Al Azhar University - Gaza
Academic Affairs

جامعة الزهر غزة

الشؤون الكاديمية

العلوم الطبية التطبيقية

كلية
خطة رقم

9179

المستوى

1

الفصل

القسم

التغذية السريرية

خطة

تغذية سريرية 2016

فصل أول

الرمز

توقيع

اسم المادة

 AMSL1202مفردات طبية
 CHEM1103كيمياء عامة عملية
 CHEM1301كيمياء عامة )(1

اسم انجليزي
Medical Terminology

2

متطلب جامعة

إجباري

)General Chemistry Lab(1

1

متطلب كلية

إجباري

)General Chemistry (1

3

متطلب كلية

إجباريCHEM1301

)Holy Quran(1

1

متطلب جامعة

إجباري

)Human Anatomy and Physiology(1

2

متطلب كلية

إجباري

General Biology

3

متطلب كلية

إجباري

Biology Lab

1

متطلب كلية

إجباري BIOL1301

)Arabic Language(1

2

متطلب جامعة

إجباري

)English Language (1

2

متطلب جامعة

إجباري

First Aids

1

متطلب كلية

إجباري

 ISLM1101قرآن كريم )(1
 AMSL1201تشريح و علم وظائف العضاء 1
 BIOL1301بيولوجيا عامة
 BIOL1102بيولوجيا عامة عملية
 ARAB1201اللغة العربية )(1
 ENGL1201اللغة النجليزية )(1
 AMSL1101السعافات الولية

مجموع الساعات
الفصل

سم

النوع

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

18

فصل ثاني
اسم المادة

الرمز

توقيع

 EDUC1203مبادئ علم النفس

النوع

التصنيف

اسم انجليزي
Introduction to Psychology

2

متطلب كلية

إجباري

Physics Lab

1

متطلب كلية

إجباريPHYS1301

)General Physics(1

3

متطلب كلية

إجباري

)Computer Science (1

3

متطلب كلية

إجباري

Mathematics

3

متطلب كلية

إجباري

Jurisprudence

2

متطلب جامعة

إجباري

)Human Anatomy and Physiology(2

3

متطلب كلية

إجباريAMSL1201

 PHYS1103فيزياء عامة عملية
 PHYS1301فيزياء عامة )(1
 ITCS1301علوم حاسوب )(1
 MATH1330رياضيات
 ISLM1201دراسات في الفقه
 AMSL1301تشريح و علم وظائف العضاء 2

مجموع الساعات

سم

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

17
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المستوى

2

الفصل

القسم

التغذية السريرية

خطة

تغذية سريرية 2016

فصل أول

الرمز

توقيع

اسم المادة

 AMSL2312ميكروبيولوجيا عامة
 BIOL2303مقدمة الكيمياء الحيوية
 MATH2209مبادىء الحصاء
 NUTD2302مبادئ تغذية النسان
 ISLM2201دراسات في الحديث وعلومه
 NUTD2301الفسيولوجيا المرضية
 NUTD2203الجوانب النفسية/الجتماعية في الرعاية
الصحية

مجموع الساعات
الفصل

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

General Microbiology

3

متطلب كلية

إجباري BIOL1301

Introduction to Biochemistry

3

متطلب كلية

إجباري

Principles of Statistics

2

متطلب كلية

إجباري

Principles of Human Nutrition

3

تخصص

إجباري BIOL2303 BIOL1301

Studies in Prophetic Tradition

2

متطلب جامعة

إجباري

PATHOPHYSIOLOGY

3

تخصص

إجباريAMSL1201

Psychosocial Aspects in Health
Profession

2

تخصص

إجباري

متطلب سابق

18

فصل ثاني
اسم المادة

الرمز

توقيع

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

 NUTD2106ميكروبيولوجي الغذاء -عملي

1

تخصص

إجباريNUTD2205

 NUTD2205ميكروبيولوجي الغذاء  -نظري

2

تخصص

إجباريAMSL2312

NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY

3

تخصص

إجباريBIOL2303 NUTD2302

)Holy Quran (2

1

متطلب جامعة

إجباري

FOOD SCIENCE

3

تخصص

إجباري BIOL2303

Studies in Islamic Faith

2

متطلب جامعة

إجباري

Human Rights

2

متطلب جامعة

إختياري

VITAMINS & MINERALS

3

تخصص

إجباريBIOL2303 NUTD2302

MACRONUTRIENTS

2

تخصص

إجباريNUTD2302

 NUTD2309كيمياء حيوية تغذويه
 ISLM2105قرآن كريم ) (2
 NUTD2304علم الغذية
 ISLM2202دراسات في العقيدة السلمية
 LAWS2213حقوق النسان
 NUTD2308الفيتامينات و الملح المعدنية
 NUTD2207العناصر الغذائية الرئيسة

مجموع الساعات

متطلب سابق

19
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9179

المستوى

3

الفصل

القسم

التغذية السريرية

خطة

تغذية سريرية 2016

فصل أول

الرمز

توقيع

اسم المادة

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

 NUTD3210وبائيات التغذية

NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY

2

تخصص

MATH2209
إجباريNUTD2302

 ISLM3107قرآن كريم )(3

)Holy Quran (3

1

متطلب جامعة

إجباري

Environmental Sciences

2

متطلب جامعة

إختياري

NUTRITIONAL ASSESSMENT

3

تخصص

MATH2209
إجباريNUTD2302

Nutrition During Life Cycle 1

3

تخصص

إجباريNUTD2308NUTD2302

SPORT NUTRITION

3

تخصص

إجباريNUTD2302AMSL1201

Food Processing and PreparationTheory

2

تخصص

إجباريNUTD2205NUTD2302

Principles of Food Preparation -Practical

1

تخصص

إجباريNUTD3214

 GEOL3203علوم البيئة
 NUTD3312تقييم الحالة الغذائية
 NUTD3313التغذية خلل المراحل العمرية 1
 NUTD3311التغذية الرياضية
 NUTD3214أساسيات تحضير الطعمة  -نظري
 NUTD3115أساسيات تحضير الطعمة  -عملي

مجموع الساعات
الفصل

17

فصل ثاني

الرمز

توقيع

اسم المادة

 ISLM3201دراسات في التفسير وعلوم القرآن
 NUTD3216تخطيط الوجبات -نظري
 NUTD3117تخطيط الوجبات -عملي
 NUTD3221التغذية و المناعة
 NUTD3320التغذية خلل المراحل العمرية 2
 NUTD3319التغذية المجتمعية
 NUTD3318التغذية العلجية 1

مجموع الساعات
الفصل
الرمز

متطلب سابق

اسم انجليزي

سم

النوع

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

Interpretation of Quran

2

متطلب جامعة

إجباري

DIET PLANNING - THEORY

2

تخصص

إجباريNUTD2308NUTD2207NUTD2302

DIET PLANNING -PRACTICAL

1

تخصص

إجباريNUTD3216

NUTRITION AND IMMUNITY

2

تخصص

إجباريNUTD3320NUTD2308

Nutrition During Life Cycle 2

3

تخصص

إجباريNUTD2308NUTD2302

COMMUNITY NUTRITION

3

تخصص

إجباريNUTD3312NUTD2302

)Nutrition Therapy 1 (Theory

3

تخصص

إجباريNUTD2308NUTD2207NUTD3312

16

فصل صيفي
اسم المادة

توقيع

Nutrition Therapy-Practicum 1

 NUTD3322التغذية العلجية تدريب عملي 1

مجموع الساعات

اسم انجليزي

سم

3

النوع

تخصص

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

إجباريNUTD3216NUTD3318

3
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المستوى

4

الفصل

القسم

التغذية السريرية

خطة

تغذية سريرية 2016

فصل أول

الرمز

توقيع

اسم المادة

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

 NUTD4323سلمة و صحة الغذاء

FOOD SAFETY AND HYGIENE

3

تخصص

إجباريNUTD3214NUTD2205

 NUTD4226تحليل الغذية -نظري

FOOD ANALYSIS - THEORY

2

تخصص

إجباريNUTD2205NUTD2304

 NUTD4127تحليل الغذية  -عملي

FOOD ANALYSIS - PRACTICAL

1

تخصص

إجباريNUTD2205NUTD2304

Inborn Error of Metabolism

3

تخصص

إجباريNUTD2309

Palestinian Studies

2

متطلب جامعة

إختياري

)Nutrition Therapy 2 (Theory

3

تخصص

إجباريNUTD3216NUTD3318

Integrative and Functional Nutrition

2

تخصص

إجباري

Research Methodology in Health
*Science

2

تخصص

إجباري

 NUTD4328امراض خلل التمثيل الغذائي
 PALS4201الدراسات الفلسطينية
 NUTD4324التغذية العلجية 2
 NUTD4225التغذية التكميلية و الوظيفية
 NUTD4229البحث العلمي في العلوم الصحية  +مشروع
التخرج

مجموع الساعات
الفصل

متطلب سابق

18

فصل ثاني
اسم المادة

الرمز

توقيع

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

)Holy Quran (4

1

متطلب جامعة

إجباري

Nutrition Counseling and Education

3

تخصص

إجباريNUTD3312NUTD3319

 NUTD4332التغذية العلجية  2تدريب عملي

Nutrition Therapy-Practicum 2

3

تخصص

إجباريNUTD4323NUTD3216NUTD3318

 NUTD4230التغذية النبوبية والوريدية

Enteral & Parenteral Nutrition

2

تخصص

إجباريNUTD4324NUTD3318

Ethical and Legal Issues in Health
Professions

1

تخصص

إجباري

NUTRITION AND ECONOMY

1

تخصص

إجباريNUTD3210NUTD3319

FOOD AND NUTRITION Services
Management

3

تخصص

إجباريNUTD4323NUTD3214

 ISLM4113قرآن كريم )(4
 NUTD4331التوجيه و التعليم التغذوي

 NUTD4135التشريعات واخلقيات الممارسة الصحية
 NUTD4134اقتصاديات التغذية
 NUTD4333ادارة خدمات التغذية و الغذاء

مجموع الساعات

14
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وحدة تكنولوجيا المعلومات

