :امتحان مستوى ) (P.Tأو 9402099
تركز على المهارات اللغوية األربع( ،القراءة والكتابة واالستيعاب السمعي) مع عناية خاصعة بمهعارتي الكتابعة والقعراءة
وتعلم القواعد والوظائف اللغوية/التواصلية  ،وتهيء هذه المادة الطلبة لمادة لغة انجليزية (.)2
الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).
()0-3:3

 9400101حضارة عربية إسالمية
Arab & Islamic Civilization
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المعادة إلعى التعريعف بالحضعارة العربيعة اإلسعالمية فعي إطارهعا اإلنسعاني الععالمي ،وتعدريس منجعزات الععرب
المسععلمين فععي الععنظم ،والعلععوم ،والفنععون ،واالجتمععاع ،وأثععر الحضععارة العربيععة اإلسععالمية فععي الحضععارة الغربيععة والفكععر
اإلنساني بصفة عامة بما فيها المنجزات اإلبداعية.
()0-3:3

 9400102حضارة وفكر
Civilization & Thought
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تحديد معنى الحضارة ،وبيان شروط قيامها وتطورها ،وعرض مظاهرهعا وتجلياتهعا اإلبداعيعة ،ثعم
تتناول المادة بالدراسة والتحليل واحدة من الحضعارات اإلنسعانية الكبعرى (الشعرقية القديمعة ،أو اليونانيعة ،أو األوروبيعة
الحديثة) ويمثل لذلك بنصوص فكرية مختارة ،تُع ّرف بنظرة أبناء هذه الحضارة إلى العالم ،والوجود ،واإلنسان.
()0-3:3

 9400112لغة عربية ()2
)Arabic Language (2
متطلب سابق 9400111 :
تهدف هذه المادة إلى تعميق المهارات اللغوية التي اكتسبها الطلبة فعي المتطلعب الجعامعي اللغعة العربيعة ( )1وتوسعيعها
مع االهتمام الخاص بعالتعبير الشعفوي ،والتعبيعر الكتعابي ،ويعتمعد فعي تحقيعق ذلعك علعى نصعوص مختعارة متفوقعة ،تتخعذ
منطلقععا لرفععع مسععتوى قععدرة الطلبععة علععى فهععم اللغععة العربيععة مكتوبععة ومسععموعة مععن جهععة ،ودراسععة القواعععد النحويععة،
والصرفية ،ودالالت األلفاظ دراسة وظيفية بصورة أعمق وأوسع من جهة أخرى.
()0-3:3

 9400122لغة إنجليزية ()2
)English Language (2
متطلب سابق 9400121 :
لغة انجليزية لألغراض التخصصية تهدف الى تطوير المهارات اللغوية التي اكتسبها الطالب فعي المتطلعب الجعامعي لغعة
انجليزية ( ) 1مع االهتمام الخاص بالمفاهيم والمهارات والمفعردات التعي يحتاجهعا فعي حقعل تخصصعه ،معن خعالل دراسعة
نصوص مختارة .كما تركز المادة على المنهج التواصلي في تعلم اللغة.
()0-3:3

 9400191مبادئ االتصال
Principles of Communication
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف إلى تطوير معرفة الطلبة باالتصال البشري ،بدءاً باالتصال الذاتي وصعوال إلعى االتصعال العدولي ،معع التركيعز علعى
االتصال الجماهيري وتأثيره في حياتنا المعاصرة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6س .م).

()0-3:3

 9700102حقوق االنسان
Human Rights
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تطور االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان ،والتعرف على حقوق اإلنسان في ظل األمم المتحدة ،واإلعالن
العععالمي لحقععوق اإلنسععان ،وأيضععا العهععدين الععدوليين لحقععوق اإلنسععان ،واالتفاقيععات الدوليععة األخععرى لحقععوق اإلنسععان،
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
وحقوق اإلنسان في ظل المنظمات العربية واإلسالمية ،وأخيرا موقع األردن القانوني في ظعل االتفاقيعات الدوليعة لحقعوق
اإلنسان.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 3س .م).

()0-3:3

 9300112مبادئ االقتصاد
Fundamentals of Economics
متطلب سابق  :ال يوجد
تحتوي هذه المادة على موضوعات أولية في علم االقتصاد كتعريف علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية و نظرية العرض
و الطلب في تحديد األسعار وعوامل اإلنتاج  .كمعا تتضعمن دراسعة للنشعاط االقتصعادي الكلعي وحسعابات العدخل القعومي و
نظريات التوظف واإلنتاج و موضعوعات متفرقعة كالبطالعة و التضعخم و النقعود و البنعوم و التنميعة االقتصعادية والتجعارة
الخارجية.
()0-3:3

 9400104علوم سياسية
Political Science
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف مادة العلوم السياسية إلعى تنعوير الطلبعة وتزويعدهم بالمبعادئ الهامعة لمفهعوم السياسعة وكيعف تطعور هعذا المفهعوم
وعالقته بالعلوم األخرى  ،كما تمكن الطلبة معن االطعالع والفهعم لمرتكعزات السياسعة معن حيعث التعريعف ورأي المفكعرين
فيها ،كما يستطيع الطالعب التععرف علعى مفهعوم الدولعة  ،والحكومعة ،وأشعكال الحكومعات ،ممعا يعزوده ٍبمعلومعات غزيعرة
تجعله على علم ودراية بما يدور من حوله في عالم السياسة.
()0-3:3

 9400105قضايا معاصرة
Contemporary Issues
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التوعية بأهم القضايا والمشكالت المعاصرة ،التي يعاني منها الوطن العربي ،ويراععى فعي اختيعار
مثل هذه القضايا والمشكالت أن تكون ذات طابع اقتصادي ،أو اجتماعي ،أو ثقافي ،أو سياسي.
()0-3:3

 9400131القضية الفلسطينية
Palestinian Cause
متطلب سابق  :ال يوجد
تستهدف هذه المادة إعطاء الطالب صورة مكثفة وشعاملة ععن جعذور القضعية الفلسعطينية وصعيرورتها وتطوراتهعا حتعى
نهاية عهد االنتداب البريطاني على فلسطين في العام 1948؛ إذ كل ما جاء بعد هذا التاريخ إنما هو امتداد لتلعك الجعذور؛
أوضاع الفلسطينيين كما كانت عشية الحرب العالمية األولى؛ تعهدات الحرب العالمية األولى؛ بريطانيا وفلسطين ،الحركة
الصهيونية ،الفلسعطينيون فعي مواجهعة االنتعداب والصعهيونية وفلسعطين فعي األمعم المتحعدة ( ،)1947ثعم تحليعل للقضعية
الفلسطينية.
()0-3:3

 9400171مدخل الى علم االجتماع
Introduction to Sociology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
معن الموضوعع ات التععي يمكعن أن تسععاعد الطالععب فععي فهع م المجتمععع والنظع م السائع دة فيعه ،والتعريععف بعمليععات التفاعع ل
االجتم اعي والظ واه ر االجتماعي ة والجماعات األولية والثانوية والجريمة المنظمة والحرام االجتماعي.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6س .م).

()0-3:3

 9100101العلم والحياة
Science and Life
متطلب سابق  :ال يوجد
دراسعة تطععور العلععم والطريقععة العلميعة والتفكيععر العلمععي واسععتحداث الوسععائل التكنولوجيعة المختلفععة ،والعالقععة بععين العلععم
والتكنولوجيا .وتوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل مشاكل اإلنسان مثل الغذاء والكساء والدواء والبناء ووسائل
النقععل واالتصععال وسععائر مشععاكل الحيععاة األخععرى  ،وتبععين كععذلك العالقععة المتبادلععة بععين اإلنجععازات العلميععة والتكنولوجيععة
والمجتمع الحديث وأثر ذلك على مستقبل اإلنسان.
()0-3:3

 9400140الرياضة والصحة
Sports and Health
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول المعادة دراسعة مفهعوم اللياقعة البدنيعة وأهميتهعا وارتباطهعا بالمراحعل العمريعة  ،وتزويعد العدارس بنمعاذج متنوععة
لقياس عناصر اللياقة البدنية  ،وتسعى المادة إلى توفير قدر معقول من مفهوم التغذية وأهميتها للنشاط البدني ومكونات
الغععذاء وعناصععره ومصععادر الطاقععة للنشععاط الحركععي ً ،والقععوام  .باإلضععافة إلععى اإلصععابات الرياضععية وطععرق إسعععافها .
وتتعرض المادة إلى رياضة المرأة والرياضة في اإلسالم  ،والى تطّور الرياضة في األردن  ،باإلضافة إلى مضار التدخين
والمنشطات وأثرها على الرياضة والصحة  .باإلضافة إلى التمارين الرياضية وتأثيرها على الجهازين الدوري والتنفسي.
()0-3:3

 9400151علم البيئة
Ecology
متطلب سابق  :ال يوجد
تناول المساق تعريف مفهومي التربية والبيئعة ،ويركع ز علعى التربيعة البيئيعة معن حيعث مبرراتهعا والفلسعفة التعي ترتكعز
عليهعا وأهعدافها .كمعا يركعز علعى دراسعة النظعام البيئعي معن حيعث خصائصعه ومكوناتعه ،والعدورات البيوجيوفيزيائيعة.
والمشكالت البيئية المختلفة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية  ،ويتعرض لموضوع التزايد السكاني والتلوث
الهوائي ونقص المياه والطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية  ،والحلول المقترحة للحد من هذه المشكالت .ويقَدم ذلك كلعه
مع عرض إمكانية المساهمة الفردية والجماعية و القانونية في الحفاظ على البيئة.
()0-3:3

 9500101اإلسعافات األولية
First Aid
متطلب سابق  :ال يوجد
الهدف من المساق تحضير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة في حاالت الطعوارئ
من اجل انقاذ حياة المصابين او التخفيف معن اصعاباتهم ومنعع تعدهور حعالتهم الصعحية المقعرر يعطعي معلومعات نظريعة
وعملية في االنععا القلبعي الرئعوي والحعاالت التعي تشعكل خطعورة علعى حيعاة المصعابين كاالختنعاق والنزيعف والحعروق
والكسور كما يغطي اسعاف حاالت الطوارئ في االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6س .م).

()0-3:3

 9500111الغذاء والتغذية في حياتنا
Food and Nutrition in Our Life
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريعف بالعناصعر الغذائيعة وأهميتهعا ومصعادرها .كمعا توضعح عالقعة التغذيعة بالصعحة والمعرض.
وتتطرق المادة إلى التعريف بمباديء التغذية السليمة والمجموعات الغذائية وأسعس اختيعار الغعذاء الصعحي .كمعا تشعرح
مواضيع مختارة في الغذاء والتغذية والحميات وحاالت أمراض العصر واألمراض المزمنة ،وتغذية االنسان خالل مراحل
الحياة المختلفة وفي النشاط البدني لإلنسان.
()0-3:3

 9600101مهارات حاسوبية
Computer Skills
متطلب سابق 9601099/P.T :
هعذا المسععاق يعطععي لمحععة عامعة عععن االنترنععت  ،برتوكععوالت االنترنععت والشعبكة العنكبوتيععة العالميععة وتشععمل :تكنولوجيععا
االنترنت وخدماتها المختلفة مثل الرسائل االلكترونية  ،بروتوكول نقل الملفعات  ،بروتوكعول العتحكم ععن بععد والدردشعة.
دراسععة مبععادئ التصععفح  ،محركععات البحععث و البوبععات  ،تصععميم و تنفيععذ مواقععع انترنععت باسععتخدام لغععة توصععيف الععنص
التشعبي وتشمل كيفيعه أضعافه :الصعور  ،العروابط االلكترونيعة  ،اللعوائح  ،الجعداول  ،النمعاذج  ،اإلطعارات إلعى صعفحات
الويب .ويتعلم الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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()0-3:3

 101103كيمياء عامة
General Chemistry
متطلب سابق  :ال يوجد
األوزان الذريععة والجزيئيععة ،الحسععابات الوزنيععة ،التوزيععع اإللكترونععي والجععدول الععدوري باإلضععافة إلععى صععفات العناصععر
والتفاعالت الكيميائية  ،الروابط الكيميائية والتركيب الجزيئي ،صفات الغازات و التوزان الكيميائي.
((1-0:1

 101108مختبر كيمياء عامة
General Chemistry Laboratory
متطلب سابق 101103 :
التعرف على تعليمات السالمة في المختبر واألدوات المخبرية ،تجارب لتحديد :الصيغة األولية لمركب ،المادة المتفاعلة
المحددة ،الوزن الجزيئي ،الحجم المولي ،ثابت فاراداي ،الذوبان المولي وحاصل اإلذابة ،حركية التفاعل .تجارب تشمل:
الحسابات الكيميائية ،التحليل الحجمي ،االختبارات الكيميائية للتعرف على بعض األنيونات والكاتيونات ،وخلية التحليل
الكهربائي.

()0-3:3

 103101تفاضل وتكامل ()1
)Calculus (1
متطلب سابق  :ال يوجد
االقترانات بمتغير واحد .النهاية واالتصال .االشتقاق وتطبيقاته .نظرية القيمة المتوسطة وتطبيقاتها .التكامل المحدود
والنظرية األساسية في التفاضل والتكامل .االقترانات األسية ومشتقاتها وتكاملها .االقترانات اللوغرتمية ومشتقاتها.
()0-3:3

 104103فيزياء عامة للعلوم الطبية
General Physics for Medical Sciences Laboratory
متطلب سابق  :ال يوجد
المتجهات .علم الحركة المجردة (كينماتيكا) .في بعد وبعدين لألجسام النقطية .علم الديناميكا لألجسام النقطية (قوانين
نيوتن للحركة) .الحركة الدائرية .الشغل والطاقة والقدرة .الزخم الخطي .خصائص المرونة للمادة؛ االجهاد والتجاوب له.
ميكانيكا الموائع واللزوجة .الكهرباء الساكنة؛ المجال والجهد والطاقة الكهربائية .التيار المباشر .المغناطيسية .حركة
األمواج واألمواج الصوتية .البصريات .الخواص الموجية والجسمية للضوء .أشعة.x
()1-2:3

 501241كيمياء تحليلية للعلوم الطبية
Analytical Chemistry for Medical Sciences
متطلب سابق101103 :
هذا المساق صمم لمعرفة اهمية التحليل الكيميائي في الصناعات الدوائية ،وكذلك لمعرفة طرق المعايرة الحجمية في
التحاليل الكمية ،وأيضا ً معرفة المبادىء األساسية حول ماهية التحليل الكمي للمركبات الصيدالنية واإللمام الالزم
بالمهارات الفنية إلجراء التحليل الكيميائي عمليا ً وبدقة متناهية.
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()0-3:3

 503101علوم الحياة ()1
)Biology (1
متطلب سابق  :ال يوجد
تشمل هذه المادة موضوعات تتعلق بدراسة الخلية كوحدة بناء للكائنات الحية ،ويتضمن ذلك مدخال يتناول نشأة الحياة
ومميزات األحياء ،ثم أساسيات علم الخلية ودراسة الوظائف والمكونات الرئيسية في الخلية .كما تشمل مواضيع أخرى
كععالتنفس الخلععوي والطاقععة ومراحععل االنقسععام الخلععوي والبيولوجيععا الجزيئيععة للجينععات وتنظععيم عمععل الجععين والتقنيععات
الحيوية.
()0-3:3

 503102علوم الحياة ()2
)Biology (2
متطلب سابق 503101 :
تعتبر هذه المادة متممعة للمعادة السعابقة  ،503101وتتعلعق بدراسعة تركيعب الجسعم الحعي (نبعات وحيعوان) ومسعتويات
تنظيمه المختلفة ،ثم تركز على دراسة أجهزة أجسام األحياء المختلفة ،مع التركيز على دراسة أجهزة جسم اإلنسعان .
كما يتم التطرق الى أهم المشاكل واألمراض التي تصيب األجهزة وبعض األمراض األخرى كأمراض القلعب واألمعراض
الجنسية ووسائل تنظيم الحمل والطرق الحديثة المستعملة للحمل.
()1-0:1

 503105مختبر علوم الحياة ()1
)Biology Lab. (1
متطلب سابق  503101 :أو متزامن
تعتبر هذه المادة متممة للمادة  503101وتشتمل على  12تجربة عن أساسيات العلوم الحياتية مثل دراسة المجهر
وتركيب ووظيفة الخاليا والمحاليل والجزيئات العضوية ،األنزيمات ،تطبيقات على األغشية البايولوجية والتنفس
الخلوي والتخمر والبناء الضوئي واألنسجة النباتية والحيوانية وانقسام الخلية والوراثة.

()1-0:1

 503106مختبر علوم الحياة ()2
)Biology Lab. (2
متطلب سابق  503102 :أو متزامن
تعتبر هذه المادة متممة للمعادة  503102وتشعتمل علعى  12تجربعة ععن أساسعيات العلعوم الحياتيعة والتشعريح .وتشعمل
دراسة أعضاء النبات وأمثلة عن الثمعار واألوراق والتحعورات النباتيعة ،وتصعنيف الكائنعات الحيعة وإعطعاء أمثلعة ألهعم
األصناف واألنواع في كل واحدة من الممالك الحياتية الخمس .ويشمل تشريح جسم األرنب كنموذج للثدييات ،ومراحعل
النمو الجنيني في عدد من األحياء.
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()0-3:3

 503209مقدمة في علم الغذاء
Introduction in Food Science
متطلب سابق503102 :
يعتبر هذا المساق مقدمة للمساقات األخرى في علم الغذاء .يتم دراسة مبادئ علم الغذاء ويشمل مكونات الغذاء
وصفاتها ،جودة وسالمة الغذاء ،حفظ وتصنيع الغذاء .كما يتم مناقشة مواضيع متعلقة بالغذاء والصحة.
()0-3:3

 503210مقدمة في علم التغذية
Introduction in Nutrition Science
متطلب سابق 503209 :
يعتبر هذا المساق مقدمة للمساقات األخرى في علم التغذية ويشرح العديد من مصطلحات علم التغذية .تتم دراسة
العناصر الغذائية من حيث طبيعتها الكيميائية وأقسامها وهضمها وامتصاصها وتمثيلها والتوصيات العالمية لها .كما
يتعرض المساق لألمور الصحية المتعلقة بكل عنصر غذائي وأعراض النقص والزيادة ومصادره الغذائية.
()1-2:3

 503225أساسيات األحياء الدقيقة
Principles of Microbiology
متطلب سابق 503102 :
يعنى هذا المساق بتعريف عالم االحياء الدقيقة والتركيز على الجراثيم البكتيرية ،أشكالها المختلفة واجزائها
التشريحية ،طرق تنميتها والتعرف عليها والطرق المختلفة للسيطرة على نموها من خالل استعمال الطرق الكيميائية
والفيزيائية وكذلك التعرف على المضادات الحيوية .كما ويشمل المساق دراسة المادة الوراثية في االحياء الدقيقة
وكيفية استعمالها في صناعة بعض المنتجات العالجية من خالل التطرق لمبادئ علم التقنية الحياتية.
()1-2:3

 503308تخطيط وجبات الطعام
Meal Planning
متطلب سابق 503209 + 503210 :
دراسة مباديء تخطيط الوجبات الغذائية التي تحقق التوازن الغذائي لكل الفئات العمرية والفسيولوجية والصحية .كما
تدرس مباديء تخطيط قوائم الطعام وتصميمها وإنتاجها في كل أماكن خدمات تقديم الطعام.
()0-3:3

 503309تغذية اإلنسان
Human Nutrition
متطلب سابق 503210 :
يشمل دراسة مبادئ تخطيط الوجبات الصحية واألدوات المستخدمة لذلك .دراسة تفصيلية ألدلة اإلرشادات الغذائية
والمجموعات الغذائية ولنظام بدائل األطعمة .كما يفصل المعايير التغذوية واالحتياجات وطرق قياسها .يستعرض سوء
التغذية بأنواعها من حيث أسبابها وطرق الوقاية والعالج .كما يتم دراسة التداخل ما بين الغذاء والدواء وطرق تقييم
الوضع التغذوي.
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()1-2:3

 503310كيمياء وتحليل األغذية
Food Chemistry and Analysis
متطلب سابق 503209 + 501241 :
يتم في هذا المساق دراسة المركبات والمكونات األساسية في األغذية بالتفصيل .ودراسة الصفات الكيميائية
والفيزيائية والحسية للغذاء وعالقتها بالتركيب الكيمياوي وكذلك تأثرها بالعوامل البيئية وطرق الحفظ والتصنيع
المختلفة ،المواد الحافظة واألنزيمات والملوثات والنكهات واأللوان وتركيبها الكيماوي .كما يشمل دراسة الطرق
التحليلية القياسية المختلفة لألغذية واألجهزة المختلفة المستعملة في التحليل ،طرق أخذ العينة وتدوين النتائج
وتفسيرها والعوامل المؤثرة في نتائج تحليل مكونات األغذية .ويشمل المختبر تجارب عملية عن طرق اخذ العينات
وتحليل مكونات األغذية المختلفة مثل الرطوبة والبروتين والدهون والفيتامينات والعناصر المعدنية باستخدام األجهزة
المختلفة مثل جهاز كلدال ،سكسوليت ،كروماتوغرافيا السائل العالي الكثافة ،وجهاز االمتصاص الذري ،وجهاز قياس
اللهب وغيرها.
()1-2:3

 503317األحياء الدقيقة في األغذية
Food Microbiology
متطلب سابق 503225 :
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بتأثير األحياء الدقيقة على الطعام ومعرفة الظروف التي تساعدها في ذلك والطرق
المستعملة لعزلها وتشخيصها وعدها .دراسة األحياء الدقيقة المهمة في صناعة الطعام والطرق المستعملة لمنع تلوث
الطعام واألجهزة المستعملة لتحضيره .الطرق المختلفة لتعقيم ومنع نمو الجراثيم في الطعام المصنع والطبيعي والطرق
المستعملة لتقليل الضرر الصحي على اإلنسان .دراسة األمراض التي تنتقل مع الطعام وتشمل األمراض البكتيرية
واألمراض الطفيلية والديدان ،ودراسة التقنيات الحيوية لصناعة األطعمة المصنعة مثل األجبان والخل واإلنزيمات
واألدوية وطرق فحص السيطرة النوعية على األطعمة .كما يشمل دراسة األحياء التي تتواجد في الحليب ومنتجاته،
وكيفية السيطرة على األمراض التي تنتقل بواسطة الحليب ومنتجاته .أما المختبر فقد صمم لكي يتعرف الطالب على
الطرق والتقنيات المستعملة لعزل وكشف وفحص وتعداد األحياء الدقيقة المتواجدة في األطعمة والحليب ومنتجاته
وعلى الطرق المستعملة لعزل وتشخيص األحياء التي تنقل األمراض بواسطة الطعام والحليب ومنتجاته .ومعرفة طرق
السيطرة النوعية على األطعمة.
()1-2:3

 503319تكنولوجيا األغذية
Food Technology
متطلب سابق 503225+503310 :
يشمل المساق دراسة طرق إطالة فترة صالحية األطعمة .ويشمل كذلك دراسة طرق حفظ وتقنات األغذية النباتية
والحيوانية من أجل منع فسادها وذلك باستخدام الحرارة العالية والطبخ والتجميد والتجفيف والتركيز والتخمير
والتدخين والتشعيع وباستخدام المضافات الغذائية .كم يشمل المساق دراسة العوامل المسببة لتلف األطعمة.
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()1-3:4

 503320التغذية العالجية ()1
)Therapeutic Nutrition (1
متطلب سابق ( 503314أو متزامن)
تهتم هذه المادة بدراسة استخدام الرعاية التغذوية في حاالت الصحة والمرض .ويتم كذلك دراسة مبادىء خطط الغذاء
والتي تتضمن أنواع وطرق االطعام .كما تدرس مفهوم توازن الطاقة في الجسم وتدبير الوزن واألمور المتعلقة
بالسمنة والنحافة .كما يتم دراسة مرض السكري ومعالجته التغذوية باالضافة الى مرض فقدان المناعة المكتسبة
والسرطان والمعالجة التغذوية لهما.
أما المختبر فيتضمن دراسة حاالت مرضية لألمراض واألوضاع المدروسة في الجزء النظري ومعالجتها وتخطيط
الحميات المناسبة لها.
()1-3:4

 503323التغذية العالجية ()2
)Therapeutic Nutrition (2
متطلب سابق 503320 :
تستكمل هذه المادة مواضيع التغذية العالجية التي لم تغطي في مادة التغذية العالجية ( ،)1وتشمل دراسة أمراض
الجهاز الهضمي والقلب واألوعية الدموية والكبد والمرارة والرئتين والكلى من حيث فهم اسبابها والتغيرات األيضية
منها ومعالجتها التغذوية .أما المختبر فيغطي كيفية تصميم الحميات الغذائية المناسبة لهذه األمراض ودراسة بعض
الحاالت المرضية وفهمها.
()0-3:3

 503332التثقيف اإلرشاد التغذوي
Nutrition Counseling and Education
متطلب سابق503314 :
يمكن المساق الطالب من فهم الجانب النظري والعملي في االستشارة التغذوية .باإلضافة إلى دراسة النظريات في تعليم
التغذية .ويغطي المساق مهارات التواصل الفعال في االستشارات التغذوية والتعي تشعمل المهعارات الشعفوية والكتابيعة،
وإجراء المقابالت ،وتطوير البرامج التعليمية واالرشادات في مجال الصحة والتغذية.
()6-0:6

 503391تدريب في التغذية العالجية والتغذية السريرية
Internship in Therapeutic and Clinical Nutrition
متطلب سابق 503323 :
يتم التدريب في المستشفيات والمؤسسات ذات العالقة من أجل تزويد الطلبة بالمهارات العملية في مجال التغذية
والحميات.
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()3-0:3

 503392تدريب في خدمات الطعام
Internship in Food Services
متطلب سابق  503391 :أو متزامن
يتم التدريب في المؤسسات التي تحضر وتنتج وتقدم الطعام .سيشاهد الطالب ويمارس العديد من مجاالت خدمات تقديم
الطعام والتي قد تشمل :تخطيط قوائم الطعام والشراء والتحضير والتداول ،أدوات التقديم ،الصحة العامة واإلجراءات
الوقائية وعمليات الجرد.
()0-3:3

 503423التغذية خالل مراحل الحياة
Nutrition During Human’s Life Cycle
متطلب سابق 503212 :
دراسة الخصائص واألساليب والمتطلبات التغذوية لجميع مراحل عمر اإلنسان بداية بالخلية المخصعبة وحتعى المراحعل
المتقدمة من العمر من اجل التأكيد على تطور ونمو سليم خال من المشاكل التغذويعة ،وتشعمل هعذه المراحعل :الحمعل ،
الرضاعة  ،الطفولة  ،المراهقة  ،البلوغ ،متوسط العمر ،والشيخوخة  .وكذلك دراسعة الوقايعة ومعالجعة األمعراض ذات
العالقة بالت غذية لتلك المراحل  .اإلشارة إلى بعض المشعاكل واالهتمامعات الصعحية الخاصعة بكعل مرحلعة والتركيعز علعى
دراسة التغذية والتمارين الرياضية .
()2-0:2

 503426ندوة وبحث
Seminar and Research
متطلب سابق  :السنة الرابعة
يقوم الطالب بدايةً بإجراء استعراض مرجعي وبحث .يختار الطالب ويقدم موضوعا ً في مجال الغذاء أو التغذية والحمية
قد يخص مشكلة ما في المجتمع المحلي أو المجتمعات األخرى .يمكن أن يقوم الطالب بإعداد بحث مكتبي أو مختبري.
()0-3:3

 503427إدارة النظم التغذوية
Management of Nutrition Systems
متطلب سابق 503212 :
تتضمن مبادئ النظم التغذوية  ،وطرق اختيعار وتحضعير وحفعظ وتقعديم الطععام ،والعوامعل المعؤثرة عليهعا  .كمعا تشعمل
تقديم الطعام في المؤسسات الغذائية كالمطعاعم والفنعادق  .وأسعس اختيعار قائمعة الطععام .والتخطعيط المعالي واألشعراف
على طاقم العمل في الخدمات .
()0-3:3

 503429تغذية المجتمع
Community Nutrition
متطلب سابق 503314 :
تعريف الطالب ببرامج التغذية المجتمعية التي تنفذها مؤسسات القطاعين العام والخاص .فهم دور أخصائي التغذية
المجتمعية في تقييم وتصميم وتنفيذ برامج الغذاء والتغذية للفئات المستهدفة .استكشاف ودراسة القضايا التي تواجه
ممارسي التغذية المجتمعية والعوامل التي المؤثرة في نجاح هذه البرامج.
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توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 70س .م).
()0-3:3

 503430ضبط ومراقبة جودة الغذاء
Food Quality Control
متطلب سابق 503310 :
دراسة مباديء ضبط وضمان الجودة في الصناعة الغذائية .ويشمل كذلك دراسة عوامل الجودة وطرق قياسها ونظام
لضمان الجودة وأخذ العينات وتسجيل النتائج.
()0-3:3

 503431صحة وسالمة األغذية
Food Hygiene
متطلب سابق 503316 :
أهمية صحة وسالمة األغذية ،ثم األمراض التي تنتقل إلى اإلنسان بواسطة الطعام وبقايا المعواد الغريبعة فعي األطعمعة،
متطلبات صحة وسالمة األغذية ،أسعاليب حمايعة األغذيعة معن التلعوث والفسعاد والتلعف ،المتطلبعات الصعحية الشخصعية
والعام ة للعاملين في إعداد وتصعنيع األغذيعة  .أهميعة وسعائل التنظيعف والتطهيعر والتعقعيم ومكافحعة الفعات  .التعريعف
بنظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة وتطبيقه في مؤسسات األغذية .
()1-2:3

 503432تقييم الحالة التغذوية
Nutritional Assessment
متطلب سابق 503314 :
مقدمة في األساليب المستخدمة في تقييم الحالة التغذوية ،بما في ذلك طرق تقييم الحالة الغذائية ،والمؤشرات الحيوية
والتقنيات المستخدمة في تحليل الدم ،وقياسات الجسم البشري ،والفحص السريري .يشمل المختبر على التطبيق
العملي لمختلف أدوات التقييم التغذوي واستخدامها في تقييم الصحة والمرض على حد سواء.
()1-2:3

 503440التغذية السريرية واالضطرابات األيضية
Clinical Nutrition and Metabolic Disorders
متطلب سابق 503323 :
يدرس المساق االضطرابات األيضية التغذوية التي لم تغطى في مساقي التغذية العالجية ( )1و ( )2من حيث مسبباتها
والوقاية والعالج .يشمل المساق األمراض األيضية الموروثة المؤثرة على األحماض األمينية والعضوية وسكر
الجالكتوز ،إضافة إلى حالة مقاومة اإلنسولين والمتالزمة األيضية وغيرها من االضطرابات.
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توصيف مواد متطلبات قسم اختياري ( 3س .م).
()0-3:3

 405105صحة الطفل وتغذيته
Child Health & Nutrition
متطلب سابق :ال يوجد
أساسيات صحة الطفل بدءاً من فترات الحمل والوالدة وما بعدها والعوامل الوراثية والبيئية التي تحددها ،األمراض
األساسية التي يمكن أن يتعرض لها الطفل ،وسبل الوقاية ،العادات الصحية األساسية ،مكونات الغذاء السليم للطفل
ودور المعلمة في التعامل مع الطفل ،والبيئة المحلية ودورها في توعية األطفال.
()0-3:3

 406220مبادئ الصحة النفسية
Principles of Mental Health
متطلب سابق 405101 :
يبحث هذا المساق في التعريف بمفهوم الصحة النفسية ومظاهره ا من وجهة نظ ر المدارس النفسية المختلفة .كم ا
يبحث في السلوم السوي والسلوم الش اذ والشخصية وخصائصها ،ومظاهر الشخصية السوية ،والعوامل المؤثرة
فيها .ويتناول هذا المس اق مفاهيم اإلحباط والصراع النفسي والضغوط النفسية ودورها في اختالل الصحة النفسية .كما
يعرض نم اذج من المشكالت واالضطرابات النفسية والعقلية ،ودور المنظم ات االجتماعية في الصحة النفسية.
()0-3:3

 503305التغذية واللياقة البدنية
Nutrition and Physical Fitness
متطلب سابق 503314 :
يتم دراسة دور التغذية في الصحة واللياقة البدنية واألداء الرياضي .كمعا يعتم اسعتعراض كافعة المغعذيات (كربوهيعدرات
وبروتينات ودهون وفيتامينات ومعادن والماء) من حيعث دورهعا فعي انتعاج الطاقعة أثنعاء األداء الرياضعي واالحتياجعات
الغذائية للرياضعيين وفهعم األمعور األيضعية لهعذه المغعذيات وعالقتهعا بالرياضعة .كمعا يعتم دراسعة دور بععض مسعاعدات
الشغل في التأثير على األداء الرياضي.
يتم كذلك التركيز على دراسة التغذية الجيدة أثناء التمرين والمباراة وقبال وبعدها .يوتم كذلك استعراض بعض األغذيعة
واألدوية والمكمالت الغذائية التي لها عالقة باالداء الرياضي.
()0-3:3

 503315علم الفيروسات وعلم المناعة
Virology and Immunology
متطلب سابق 502225 :
تتضمن هذه المادة دراسة علم الفيروسات التي تشمل دراسة طبيعة الفيروسات وطرق تكاثرها وتصنيفها ،معع دراسعة
ألهم أمراض اإلنسان التي تسببها الفيروسات .التطععيم ،دور الفيروسعات فعي نمعو السعرطان .كمعا تتضعمن دراسعة علعم
المناعة والذي يشمل دراسة أساسيات المناعة ،واألمراض المناعية الذاتية وتفاعالت الحساسية مع التركيز علعى دور
الغذاء في منع بعض األمراض الفيروسية وتأثيره على الجهاز المناعي.
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توصيف مواد متطلبات قسم اختياري ( 3س .م).

()0-3:3

 503325مواضيع خاصة في التغذية والحمية
Selected Topics in Nutrition & Dietetics
متطلب سابق  :مستوى سنة ثالثة
تتضعمن اختيععار مواضعيع مختلفععة فعي مجععاالت التغذيععة ،كالتغذيعة عنععد الرياضعيين وعمليععات أيعض الطاقععة والفيتامينععات
والوفرة الحيوية التغذوية والجهاز الهضمي ووبائيات التغذية.
()0-3:3

 503329التقانات الحيوية لألغذية
Food Biotechnology
متطلب سابق 502225 :
مفهوم التقانات الحيوية للمواد الغذائية وتطوراتها  .أسس التقانات الحيوية المستخدمة من هندسة وراثية  ،تخمعرات،
استنساخ  ،وغيرها  .استخدام وسائل التقنات الحيوية في إنتاج اإلنزيمات  ،البروتينات  ،الفيتامينات  ،المواد المضافة
لألغذية ،ومواد أخرى  .معالجة فضالت معامل التغذية قبل التخلص منها .
()1-2:3

 503424نظم المعلومات التغذوية
Nutrition Information Systems
متطلب سابق 9600101 :
تتضععمن هععذه المععادة التععدريب علععى اسععتخالص المعلومععات التععي تخععص الغععذاء والتغذيععة والمنتجععات الغذائيععة ،وتقيععيم
الم علومات المتوافرة من نظم المعلومات في هذه المجاالت ،وكذلك تشمل استخدامات الحاسوب في إعداد قعوائم الطععام
والوجبات في المستشفيات ومراكز األمومة وبرامج تغذية المجتمع المختلفة وبما يتناسب مع كل حالة.
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توصيف مواد متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 12س .م).
()0-3:3

 1011115كيمياء عضوية للعلوم الطبية
Organic Chemistry for Medical Sciences
متطلب سابق( 101103 :أو متزامن)
تشتمل هذه المادة على تصنيف المواد العضوية ،الروابط الكيميائية ،دراسة المركبات الهيدروكربونية :التسمية،
االلكانات ،االلكينات ،االلكاينات ،المركبات األليفاتية الحلقية ،المركبات االروماتية ،الكيمياء الفراغية ،المشتقات
الهالوجينية ،الكحوالت ،الفينوالت ،االثيرات وااليبوكسيدات ،االلدهيدات والكيتونات ،األحماض الكربوكسيلية
ومشتقاتها ،االمينات.
101117مختبر كيمياء عضوية للعلوم الطبية
Organic Chemistry Lab. for Medical Sciences
متطلب سابق( 101115 :أو متزامن)
الجزء العملي فيتضمن طرق مخبرية عضوية والتعرف على المجموعات الفعالة للمركبات العضوية.

()1-0:1

()0-2:2

103333إحصاء حيوي
Biostatistics
متطلب سابق 103101 :
التوزيعات التكرارية .مقاييس النزعة المركزية والتشتت .توزيع ذات الحدين وبواسون والتوزيع الطبيعي .فترات الثقة
واختبارات الوسط والنسبة من عينات كبيرة .معامل ارتباط بيرسون وسبيرمان .اختبار كاي واختبارات االستقاللية.
االحصاء الحيوي.
()1-2:3

 503213علم وظائف األعضاء
Physiology
متطلب سابق503102 :
تشتمل هذه المادة على دراسة تركيب ووظائف أعضاء وأجهزة جسم اإلنسان مع التركيز على اللية الفسيولوجية
والبيوكيميائية لتلك الوظائف على مستوى التنظيم الخلوي والنسيجي وكيفية تنظيم التوازن الجسمي .ويجري التأكيد
على جهاز الغدد الصماء والجهاز الهضمي وتنظيم عمليات األيض وعلى عملية التكاثر الجنسي واإلخصاب والحمل
والوالدة .ويشتمل الجزء العملي من المادة على بعض التجارب الفسيولوجية المتعلقة بالمواضيع المذكورة وعلى
فحص نماذج لجسم اإلنسان ،وفحص شرائح لألنسجة ذات العالقة مثل الدم واألنسجة الضامة والجهاز العصبي .كما
يشمل على تجارب يجريها الطالب باستعمال الحاسوب.
()0-3:3

 503214الكيمياء الحيوية في الغذاء والتغذية
)Food and Nutrition Biochemistry (3: 0-3
متطلب سابق 101115 :
يعطي المساق مقدمة مباديء التقنات الحيوية للغذاء وتطوراتها .كما يدرس مباديء الهندسة الوراثية والتخمر
واالستنساخ وغيرها من طرق تقنيات الغذاء الحديثة .كم يشمل استخدام التقنيات المختلفة في إنتاج أطعمة مختلفة،
مثل اإلنزيمات والبروتينات والفيتامينات والمنكهات وغيرها .ويتطرق المساق إلى طرق معاملة مخلفات الطعام.
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اتصل بنا

جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل
تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني registrar@uop.edu.jo

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني student-affairs@uop.edu.jo

قسم التغذية
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )8410 ( – )8010( :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي)
(تنفيذ :السيدة /فاطمة عواد)
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