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Distinguished Features of 

the Program

The "Nutrition in Health Care Diploma" aims at
providing graduates with essential scientific
capabilities in the field of clinical nutrition, in
coordination with the applied therapeutics, to
achieve the best treatment service for the
patients. The graduates are also capable of
proposing the nutritional regimens suitable for
sports` individuals, children and elderly persons,
and critical cases to allow them healthy lifestyle.

For enrollment in the "Nutrition in Health Care
Diploma", a student must have Bachelor Degree
of Pharmacy or its equivalent, or Bachelor
Degree of Medicine and Surgery.

:السمات المميزة للبرنامج 

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد كوادر رائدة مزودة بالمعلومات 

م الوصفة األساسية للتغذية العالجية وتتميز بمهنية عالية في تقدي

العالج الغذائية المناسبة للمريض بما يتناسب مع الحالة المرضية و

الدوائي المستخدم، وأيضا تقديم الوصفة الغذائية المناسبة

هم للرياضيين واألطفال وكبار السن والحاالت الحرجة مما يساعد

.على الحياة بأسلوب صحى

أن " يةدبلوم التغذية فى الرعاية الصح"يشترط لقبول الطالب في 

( لهاأو ما يعاد)يكون حاصال على درجة البكالوريوس في الصيدلة 
.  أو درجة البكالوريوس في الطب والجراحة

Characteristics of Program 

Graduates

Enhancing the role of pharmacists in health care 
practice.

Avoiding drug-food interaction to optimize the 
therapeutic potential. 

Preparation of solutions for enteral and parenteral 
nutrition.

Proposing nutritional regimens suitable for sports 
'individuals, children and elderly persons to get 
healthy life.

Rationalization of the use of food supplements. 
Dealing with malnutrition and obesity cases on 
scientific basis.

Proposing nutritional regimens suitable for 
patients with chronic diseases to alleviate the 
accompanying troubles.

Adopting continuous education and exhibiting 
skills in searching for information.

Commitment to laws and regulations, integrity, 
reliability, and ethical guidelines.

:  مواصفات خريجي البرنامج

ل خدمة تعزيز دور الصيدلى فى فريق الرعاية الصحية وتقديم أفض

.عالجية للمرضى 

اإللمام بقواعد التغذية السليمة واحتياجات الجسم من المكونات

.المختلفة لتالفى أمراض سوء التغذية

ار السن تقديم الوصفة الغذائية المناسبة للرياضيين واألطفال وكب
.مما يساعدهم على الحياة بأسلوب صحى

ما تجنيب المريض التداخالت غير المرغوبة بين الغذاء والدواء ب
يحقق الفائدة العالجية المرجوة مع تقليل األعراض الجانبية

خص ترشيد استخدام المكمالت الغذائية وفقا للحالة الصحية لكل ش

ذائية التعرف على الحاالت المرضية المختلفة وتقديم الوصفة الغ

جالتى تخفف من األعراض المصاحبة للمرض أو الناتجة من العال

للحاالت تحضير المحاليل المستخدمة فى التغذية الوريدية والمعوية
الحرجة

التعامل مع األمراض المزمنة من حيث اختيار التغذية المناسبة 

.ونمط الحياة المالئم

زيادة المعرفة تقديم االستشارات الغذائية لمرضى النحافة والسمنة

.ةالعلمية بمجال الصيدلة اإلكلينيكية وترشيد استخدام األدوي

ى اإللتزام بقواعد المهنة والقيم األخالقية فى التعامل مع المرض
.وأفراد المجتمع


