جامعه المنوفية

كمية االقتصاد المنزلي
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

ًَىرج ذىصُف يقشس دساعٍ
انثزَايح انذي ٌرثؼه انًمزر :دتهىيح انذراطاخ انؼهٍا (دتهىو ذغذٌح يظرشفٍاخ ويؤطظاخ)
انؼاو انذراطً 1021/1022 :
انمظـى انذي ٌرثؼه انثزَايح .لظى انرغذٌح وػهىو االغؼًه
انمظى انذي ٌرثؼه انًمزر :لظى انرغذٌح وػهىو االغؼًه ذارٌخ إلزار انرىصٍف1008/6/8 :
أ -يؼهىياخ أعاعُح:
انفشقح /انًغرىٌ :دتهىو ذغزَح
اعى انًقشس:أعظ إػذاد أغزَح انًشضٍ انشيض
انكىدٌHE :
d NH(12)1
ػذد انىحذاخ /انغاػاخ
ػًهٍ و  /أو
اإلجًانٍ
4
َ 8ظشٌ
 4ذًاسٍَ
انذساعُح )82( :عاػح
ب -يؼهىياخ يرخصصح:
 -1أهذاف انًقشس Aims
 انرؼزف ػهى انمىاػذ انؼايح انرً ٌدة تها لثم ذخطٍػ أي َظاو غذائً ػالخًنهًزٌط.
 اإلنًاو تانؼالج انغذائً انظهٍى نأليزاض انًخرهفح. ذؼًٍك انُظزج انؼهًٍح نرغذٌح انًزظً. دراطح أهى غزق انرغذٌح. إدران االزرٍاخاخ انغذائٍح نكم يزٌط. دراطح االغؼًه انًًُىػح وانًظًىزه نهؼذٌذ يٍ األيزاض.-8انًخشجاخ انرؼهًُُح انًغرهذفح يٍ ذذسَظ انًقشس-:
أ -انًؼشفح وانفهى
Knowledge and understanding
 -2فهى أطثاب انًزض وكٍفٍح انرؼزف ػهٍه.
 -1يؼزفح تؼط ػالياخ األيزاض انًخرهفح يٍ خالل انرسانٍم وانؼالياخ
انظاهزٌح.
 -3اإلنًاو تأهى لىاػذ االزرٍاخاخ انغذائٍح أثُاء فرزج انًزض.
 -4انرؼزف ػهً شزوغ ذخطٍػ انىخثاخ انؼالخٍح انٍىيٍح نرسظٍٍ انسانح.
ب ـ -انقذساخ انزهُُح
Intellectual skills
 .2ذسهٍم انًشاكم انصسٍح ػُذ انًزٌط.
 .1انرًٍٍش تٍٍ االغؼًه انًظًىزه ويشاٌاها واالغؼًه انًًُىػح وػٍىتها.
 .3اطرُراج انفزوق تٍٍ كم يٍ االغؼًه انًظًىزه وانًًُىػح.
 .4ذسهٍم انؼىايم انرً لذ ذؼزض انًزٌط نهخطز.

 .5ذمٍٍى انغذاء انًُاطة نكم يزٌط.
ج -انًهاساخ انًهُُح
Professional Skills
 .2االطرفادج يٍ انؼُاصز انًىنذج نهطالح ػُذ ذخطٍػ انىخثاخ انؼالخٍح تصىرج
خٍذج.
 .1إػذاد لىائى نًكىَاخ األغذٌح انؼالخٍح.
 .3ذىظٍف انؼالج انغذائً نرسظٍٍ زانح انًزٌط.
 .4ذسىٌز انساالخ انغذائٍح تًا ٌرالءو يغ انساالخ انًظرهذفح نهًزٌط تاألَىاع
انًخرهفح يٍ انسظاطٍح.
 .5ذطثٍك يفهىو انرغذٌح انؼالخٍح أطض إػذاد أغؼًه انًزظً ػهً يظرىي
انفزد واألطزج.
د-انًهاساخ انؼايح:
General Skills
َ .2شز انىػً تًىاصفاخ انىخثاخ انغذائٍح انؼالخٍح.
 .1ذًٍُح انًؼهىياخ انخاصح تانؼُاصز انغذائٍح انًخرهفح وأهًٍرها.
 .3انرًكٍ يٍ إػذاد وخثاخ غذائٍح نهًزظً وفما الطض ػهًٍح.
َ .4شز انىػً تانرىصٍاخ انغذائٍح ندًٍغ انًزظً يثم يزض انظكز وانكثذ وانمهة
واألوػٍح انذيىٌح وانكهً وانسظاطٍح.
 .5ذًٍُح انًؼهىياخ انخاصح تاألغذٌح انًظًىزه واألغذٌح انًًُىػح نكم يزٌط ػهً
زذج.
َ .6شز انىػً تانُظى انغذائٍح انًرسىرج نًظاػذج انًزٌط ػهً انشفاء وذًٍُح لذراذه
نًظاػذج َفظه ػُذ إػذاد غؼاو ٌرالئى يغ زانره انصسٍح.
 -3يحرىٌ انًقشس Syllabus
انًجًىع انكهٍ نهغاػاخ
ػذد انغاػاخ
انًىضىع
األعثىع
( 14أعثىع)
ع
ٌ
انقىاػذ انؼايح انرٍ َجة األخز تها قثم ذخطُط أٌ َظاو غزائٍ ػالجٍ
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انخايظ

انىجثاخ انؼالجُح انًخرهفح نحاالخ اسذفاع انذهىٌ فٍ انذو

انغادط

انزػاٌح انغذائٍح نًزٌط فشم انكهً انساد
َظاو غذائً خانً يٍ اندهىذٍٍ

انثايٍ

َظاو غزائٍ غٍُ تانثشوذٍُ وانذهٍ يُخفض انكشتىهُذساخ

انراعغ

األػزاض االظطزاتٍح انًصازثح نظىء االيرصاص
ػالج وهٍ انؼظاو
انسظاطٍح ظذ انثمىنٍاخ وانثذور وانسثىب
َظاو غذائً خال يٍ انسثىب وانسهٍة ويُرداذه
َظاو غذائً خال يٍ انثٍط
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األول
انثاًَ
انثانث
انشاتغ

انغاتغ

انؼاشش
انحادي ػشش
انثاًَ ػشش
انثانث ػشش

انؼالج انغذائً انظهٍى نهظًُه
أيزاض األيؼاء انغهٍظح (انرهاب انمىنىٌ)
وخثح يسذد انهكرىس (َظاو غذائً ٌسرىي ػهً َظثح
يُخفعح يٍ طكز انسهٍة)

انشاتغ ػشش

َظاو غزائٍ يُخفض األيالح واالوكضاالخ يحذد انًحرىٌ يٍ حًض
االعكىستُك

1

1
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 - 4أعانُة انرذسَظ وانرؼهى
Teaching and learning methods
 انًساظزاخ نهدشء انُظزي ويُالشاخ نهدشء انرطثٍمً.
 - 5أعانُة انرذسَظ وانرؼهى نهطالب روٌ انقذساخ انًحذودج
Teaching and Learning methods for disables
 يُالشاخ شفهٍح انمذراخ انًهارٌح
 االخرثاراخ انرسزٌزٌح نمٍاص انمذراخ انًؼزفٍح وانذهٍُح.
 إػذاد ذمارٌز ػهً انثسث ػٍ انًؼهىياخ وذدًٍؼها.
 -6أعانُة انرذسَظ وانرؼهى نهطالب انًرًُضٍَ
 -7ذقُُى انطالب Students assess:
Tools
أ -األعانُة انًغرخذيح
اخرثاااار ذسزٌااازي يؼزفاااح ياااذي إنًااااو انطاناااة تاااأهى انمىاػاااذ انًراااىفزج فاااً األغذٌاااح
انًظًىزح وانًًُىػح نرسظٍٍ زانح انًزٌط
اخرثار شفهٍح نًؼزفح يذي فهى انطانة الطثاب األيزاض وػالخها
اخرثار شفهٍح نإلنًاو تأهى انمىاػذ انًرىفزج فً انىخثح انؼالخٍح
ب -انرىقُد

Time schedule
األعثىع انشاتغ
األعثىع انغادط
األعثىع انثايٍ

ج ذىصَغ انذسجاخ
% 82
ذطثُقٍ
%82
أػًال فصم
% 62
اخرثاس َهاَح انفصم انذساعٍ
% 122
انًجًىع
د – َظاو ذحذَذ انرقذَشاخGrading system
 -8قائًح انكرة انذساعُح وانًشاجغ :List of references
أ -يزكشاخ Course notes
*انرغذٌح انؼالخٍح انًمزرج نطهثح دتهىيح ذغذٌح كهٍح االلرصاد انًُشنً خايؼه انًُىفٍح ()1008
إػذاد :أ.د /خانذ شاهٍٍ  ،أ.د /زًذٌح هالل
*ادارج انرغذٌح فً انًؤطظاخ نطهثح تمظى ذغذٌح كهٍح االلرصاد انًُشنً خايؼه انًُىفٍح ()1008
إػذاد :أ.د /خانذ شاهٍٍ  ،أ.د /زًذٌح هالل
ب -كرة يهضيح
Required books (Text books

ج -كرة يقرشحح
Recommended book
يشاجغ ػشتُح:
* انرغذٌح انؼالخٍح :يدًىػه انٍُم انؼزتٍح .يذٌُح َصز انماهزج -أ.د /يًُ خهٍم ػثذانمادر)1002
* انرغذٌح انًرمذيح :كهٍح االلرصاد انًُشنً/خايؼه زهىاٌ -أ.دَ /فٍظه زظٍ انثُا ()2992
انًشاجغ األجُثُح:
 American Dietdtic Association (1992): handbook of clinical
dietics: 2 nd Ed yale university press, new haven. USA.
 American Dietdtic Association (1992): handbook of clinical
dietics: 4 nd Ed yale university press, new haven. USA.
 Williams. S. R. 1995: diet therapy. Mosby. St. louis. USA.
د -انكرة األعاعُح:
أي كراب ٌسرىي ػهً َظاو األغذٌح نهًزظً تانًكرثح.
 -9اإليكاَُاخ انًطهىتح نهرذسَظ و انرؼهى
انظثىرج وذظرخذو نرىظٍر انُماغ انهايح أثُاء انشزذ انُظزي وكرة انًكرثح واالَرزٍَد وٌظرؼٍٍ
تها انطالب نؼًم انرمارٌز انثسثً.

يُغق انًقشس(أعرار انًادج):أ.د /حًذَح احًذ هالل
سئُظ انقغى:أ.دَ/ىعف ػثذ انؼضَض
انفصم انذساعً انراًَ 8218/8211

