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توصيف مقرر دراسي نموذج 
 :توصيف املقرر

 (انتغزَخ وعهىو األطعًخ)ثكبنىسَىس االلتظبد انًُزنٍ  : انجشَبيذ انزٌ َحتىٌ انًمشس

 (انتغزَخ وعهىو األطعًخ):  انمضى انزٌ َىفش انجشَبيذ 

 (انتغزَخ وعهىو األطعًخ):     انمضى انزٌ َىفش انًمشس

              حبَُخالانفشلخ : انفشلخ انذساصُخ انتٍ تذسس انًمشس 

 2008:        /      /تبسَخ اعتًبد انتىطُف يٍ لجم يزهش انمضى

 2008/2009 العام الدراسً 

 7/2008تاريخ اقزار التىصيف 

 :معلومات أساسية. أ
 HENFS(22)2انشلى انكىدٌ   انخبَُخ:-      انفشلخ انذساصُخ  تغزَخ اَضبٌ : اصى انًمشس

   ، صبعخ   ) (:-   (فٍ انعبو ) عذد انضبعبد

 ح يحبضش:    عذد انًحبضشاد فٍ األصجىع 

 

 تغذية انسان 
 HENFS(22)2

الثاوية تغذية

 
      

أهذاف انًمشس - 1

 حانعبو

 General Aims    

  

دراسة السمات الكيميائية والحيىية والفسيىلىجية عه تغذية  .1

 االوسان

 دراسة مباديء التغذية مه البزوتيىات ومعادن وفيتاميىات .2

دراسة الهضم وامتصاص البزوتيىات والكزبىهيدرات  .3

 والدهىن
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:   انًضتهذفخ يٍ تذسَش انًمشسحانًخشربد انتعهًٍُ- 2  

Intended Learning Outcomes 

انًعشفخ و انفهىأ  -2  

Knowledge and 

Understanding 

 َتعشف انطبنت يجبديء انتغزَخ .1

 َهى انطبنت ثزًُع انعُبطش انًعذَُخ .2

انتعشف عهً عًهُبد انفضُهىرُخ يٍ انهضى وااليتظبص  .3

 انجشوتُُبتىانكشثىهُذساد وانذهىٌ

َتعشف عهً اَىاع تخطُط انىرجبد  .4

ة  انمذساد انزهُُخ-2  

Intellectual skills 

 انًمبسَخ ثٍُ اَىاع انعُبطش انغزائُخ  .1

 َحذد اَىاع انىرجبد انغزائُخ .2

 االنًبو ثزًُع االيالس  انًعذَُخ وانفُتبيُُبد .3

َحذد االيشاع انُبتزخ عٍ انُمض اي عُظش يٍ انعُبطش  .4

 انغزائُخ

 انتعشف عهً اهًُخ كم عُظش .5

د انًهبساد انًهُُخ-2  
Professional Skills 

 انتعشف عهً يجذيء انتغزَخ  .1

 اكتضبة انطبنت يهبسح فً كُفُخ اعذاد ورجبد .2

 انتعشف عهً اهًُخ كم عُظش .3

 َحذد انطبنت االيشاع انُبشئخ عٍ َمض انعُظش .4

 انًهبساد انعبيخد-2

General Skills 
 

يمذسح انطبنت عهً انتعشف عهً انعًهُبد انفضُىنىرُخ  .1

 انُبتزخ عٍ هضى انعُبطش انغزائُخ

 لُبو انطبنت ثإعذاد انىرجبد انًختهفخ .2

لذسح انمُبس الحتُبربد انزضى يٍ انطبلخ  .3
 

 

 

 

 

   يحتىٌ انًمشس  -3

Syllabus  انًىضىع األصجىع و
انعذد انكهٍ 

نهضبعبد 
 

 2 انطبلخ واَىاعهباألول  1 

 2انذهىٌ انخبٍَ  2 

 2انجشوتُُبد انخبنج  3 

 2انكشثىهُذساد انشاثع  4 

 2 االيالس انًعذَُخانخبيش  5 

 2 تبثع االيالس انًعذَُخانضبدس  6 

 2 تبثع االيالس انًعذَُخانضبثع  7 

 2انفُتبيُُبد انخبيٍ  8 

 2 تبثع انفُتبيُُبدانتبصع  9 

  تبثع انفُتبيُُبدانعبشش  10 

 
11 

انحبدٌ 

عشش 

 تخطُط ورجبد
2 

 
12 

انخبٍَ 

عشش 

 ايشاع صىء انتغزَخ
2 

 
13 

انخبنج 

عشش 

 تبثع ايشاع صىء انتغزَخ
2 

 
14 

انشاثع 

عشش 

 تبثع ايشاع صىء انتغزَخ
2 
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  انتذسَش  وانتعهى أصبنُت- 4

Teaching and learning methods 

 

 ششس انًحبضشح  .1

 انًُبلشخ .2

 ثشورُكتىس .3

داتب شى  .4

 

أصبنُت انتذسَش وانتعهى نهطالة روٌ انمذساد - 5

انًحذودح 

Teaching and Learning methods for 

disables  

طشَمخ انًحبضشح .  أ. .1

اصتخذاو انشوصًبد انتىضُحُخ  .2

 طشَمخ انًُبلشخ  .3

 

 

طشق طشس االصئهخ . أ.6 .1 انًتًُزٍَ أصبنُت انتذسَش وانتعهى نهطالة- 6

اصتخذاو االثحبث انًُبظشح  .2

 

 

 Students assessment:  تمُُى انطالة    - 7

 

Tools  

 

Time schedule 

 

  

 

 Grading system
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: List of references  لبئًخ انكتت انذساصُخ وانًشارع- 8

 

Course notes          .ٌتغزَخ اَضب 

Required books (Text books) 

 

 اساسيات تغذية اوسان

Recommended books

 

 

 

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 االيكبَُبد انًطهىثخ نهتذسَش و انتعهى- 9

           

وصبئم انعشع  .1

ثشورُكتىس  .2

3. 3-DATA SHOW 

 

 

               

 سئُش انمضىيُضك انًمشس 

اًٍَ انعذوي 
 

 

 

 

 

 

 


