برنامج  /ماجستير العلوم في التغذية السريرية

▪ الكلية:

كلية العلوم الطبية التطبيقية

▪ القس ــم:

قسم التغذية التغذية العالجية

▪ الدرجة:

ماجستي

▪ مسمى الربانمج:

ماجستي العلوم يف التغذية السريرية

▪ مدة الربانمج:

سنتان

▪ الساعات املعتمدة:

 ٣٠ساعة ( ٢٤مقررات دراسية و ٦ساعات للرسالة)

▪ الوحدات الدراسية املطلوبة للتخرج:

ستة مقررات دراسية ( ٢٤ساعة معتمدة) ورسالة ( ٦ساعات معتمدة)

▪ نظام الربانمج:

مقررات دراسية ورسالة

▪ التخصصات الدقيقة للربانمج

تغذية األطفال
التغذية التدعيمية
التغذية والصحة النفسية

اخلطة الدراسية للربانمج:

يتطلب الحصول على درجة الماجستير في التغذية السريرية اكمال ستة مقررات دراسية إجبارية تغطي  24وحدة (ساعة معتمدة) ،باإلضافة إلى

إجراء البحث العلمي وإعداد ومناقشة الرسالة ( 6وحدات دراسية) .ويتضمن البرنامج ثالث تخصصات فرعية يستطيع الطالب االختيار
منها وفقا لما هو متاح خالل العام االكاديمي ،وتتوزع الخطة الدراسية على ستة فصول دراسية كما يلي:
السنة األولى
السنة األولي (الفصل الدراسي األول)
#
1
2

رمز المقرر
NUTR 611
NUTR 612

اسم المقرر
التغذية والتمثيل الغذائي متقدم

طرق البحث العلمي التغذوي واالحصاء الحيوي
المجموع

عدد الساعات المعتمدة
4
4
8

السنة األولي (الفصل الدراسي الثاني)
#
1
2

رمز المقرر
NUTR 621
NUTR 622

اسم المقرر

عدد الساعات المعتمدة

وسائل التقييم واألجهزة في علوم الغذاء والتغذية

4

العالج الغذائي الطبي المتقدم

4

المجموع

8
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السنة األولي (الفصل الدراسي الثالث)
#
1

رمز المقرر
NUTR 631

2

اسم المقرر

عدد الساعات المعتمدة

حلقات دراسية في الغذاء والتغذية

4

مقرر التخصص*

4

-

8

المجموع
*مقررات التخصص:

على الطالب اختيار واحداً من المقررات التالية وفقاً للتخصص الفرعي المرغوب ووفقا لما هو متاح خالل العام االكاديمي.
التخصص الفرعي

اسم المقرر

رمز المقرر

1

تغذية األطفال

تغذية أطفال متقدم

NUTR 632

2

التغذية التدعيمية

التغذية التدعيمية

NUTR 633

3

التغذية والصحة النفسية

التغذية والصحة النفسية

NUTR 634

السنة الثانية
السنة الثانية (الفصل الدراسي األول)
#
1

اسم المقرر

رمز المقرر
NUTR 699

عدد الساعات المعتمدة
مقرر مستمر

رسالة علمية

-

المجموع
السنة الثانية (الفصل الدراسي الثاني)
#
1

اسم المقرر

رمز المقرر
NUTR 699

عدد الساعات المعتمدة
مقرر مستمر

رسالة علمية

-

المجموع
السنة الثانية (الفصل الدراسي الثالث)
#
1

اسم المقرر

رمز المقرر
NUTR 699

عدد الساعات المعتمدة

رسالة علمية
المجموع

ويتضمن مقرر "الرسالة" إجراء التجارب العلمية وإعداد وكتابة مشروع التخرج (الرسالة العلمية).

6
6

