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 رؤية ورسالة و اهداف برنامج دبلوم التغذية االكلينيكية

 

 البرنامج : رؤية

 .تحقيق الريادة و التميز محليا و دوليا في مجال التغذية اإلكلينيكية 

 البرنامج : رسالة

 وإلكلينيكية التغذية ا مجال في للعمل المهنية المهارات و بالمعرفة مزودين و مؤهلين كوادر خريجت 

 .عالميا و محليا المجتمعية االحتياجات تلبي التي

 أهداف البرنامج :

 

   تزويد المستتتتاتتت يات و  المؤستتتستتتات العرجيل بالكوادر العلمية في مجال التغذيل االكلينيكيل  و اكستتتا

ماتتتتتاكل لفي مجال التغذيل االكلينيكيل التي تستتتتتاعدهم في حل ا المتميزة التعليميةالخبرات    الخريجين

 المتعلقل بالتغذيل بالتعاون مع فريق الرعايل الصحيل.

 وعرجهاالوقاية من األمراض  فيمبادئ التغذية وتطبيقها بمعرفة الطال  بال أمداد. 

 في ستياق ستوا التغذية و والسمنة و واالستجابة األيةية لاصابة   فرادتحستين صتحة االفي  المستاعدة

 .المزمنةواألمراض 

 حول تقييم نمط حياة المريض الغذائي وكي ية تقديم الماتتتتورة والدعم لهم دقيقة لوم معرفة هذا الدب يوفر

 احتياجاتهم.بما يناس  في انتقالهم إلي نمط حياة غذائية أكثر توازنا 

 

  :[0مادة ]

 االكلينيكيل  بعد التغذيةدبلوم اتتتتتتهادة  تمنح جامعة المنصتتتتتتورة بنااط علي طل  مجل  كلية الصتتتتتتيدلة 

 المقررات  الدراسية و استكمال ماروع التخرج بنجاح. اجتياز 

  :[8مادة ]

  مج للبرا متتاليتتةالداريتتة و اال علي أن يتبع الرئحتتلتختص اللجنتتة ال رعيتتة بتتاالاتتتتتتتراج علي البرنتتامج

جامعل المنصتتتتورا و الصتتتتادر  –النوعيل للدراستتتتات العليا بنظام الستتتتاعات المعتمدا بكليل الصتتتتيدلل 

    .82/08/8109بتاريخ  (915)جل  الجامعل بجلستل الموافقل عليها من م

  :[3مادة ]

  الدراستتتتات العليا بنظام  رامحب رئحةب(  0)  يةتتتتاج البرنامج الي الدرجات العلمبل الممنوحل بالمادا

و الصتتتادر بها  8107و المعدلل عام  8102جامعل المتصتتتورا  –الستتتاعات المعتمدا يكليل الصتتتيدلل 

 . 05/0/8102تاريخ ( ب28قرار وزاري رقم )

 القواعد العامة للقيد  

 : العام الدراسي: [4مادة ]

 وال صتتتل الدراستتتي مدتل خمستتتة عاتتتر أستتتبوعاط تاتتتمل  الدراستتتية من فصتتتلين دراستتتيين العامتألج ي

 باالةافة الي فصل دراسي صي ي . اإلمتحانات

 دا ل رعية للبرنامج و يعتمتبدا الدراستتة طبقا للمخطط الزمني لكل فصتتل دراستتي و الذي تحددا اللجنة ا

   .مجل  الكلية
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 التقدم للقيد:مواعيد و اإلعالن عن الدراسة[:5مادة ]

 الطر  بالبرنامج بنااا علي اقتراح اللجنة ال رعية للبرنامج لعدد  الحد األقصي و الحد األدني يتم تحديد
طبقا الكلية بللجنة ال رعية للبرنامج  االلتحاقتقدم طلبات و  عابيليللقدرا االستووفقاط مجل  الكلية وموافقة  

 لمواعيد  يحددها مجل  الكلية.

   يتم  تحديد موعد فتح با  القبول و بداية الدراسة طبقا لرئحة الدراسات العليا بالكلية و بعد موافقة مجل
  .الكلية

 

 : شروط القيد   [6 مادة ]

بالجامعات  كليات الصتتتتتتيدلة الصتتتتتتيدلة من إحد  حاصتتتتتترط علي درجة البكالوريو  في أن يكون -1

 او العربيل المصرية 

 طبقتاط لما يحدداويجوز قبول الطر  الوافتدين  من المجل  األعلي للجتامعتات امعترج بهتوالاالجنبيتل  أو

 المجل  األعلي للجامعات بخصوص قبول الوافدين .

 للدراسة لمدة يومين علي األقل أسبوعياط. الت رغموافقة جهة العمل علي  -2

 علي القيد. الكليةل مجل  موافق -3

 : نظام الدراسة [7مادة ]

ستتاعة معتمدة و إجراا ماتتروع تخرج في ال صتتل  82يقوم الطال  بدراستتة مقررات دراستتية بواقع  -1

الدراستي الثاني في موةوع تحددا لجنة اإلاراج المعتمدة من مجل  القسم العلمي المختص ولجنة 

 .الدراسات العليا ومجل  الكلية 

 : إلغاء القيد [8مادة ]
 الحاالت اآلتية: يقوم مجلس الكلية بإلغاء قيد طالب الدبلوم في

 .مع مراعاة فترات وقج القيد من تاريخ قيدا ثرث سنواتإذا لم يحصل علي الدبلوم خرل  -1

 للبرنامج. السنوية المقررةسداد الرسوم الدراسية  عدم -2

 .إللغاا القيدإذا تقدم بطل   -3

 

 

 

 

  العلمي:ات الدراسية ومحتواها : المقرر[9ادة ]م

 نظام الساعات المعتمدة. الرئحةتتبع  -0

 .([08مادة ]بجدول توزيع المقررات )توزع المقررات الدراسية علي ال صول الدراسية كما هو مبين  - 8

 ل دون اإلخرمجل  الكلية   بعد موافقة  %89بنستتبة ال تتجاوز  المقررات الدراستتية  محتوي تحديث يجوز -3

ليا لجنل الدراسات الع نم واعتمادهاتوصي ها  تصالمخ القسم ل تولي مجي وبرنامج. لل الستاعات المقررة ب

 مجل  الكلية. و البحوث و

 :: الساعات المعتمدة[11مادة ]

و أ بحد ادني ساعتين اسبوعيا عمليأو تدري   واحدة ساعةمدتها  تعادل محاةترة نظرية الستاعة المعتمدة -0

 لمدة فصل دراسي و ميداني مدتل ثرث ساعات أسبوعيايكي تدري  اكلين

 :: تسجيل المقررات[11مادة ]

  الدراسيةقواعد خاصة بالمقررات 
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 .الدراسيمن بدا ال صل  الثانيالبرنامج قبل نهاية األسبوع بلمقررات الدراسية ايسجل الطال   (0

 وعلي الدراستتتيمن بداية ال صتتتل  الرابعمقرر قبل نهاية األستتتبوع  أيحذج  أو يجوز للطال  إةتتتافة (2

الستتتتتتتاعات  ثلثييقل مجموع ستتتتتتتاعاتها المعتمدة عن  ل  مراعاة تستتتتتتتجيل عدد من المقررات الالطتا

 .الدراسي )عند التسجيل للمرة األولي( ال صل  المطروحة في

في ال ترة التي تحددها اللجنة ال رعية و يوافق عليها  دراستتتيمقرر  من أي باالنستتتحا يستتتمح للطال   (3

 ويعتبر CGPAمتوستتط نقاط الدرجات عتمدة لهذا المقرر في  وال تحتستت  الستتاعات الم مجل  الكلية

   [.Wبحرج ] للتقديرويرمز منسح   الطال 

  :: االمتحانات ونظام التقييم[12مادة ] 

 .طبقا لمواعيد  تحددها اللجنة ال رعية للبرنامج بعد اعتمادها من مجل  الكلية االمتحانات تبدأ   -1

 متحاناالدخول عدم الطال  عن  عذر قبول  اللجنة ال رعية للبرنامجاقتراح كليتة بنتااط علي يجوز لمجل  ال -2

 Incomplete لويعتبر المقرر غير مكتمتتطوال فترة التتدراستتتتتتتتة ولمرتين فقط حتتد المقررات أل النهتتائي

 او ال صل (.ويؤد  الطال  امتحان المقرر غير المكتمل في بداية ال صتل الدراستي التاليI) ـتتتتتتتويرمز لل ب

 .الصي ي

 درجة . 011يخصص لتقييم كل مقرر -3

علي األقل من الدرجة المخصتتتتتصتتتتتة لرمتحان  %21مقرر حصتتتتتولل علي أي ياتتتتتترط لنجاح الطال  في -4

ويكون الحد األدني للنجاح في أي مقرر وفقتاط لرئحتة العتامتة للتدراستتتتتتتات العليتا بتالكليتة مقرر لل التحريري

 لل. المخصصةالدرجة  إجماليمن  81%

 أي إلعادة التستتتتتجيل في ةفرصتتتتت 2.00( اقل من CGPAالحاصتتتتتل علي مجموع تراكمي )لطال  ايمنح  -5 

انات هذا امتح حصل عليها في ةدرجأعلي  احتسا بغرض تحستين التقدير. ويتم  فيل مقرر ستبق لل النجاح

القل و ترفع الدرجة ا  طبقاط لنظام الستتتاعات المعتمدة التراكميحستتتا  متوستتتط  نقاط الدرجات  المقرر في

 بساعاتها المعتمدة من سجل الطال .

علي األقل   %79لم يحقق نستتتتبة حةتتتتور  الدراستتتتي مامقرر لل من دخول االمتحان النهائيالطال   يحرم -6

ة اللجنة ال رعي و بعد موافقةالمتادة  أستتتتتتتتتاذويكون ذلت  بنتاا علي تقرير من  للمقررات النظريتة والعمليتة 

 [.FW] و يرمز للتقدير بحرجخطر الطال  بذل  مجل  الكلية ويموافقة و للبرنامج

في أي مقرر   يئهاالن النظري  انــن أداا االمتحــول عــذر مقبــدون عـتـ  بـتـت  المتغيـتـتالـتـتطـتـتر الـتـتيعتب -7

 .  ABS ـادة بــهــالا ر فيــديــز للتقــرمــ  ويــــراس

في ال صتتل الصتتي ي أو عند  رالمقر هذاتحان وام تستتجيلحالة رستتو  الطال  في أي مقرر فعليل إعادة  في -8

طبقاط  بعد اجتيازا [GPAحستتتا  متوستتتط نقاط الدرجات ] درجة المقرر في احتستتتا يتم و و طرح المقرر

 .لنظام الساعات المعتمدة

 مقياس نقاط الدرجات:  [31مادة ]

 لمقرر .ا تعرج نقاط الدرجات بأنها  وحدة رقمية  تستخدم لتقييم مستو  تحصيل الطال  في -0

كما هو  مقررنقاط كنهاية عظمي لكل  4.0النقتاط بواقع  احتستتتتتتتا يعتمتد نظتام تقييم المقررات علي  -8

 :التاليموةح بالجدول 
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 مقيــــاس نقــــاط الدرجــــات

 GPA Grade Letter التقدير

Excellent 
 +A  فأكثر  90 4

 
 A 51ألقل من  29 3.67

Very Good 

 +B 29ألقل  2829 3.33

 B 2829ألقل من  7729 3
 

 -B 7729ألقل من  79 2.7

Good 

 +C 79ألقل من  7829 2.33

 C 7829ألقل من  8729 2

 -C 8729ألقل من  89 1.7

Pass 
 +D 89ألقل من   8829 1.3

 D 8829ألقل من  81 1

Fail 0.00  81أقل من F 

Absence ـــــــ ــــــ ABS 

Withdrawal Forced ـــــــ ــــــ FW 

Withdrawal ـــــــ ــــــ W 

Satisfactory ـــــــ ــــــ S 
Unsatisfactory ـــــــ ــــــ US 

Transferred ـــــــ ــــــ T 

Incomplete ـــــــ ــــــ I 

في ال صتتتل الدراستتتي  GPA الدرجاتنقاط  المعدل ال صتتتلي: متوستتتط ما يحصتتتل عليل الطال  من مجموع -3

و النحستتوماط علي عدد الستتاعات المعتمدة للمقررات  المستتتجلة للطال  في هذا ال صتتل ويتم حستتتابل علي مق

 :التالي

  

 = المعدل ال صلي

 

اإلجمالية التي حصتتتتتتتل عليها الطال  خرل البرنامج  CGPAمتوستتتتتتتط نقتاط الدرجات المعتدل التراكمي:  -2

 :التاليالنحو ويتم حسابل علي  الدراسي

 =  عدل التراكميالم  

 

الاتتتتتهادة علي رقمين  نقاط المدون فيالالمقررات التي تم معادلتها. ويحتو  متوستتتتتط  نقاط احتستتتتتا يتم   -9

 .[CGPA= 2]الرزم للتخرج متوسط العاريين وهو غير قابل للرفع. ويعتبر 

فصتتتل  أي في [8211]أقل من  [GPA]علي متوستتتط نقاط ل عند حصتتتولللطال   يتم توجيل إنذار أكاديمي  -8

خرل علي األقل  [8211]إلي  CGPA التراكمينقاط الوعلي الطال  أن يحستتتتتتن من متوستتتتتتط  دراستتتتتتي

 طبقاط لرئحة العامة للدراسات العليا بالكلية .فصلين 

 ]عدد الساعات المعتمدة الخاصة بل xنقاط كل مقرر [مجموع 

 مجموع الساعات المسجلة في ال صل الدراسي 

 إجمالي عدد الساعات الكلية
  للبرنامج

 

  الكليةإجمالي النقاط 
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لمدا ثرثل فصتتتتول  1.0دراستتتتيين و يتم فصتتتتلل من البرنامج عند حصتتتتولل علي متوستتتتط نقاط درجات أقل من 

 متتاليل.

[ أو GPAنقاط ]المتوستتتتتط  في احتستتتتتابهايتم  الرموز اآلتية للداللة علي تقييم المقررات التي ال تستتتتتتخدم -7

 [ للطال :  CGPA] التراكميمتوسط النقاط 

0-  [I]  أو  النهائيتم الستتتتتماح للطال  بتأجيل االمتحان  الذي: ويرمز بل للمقرر ]غير مكتمل [ومعناا

 قد لل االمتحان في بداية ال صل الدراسي التالي.علي  أن يع بعض المتطلبات الرزمة لل

8- [W]  بدون باالنسحا تم فيل السماح للطال   الذي: ويرمز بل للمقرر ]مسموح بل  انسحا [ومعناا 

 الساعات المعتمدة. احتسا 

  

 

 : شروط منح الدرجة [41مادة ]

ة ولجن  الممارستتتتتل الصتتتتتيدليلستتتتتم ق  يمنح مجل  الجامعة طبقاط لموافقة مجل  الكلية بنااط علي توصتتتتتية مجل

 الطال  الاروط اآلتية: استي ااحالة  في الدبلوم اهادةالدراسات العليا والبحوث  

 استي اا الحد االدني للدراسة. -1

جميع المقـــررات الـــدراسيــة علي أال يــقــل مـــتـــوســـط نــقــاط  امتحان نـتجـتــاح الــطـالــ  في -2

 .2.0 ن [ عـــCGPA] راكميالتالـــدرجـــات 

 .الحكمو المناقاة  من لجنة ماروع التخرجقبول  -3

 استي اا جميع المتطلبات المنصوص عليها برئحة الدراسات العليا بجامعة المنصورة. -4

 

 : [15مادة ]

 2117عام و المعدله في  2114يتم اتباع قواعد الئحه يرامج الدراساااات العليا ينظام السااااعات المعتمد              

 جامعه المنصور  فيما لم يرد به نص.  – الصيدلة بكلية. 05/0/8102( بتاريخ 28و الصادر بها قرار وزاري رقم )

 

 

 

 

 

  طبقا للقواعد المنظمة لذل  و المنصتتتوص عليها برئحة الكلية الحكم و المناقاتتتةيتم تاتتتكيل لجان االاتتتراج او .0

 .8102و المعدلل عام  8102نظام الساعات المعتمدة  للدراسات العليا ب

 و الواردة من لجان االاتتتتتتتراج  رعيتة للبرنتامج متابعة و اعتماد تقارير ماتتتتتتتاريع التخرجتتولي اللجنتة ال -1

 .الحكم

 
 
 
 
 
 

  االشراف علي مشروع التخرجقواعد خاصة ب
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 : [61مادة ]

 (PPND-100)    اإلكلينيكية التغذية  مقررات دبلوم

Courses of Clinical Nutrition Diplom  (PPND-100) 
 

 First Semester  الفصل الدراسي األول

Exam. Marks Exam. Hours 
Credit 

Hours 
Course Title 

Code 

No Oral 
Class 

work 

Practical/ 

tutorial 
Written 

Practical/ 

tutorial 
Written 

20 20 - 60 - 2 2 + 0 

Basics of Nutrition and 

Metabolism 
PPND-

101 
 سيات التغذية والتمثيل الغذائيأسا

20 - 20 60 2 2 2+ 1 

Clinical Foundations of 

Nutrition Support (1) 

 (١األساسيات اإلكلينيكية لدعم التغذية )

PPND-

102 

20 - 20 60 2 2 2 + 1 

Clinical Foundations of 

Nutrition Support (2) PPND-

103 
 (٢م التغذية )األساسيات اإلكلينيكية لدع

20 - 20 60 2 2 2 + 1 

Common nutritional 

deficiencies and guidelines to 

nutritional supplementation 
PPND-

104 
العيوب الغذائية الشائعة والمبادئ 

 التوجيهية للمكمالت الغذائية

20 - 20 60 2 2 2 + 1 

Nutrition Care for Pediatrics 

and Geriatrics PPND-

 و كبار السن الرعاية الغذائية لألطفال 105

      14 Total  
 

 

 Second Semester  الثانيالفصل الدراسي 

Exam. Marks Exam. Hours 
Credit 

Hours 
Course Title 

Code 

No Oral 
Class 

work 

Practical/ 

tutorial 
Written 

Practical/ 

tutorial 
Written 

20 20 - 60 - 2 2 + 0 

Types and Management of 

Obesity 
PPND-

106 
 و طرق التحكم بها  أنواع السمنة

20  20 60 2 2 2+ 1 

Nutrition Support of 

Specific cases (1) 

 (١الدعم الغذائي للحاالت الخاصة )

PPND-

107 

20  20 60 2 2 2 + 1 

Nutrition Support of 

Specific cases (2) PPND-

108 
 (٢الدعم الغذائي للحاالت الخاصة )

20 20 - 60 - 2 2 + 0 

Performance Outcome 

Indicators 
PPND-

109 
 مؤشرات نتائج اآلداء

20 20 - 60 - 2 2 + 0 

Elective course       PPND-

EC 

110 & 

111 

 مقرر إختياري

Final 

seminar 

Course work & 

report - - 2 
Graduation Project PPND-

112 GP 
 مشروع التخرج 70 30

     14 Total  

 
 Elective course (PPND-EC 110 & 111) المقررات االختيارية 
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ة كلية الصيدلة جامعبنظام الساعات المعتمدة   -اإلكلينيكيةدبلوم التغذية  امج نبرالئحة 
  (8102) المنصورة

Exam. Marks Exam. Hours 
Credit 

Hours 
Course Title 

Code 

No Oral 
Class 

work 

Practical/ 

tutorial 
Written 

Practical/ 

tutorial 
Written 

20 20 - 60 - 2 2 + 0 
Eating disorders PPND-

 اضطرابات االكل 110

20 20 - 60 - 2 2 + 0 
Sport Nutrition PPND-

 التغذية الرياضية 111

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


