
 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد
 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

   
 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة

 

  (21نموذج رقم ) 
 جامعة: المنوفية

 كمية: االقتصاد المنزلي 
 قسم : التغذية وعموم األطعمة

 
 مقرر دراسي توصيف

1212-1229 
 
 بيانات المقرر -2

:  يالرمز الكود
N227 

 

 الثانية  الفرقة / المستوى :  التدريب الصيفياسم المقرر :  
 الفصل الدراسى الثانى 

 التخصص :
 وعموم األطعمةالتغذية 

 
 عممي             عدد الوحدات الدراسية :  نظري                 

 
 
 ىدف المقرر : -1
 
 
 
 

يدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد  واالسر المرتبطة بتخصص  2-2
 التغذية وعموم االطعمة 

 يتصل بفعالية مع االخرين  2-4
والخامات وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجال التغذية يستخدم االدوات   2-5

 وعموم االطعمة

- 9 



 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد
 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

   
 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة

 

 يقود ويعمل فى فريق   2-6
يكتسب الميارات الالزمة لتتحسين كمية ونوعية الغذاء والتغذية لمقابمة  2-22

 احتياجات االفراد والمجموعات
 يزود االفراد والجماعات بالتثقيف واالستشارات التغذوية 2-24
ف االدوار والمسئوليات والكفاءات المطموبة لالخصائى فى مجال يعر   2-25

 التغذية العالجية واالدارية والمجتمعية
يعمل مع الفئات المختمفة وفى المؤسسات المعنية بالتغذية محميا  2-26

 واقميميا
 
 

 المستيدف من تدريس المقرر: -3
المعمومات  - أ

 والمفاىيم:
 
 
 
 
 
 

 
ة الموردة لممطبخ والتي يتم ذيغلالة المواصفات الفنية المطموب يشرح  .2

ميا وكذلك الشروط العامة لمتعاقد والتعامل مع المتعيد وذلك طبقا الاست
 .لكراسة الشروط

 
 .انواع التغذية وقوائم الطعام المقدمة لممرضي  يوضح  .1

 
المشاكل او السمبيات التي تواجو العمل مع اقتراح حمول لتعديميا  يمخص .3

 .ضا لتحسين جودة الخدمة المقدمةواي
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ذية لطمبيا من المتعيد االغيجمع الطالب الكميات اليومية المطموبة من  .4
شغال والمقررات الغذائية الموصي بيا لكل بناء عمي معدل ااال و المخزن

 حالة.
 

 فى مجال التغذية وعموم االطعمة القرار السميم. يناقش اسس اتخاذ  .5
المشاكل او السمبيات  تحديدو  لتمبية احتياجات االفراد واالسرة والمجتمع

التي تواجو العمل ، واقتراح حمول لتعديميا وايضا لتحسين جودة الخدمة 
 المقدمة.

 
يبين اثر عمميات التصنيع والتعبئة عمى جودة المنتجات  1-27-1 .6

 الحاالت المرضية   عمى تحديد المقررات الغذائية خاصةو  الغذائية
يتعرف عمى الموائح والقوانين والتشريعات المحمية والدولية  -1-28 .7

 فى المؤسسات كالمستشقيات المنظمة لسياسات الغذاء ولعمميات تداولو
يمخص مبادىء ونظريات االدارة وتطبيقاتيا  فى مجال خدمات   1-29 .8

 االغذية
 
 

الميارات  - ب
 الذىنية:

 
 

المقررات الغذائية لكل حالة مرضية وكذلك طرق اعداد الوجبات  يحمل  .2
 .الخاصة بالمستفيدين في المؤسسة كل حسب حالتو

1.  
حمول لتعديل المشاكل او السمبيات التي تواجو العمل وايضا  يخطط .3
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 .لتحسين جودة الخدمة المقدمة 
4.  
سب الحاالت المرضية ويقوم بمتابعة االعداد المقررات الغذائية حيصنف  .5

 .والتوزيع لموجبات عمي المرضي
6.  
كيفية اداء العمل اليومي داخل المطبخ، وكذلك العمميات  يخطط  .7

التوزيع لموجبات  –التخزين  –المختمفة المرتبطة بو مثل عممية االستالم 
 ...الخ.

 
يدمج العمميات المتعمقة بالتفكير واالتصال بمحيط العمل  1-1-2-2 .8

وكذلك العمميات المختمفة المرتبطة  من خالل العمل اليومي  والمجتمع 
 التوزيع لموجبات ...الخ. –التخزين  –بو مثل عممية االستالم 

 
المقررات  و يصنف العوامل التى تؤثر فى نمو الفرد 1-1-1-2 .9

 الغذائية حسب الحاالت المرضية  
 

 
الميارات  -جـ

المينية 
الخاصة 
 بالمقرر:

 
وكذلك الشروط العامة لمتعاقد أثناء لالغذية المواصفات الفنية يطبق  .2

 . عممية االستالم
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تقرير يشمل النواحي المينية والعممية عن التغذية في ينظم   .1
 .المستشفيات بناء عمي التطبيق الميداني

3.  
 و يطبق الخبرات والمعارف فى مجال التغذية وعموم االطعمة 3-3-2- .4

المشاكل او السمبيات التي تواجو العمل ، واقتراح حمول لتعديميا  تحديد
 جودة الخدمة المقدمة.وايضا لتحسين 

 
  يطبق الميارات االساسية فى مجال التغذية وعموم االطعمة 1-3-3-1 .5

المقررات الغذائية حسب الحاالت المرضية  ومتابعة االعداد وتحديد 
 والتوزيع لموجبات عمي المرضي.

 
يضبط الظروف المالئمة لتثبيط نشاط او قتل الكائنات  -11-3-24 .6

 لالمراض ولتمف االغذيةالدقيقة المسببة 
الميارات  - د

  :ةالعام
 1-4-4 -2 عند  التواصل مع  يعمل مع االفراد عمى اختالف ثقافاتيم

 المرضي اثناء توزيع الوجبات وأخذ آرائيم حول الخدمة المقدمة.
 
 1-4-5   يعاون فى رفع الوعى الغذائى لالفراد المحيطين عمى مستوى

وأخذ  المرضي اثناء توزيع الوجباتعند التواصل مع  االسرة والمجتمع
 آرائيم حول الخدمة المقدمة

 
 األسبوع األولمحتوى  -4
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 المستشفىمعمومات عامة عن   المقرر: 
 موقع قسم التغذية 
 الييكل الوظيفي لمقسم وكذلك االدوات واالجيزة 
  العمل اليومي داخل المطبخ، وكذلك العمميات المختمفة المرتبطة بو مثل

 التوزيع لموجبات ...الخ. –التخزين  –االستالم عممية 
 األسبوع الثاني

  تحديد الكميات اليومية المطموبة من األغذية لطمبيا من المتعيد والمخزن
 بناء عمي معدل االشغال والمقررات الغذائية الموصي بيا لكل حالة.

  العامة عممية االستالم واستخدام المواصفات الفنية لألغذية وكذلك الشروط
 لمتعاقد.

  المقررات الغذائية حسب الحاالت المرضية  ومتابعة االعداد والتوزيع
 لموجبات عمي المرضي.

 األسبوع الثالث
 المشاكل او السمبيات التي تواجو العمل ، واقتراح حمول لتعديميا  تحديد

 وايضا لتحسين جودة الخدمة المقدمة.
 خذ آرائيم حول الخدمة التواصل مع المرضي اثناء توزيع الوجبات وأ

 المقدمة.
  المينية والعممية عن التغذية في المستشفيات يشمل النواحي تجييز تقرير

 .بناء عمي التطبيق الميداني
أساليب التعميم  -5

 والتعمم
 التعمم النشط -التعمم التعاونى التعمم عن بعد التدريب الميداني  -
 اعداد تقرير -
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 التوجيو واالرشاد الموضوعي  -
 الموضوعيةمالحظة المناقشة وال -
 من مصادر المعمومات المختمفة والتعمم الذاتي التعمم بالمالحظة -

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 اساليب التعميم االيجابى الفعال
 
 

 تقويم الطـــالب :   -7
 

 توزيع الدرجات  -ج التوقيت  - ب األساليب المستخدمة - أ
  النيائي لمتدريب الميداني تقييم 

 مرفق استمارة تقييمم
 52 نياية التدريب الميداني

الحضور والمشاركة لفترة  التدريب 
 الميداني

 
 
 
 
 

ال يدخل ضمن الدرجة لكنو  التدريب الميداني طوال فترة
اساسي لنجاح الطالب واجتيازه 

 التدريب الصيفي.

 الكتب الدراسية والمراجع :قائمة  -8
 
 .1227ادارة التغذية في المؤسسات، د. الفت خاطر،  مذكرات - أ
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  كتب ممزمة - ب
، دار 1228د. جالل خميل المخمالتي،  دليل تغذية المرضي في المستشفيات، كتب مقترحة -جـ

  الشروق.

دوريات عممية  -د
 ------------------------- أو نشرات ... الخ

 
 المقررمنسق  

 د/ شيماء المصيمحي
:  العمميرئيس مجمس القسم                                                            

 يوسف الحسانين/أ.د
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 أ(     22نموذج رقم )                                                      المنوفيةجامعة: 
 التدريب الصيفي مسمى المقرر

 كود المقرر
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 االقتصاد المنزلي . كمية: 
 .التغذية وعموم األطعمة قسم : 

 
 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة  ( أ)

أسبوع  المحتويات لممقرر
 الدراسة

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة

 األسبوع األول
 معمومات عامة عن المستشفى 
 موقع قسم التغذية 

-، د 1-، د 2-د 1-ج - 3-، أ 1-، أ 2-أ االول
3 
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  الييكل الوظيفي لمقسم وكذلك االدوات
 واالجيزة

  اليومي داخل المطبخ، وكذلك العمل
العمميات المختمفة المرتبطة بو مثل عممية 

التوزيع لموجبات  –التخزين  –االستالم 
 ...الخ.

 
 األسبوع الثاني

  تحديد الكميات اليومية المطموبة من
األغذية لطمبيا من المتعيد والمخزن بناء 

االشغال والمقررات الغذائية عمي معدل 
 الموصي بيا لكل حالة.

  عممية االستالم واستخدام المواصفات

-، د 1-د،  2-د 3-، ج 2-ج 1-، ب 2-ب 5-، أ 4-أ الثاني 
3 
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الفنية لألغذية وكذلك الشروط العامة 
 لمتعاقد.

   المقررات الغذائية حسب الحاالت المرضية
ومتابعة االعداد والتوزيع لموجبات عمي 

 المرضي.
 

 األسبوع الثالث
 المشاكل او السمبيات التي تواجو  تحديد

العمل ، واقتراح حمول لتعديميا وايضا 
 لتحسين جودة الخدمة المقدمة.

  التواصل مع المرضي اثناء توزيع الوجبات
 وأخذ آرائيم حول الخدمة المقدمة.

  يشمل النواحي المينية تجييز تقرير

-، د 1-، د 2-د 4-ج 3-ب 6-أ الثالث
3 
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة

 

المستشفيات بناء والعممية عن التغذية في 
 عمي التطبيق الميداني.

 
 منسق المقرر  

 د/ شيماء المصيمحي
 

رئيس مجمس القسم                                                                                                                        
 العممي : أ.د/ .يوسف الحسانين
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة

 

 
 
 
 

 أ(     22نموذج رقم )                                                      المنوفيةجامعة: 
 

 التدريب الصيفي مسمى المقرر
 كود المقرر
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 االقتصاد المنزليكمية: 
 التغذية وعموم األطعمةقسم : 

 مصفوفة اساليب التعمم  ( ب)
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 منسق المقرر

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم

-، أ 3-، أ 1-، أ 2-أ التدريب الميداني 
 6-، أ 5-، أ 4

 3-، د 1-، د 2-د 3-، ج 1-، ج 2-ج 3-، ب 1-، ب 2-ب

-، أ 3-، أ 1-، أ 2-أ اعداد تقرير
 6-، أ 5-، أ 4

 - 4-،ج 1-ج 3-، ب 1-ب

-، أ 3-، أ 1-، أ 2-أ التوجيو واالرشاد الموضوعي
 6-، أ 5-، أ 4

 2-د 4-، ج 2-ج 3-، ب 1-، ب 2-ب

-، أ 3-، أ 1-، أ 2-أ المناقشة والمالحظة الموضوعية
 6-، أ 5-، أ 4

 2-د 4-، ج  2-ج 3-، ب 2-ب

والتعمم الذاتي  التعمم بالمالحظة
 من مصادر المعمومات المختمفة

-، أ 3-، أ 1-أ،  2-أ
 6-، أ 5-، أ 4

 3-، د 2-د 3-، ج 1-، ج 2-ج 3-، ب 1-ب
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة

 

                                                            د/ شيماء المصيمحي
رئيس مجمس القسم العممي : أ.د/                                                                                                              

.يوسف الحسانين
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة

 

 أ(     22نموذج رقم )                                                  المنوفيةجامعة: 
 التدريب الصيفي مسمى المقرر

 كود المقرر
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 االقتصاد المنزلي:  كمية
 قييممصفوفة اساليب الت )ج(                              التغذية وعموم األطعمةقسم : 

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم

تقييم التقرير النيائي لمتدريب 
 الميداني

 3-، أ 1-أ ، 2-أ
،  5-، أ 4-، أ

 6-أ

 - 4-، ج 1-ج 3-، ب 1-ب

لفترة التدريب  الحضور والمشاركة
 الميداني

 3-، أ 1-، أ 2-أ
،  5-، أ 4-، أ

 3-، د 1-، د 2-د 3-، ج 1-، ج 2-ج 3-، ب 1-، ب 2-ب
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة

 

 
 

 منسق المقرر
 د/ شيماء المصيمحي

 
قسم رئيس مجمس ال                                                                                                                       

 العممي : أ.د/ .يوسف الحسانين

 6-أ


