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االستراتيجيّة واإلدارة

الطالب

البرامج

سوق العمل

الكفاءة والتشاركية

• نظام مرن
• اللوائح التنظيميّة

• النوعية والقيم المضافة
• تحسينا للرؤية الذهنية للكلية

• تقليل نسب التّسرب
• قبول مفتوح منضبط
• التوجّيه المهني

• التدريب على رأس العمل
• تأهيل الباحثين عن العمل

• استخدام أساليب تدريبية تطبيقية
• مناهج مربوطة بالشهادات المهنية

• توافق البرامج مع احتياجات سوق العمل
• ربط التخصصات باحتياجات منطقة الباحة
• ترشيد االنفاق واالستغالل األمثل للمرافق
• توحيد ومشاركة البرامج
• القياس بناء على المخرجات ومؤشرات األداء

• تكريس اللغة االنجليزية
• برامج مرنة
• التجسير ،ونقاط خروج لبعض
التخصصات المهنية المهنية

• المشاركة مع القطاع الخاص

البرامج المستهدفة
•
•

أوالً :المنطلقات

•

تحقيق أهداف رؤية المملكة . 2030
تفعيل مبادرة تحويل كلية المجتمع إلى كليات
تطبيقية ضمن برنامج القدرات البشرية.
المساهمة في التنمية المستدامة.

1
ركائز البرامج

3

2
حاجات السوق ومتطلباته

•
•
•
•

توطين الوظائف وتحقيق األمن المهني.
توجّهات وزارة التعليم.
رؤية الجامعة ،ورسالتها ،وأهدافها.
رؤية الكلية ،ورسالتها ،وأهدافها االستراتيجية.

تعزيز الجوانب التطبيقية
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الخطة التفصيلية للكليات
التطبيقية

التصنيف السعودي
الموحّد للمهن

البرنامج

برنامج دبلوم التغذية العالجية
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التصنيف السعودي
الموحّد للمستويات والتخصصات
التعليمية

أوالً :برنامج التغذية العالجيّة
البرنامج

العالج وإعادة التأهيل

الدرجة العلمية و مدتها

شهادة تدريبية = فصل دراسي
دبلوم مشارك = سنة دراسية
دبلوم متوسط = سنتان دراسية

المسار العام

الصحة والرفاه

العدد اإلجمالي لساعات البرنامج

 77ساعة.

رمز التصنيف للبرنامج

091501

الحد األدنى من الساعات للحصول على
درجة فرعية في هذا البرنامج

 20ساعة= شهادة تدريبية 38 ،ساعة= دبلوم مشارك 57 ،ساعة =دبلوم مشارك مع
شهادة مهنية  77 ،ساعة= دبلوم متوسط مع شهادة مهنية.

وصف البرنامج
يهدف هذا التخصص إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات
التي تمكّنه من تقييم الحالة التغذوية الصحية للمرضى
المنوّمين ،والمراجعين ،وتقدير احتياجاتهم التغذوية
حسب الحالة الصحية ،ويشمل ذلك تقدير احتياجات
التغذية األنبوبية والوريدية لمرضى الحاالت الحرجة ،وعمل
القياسات الالزمة ،كما يتناول نشر الوعي الغذائي
والمشاركة في صياغة السياسات التغذوية ،وتطبيقها
للحد ،والوقاية من األمراض المزمنة المتعلقة بالتغذية،
واإلشراف على تطبيق معايير الجودة في البرامج التغذوية
المجتمعية ،وإعداد التقارير الخاصة بذلك ،والمشاركة
باألبحاث الغذائية الطبية.

الوظائف المستهدفة
●
●
●
●
●

اختصاصي تغذية مرضى.
اختصاصي تغذية سريرية.
أخصائي حمية غذائية.
فني حمية غذائية.
فني تغذية.

●
●

انكشاف مهني بالمسار العام للبرنامج الصحة والرفاه بما
يعادل  92920وظيفة.
بلغ أعلى مستوى إجمالي المسار الضيق "العالج وإعادة
التأهيل"  1512وظيفة.
تطوير برامج مهارات مهنية متخصّصة مستقبلية للوفاء
بخطط وبرامج رؤية .2030

مسارات المرحلة الثانوية

ساري

●
●
●
●

التغذية اإلكلينيكية.
التغذية السريرية.
تغذية رياضية.
تغذية الرياضيين والتمارين الرياضية.

البرامج المماثلة

المسوغات
●

التخصصات الفرعية

المسار العلمي العام

●

ال يوجد برامج منافسة في منطقة
الباحة

خطّة برنامج التغذية العالجيّة

خريج
الثانوية

اللغة اإلنجليزية والمهارات االساسية

مقررات مشتركة

يتم تقديم مهارات لغة انجليزية عامة
تستهدف:
• استيعاب مفردات اللغة
• فهم قواعد اللغة
• تطوير مهارة القراءة
• تطوير مهارة االستماع
• تطوير مهارة التحدث
• تطوير مهارة الكتابة

يتم التدريب في هذا البرنامج على
المهارات العامّة المشتركة في مسار
العالج وإعادة التأهيل ،ومبادئ
لمقررات تخصص التغذية العالجية
والمهارات العامة في االتصال
والسلوك التنظيمي في عالم األعمال

شهادة تدريبية

اجمالي الساعات
المكتسبة

ساري
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مقررات تخصصية
مقررات إعداد متخصصة في الممارسات
المهنية لبرنامج التغذية العالجية
تتضمن :مصطلحات ومهارات اللغة
اإلنجليزية للتخصص ،باإلضافة إلى
المهارات التخصصية في تقنيات
التغذية العالجية ،وأسس تقييم،
وتقديم االحتياجات الغذائية للمرضى
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تطبيقات تخصصات التغذية
العالجية المرتبطة باالحتياجات
المهنية وبرامج المبادرات حسب
المناطق الجغرافية

•

•
•
•

تقييم الحالة الغذائية
االحتياجات الغذائية
التغذية العالجية األنبوبية والوريدية
التغذية العالجية العملية في
المستشفيات
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سوق
العمل

دبلوم متوسط مهني +شهادة مهنية

دبلوم مشارك مهني  +شهادة مهنية

دبلوم مشارك مهني
مبادئ التغذية اإلكلينيكية-التغذية
الرياضية-العالج الطبيعي للجهاز العضلي-
العالج الطبيعي ألمراض األطفال-العالج
الطبيعي للقلب والرئتين-العالج الطبيعي
للجهاز العصبي-بصريات العين وطرق ضبط
العدسات-فحص جهاز الرؤية اإلكلينيكي

مقررات تخصصية دقيقة

•
•
•
•

التغذية اإلكلينيكية
التغذية السريرية
تغذية رياضية
تغذية الرياضيين والتمارين الرياضية
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سنتان

