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 جامعه المنوفية              كمية االقتصاد المنزلي          

 ادوحدة ضمان الجودة واالعتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصيف مقرر دراسينموذج 

 تٕطٛف انًمشس:

 (انتغزٚخ ٔعهٕو األؽعًخًُضنٙ )لغى االلتظبد ان يبخغتٛش:  انجشَبيح انز٘ ٚحتٕ٘ انًمشس

 (انتغزٚخ ٔعهٕو األؽعًخانمغى انز٘ ٕٚفش انجشَبيح :  )

 (عهٕو األؽعًخانتغزٚخ ٔانمغى انز٘ ٕٚفش انًمشس:     )

              )يبخغتٛش (  األٔنٗانفشلخ انذساعٛخ انتٙ تذسط انًمشس : انفشلخ 

 8/6/2008ٛف يٍ لجم يدهظ انمغىتبسٚخ اعتًبد انتٕط

 2011/2012انعبو انذساعٗ:

 

  

 أ. يعهٕيبد أعبعٛخ:

 HEMNFS(12)1 نكٕد٘انشلى ا     يبخغتٛش األٔنٗ -:  انفشلخ انذساعٛخ    متقدم تغذية  : اعى انًمشس
   ، عبعخ   (28)  -:(  انثبَٙ فٙ انفظم انذساعٙ) في العام /  عذد انغبعبد

 ح يحبػش   :  عذد انًحبػشاد فٙ األعجٕع

 

 تغذية متقدم :اسم المقرر
 

 الرمز الكودي:

HEMNFS(12)1 
 ماجستير  أولى  الفرقة/ المستوي:

 ( 3 ) / عدد الوحدات
 الدراسية:  الساعات

 يجمالاإل 2 / أو تمارين عممي - ينظر  2

 معمومات متخصصة: -ب
 خانعبي أْذاف انًمشس -1

 General Aims    

  

  عٕء انتغزٚخانتعشف عهٗ يفٕٓو  .1

 انٓؼى ٔااليتظبص ٔاالٚغ نهعُبطش انغزائٛخاإلنًبو ثتفبعالد  .2

  يٛتبثٕنٛضو انطبلخإدسان  أْى خطٕاد  .3

 ،انًشاْك، انًغٍ ،انًشػعاالحتٛبخبد انغزائٛخ نهحبيم تهخٛض .4

نهعاللقققخ ثقققٍٛ انغقققزاء ٔانتغزٚقققخ ٔثعقققغ تعًٛقققك انُ قققشح  انعهًٛقققخ  .5

 األيشاع

بداد األكغققذح ٔإَٔاعٓققب ٔدٔسْققب فققٙ انظققحخ نًؼقق انتعققشف عهققٗ ا .6

 ٔانًشع.

 يفٕٓو األغزٚخ انٕظٛفٛخ .7

 يفٕٓو انحغبعٛخ انغزائٛخ ٔأعجبثٓب, ٔإَٔاعٓب , ٔؽشق عالخٓب .8

 فٙ انتغزٚخ ىانُجبتٌٕٛ ٔيُبْدٓ .9

دساعقققخ األغزٚقققخ انًُٓذعقققخ ٔسا ٛقققب، ٔفٓقققى انًمظقققٕد ثبألغزٚقققخ . 10

  انعؼٕٚخ

 فٓى انعاللخ ثٍٛ انتغزٚخ ٔانًُبعخ.  11

  ٔيٛكبَٛكٛخ حذٔ ٓب  ٔإَٔاعٓبثًفٕٓو انحغبعٛخ انغزائٛخ  اإلنًبو. 12

 

 انًغتٓذفخ يٍ تذسٚظ انًمشس:   خانًخشخبد انتعهًٛٛ -2

Intended Learning Outcomes 
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 شفخ ٔ انفٓىانًع  أ-2

Knowledge and 

Understanding 

 ٔعًهٛخ  يٛتبثٕنٛضو انطبلخ  انطبلختٕاصٌ اإلنًبو   .1

انًُبعت  غزاء  ان اختٛبساد؛ ئٛخغزاانعبداد انانتعشف عهٗ أًْٛخ  .2

 نهحبيم

  انتعشف عهٗ االحتٛبخبد انغزائٛخ فٙ يشحهخ انطفٕنخ .3

 نهًشػع خبد انغزائٛخ. اإلنًبو ثأْى انعٕايم انتٙ تؤ ش عهٗ االحتٛب4      

 خ نهًغٍانتٙ تؤ ش عهٗ االحتٛبخبد انغزائٛ انعٕايمانتعشف عهٙ . 5      

 . يؼبداد األكغذح, ٔاألغزٚخ انٕظٛفٛخ خظبئضفٓى أْى  .6

 األًَٛٛب انًختهفخ ٔدٔس انتغزٚخ  إَٔاعانتعشف عهٗ  .7

 انمذساد انزُْٛخ  ة-2

Intellectual skills 

نألغزٚخ انًُٓذعخ انعبيخ  ٛختهخٛض انفٕائذ ٔانًخبؽش انظح .1

 ٔسا ٛب, ٔاألغزٚخ انعؼٕٚخ.

  االحتٛبخبد انغزائٛخ فٙانحبيم ٔانًشػع انتًٛٛض ثٍٛ كم يٍ  .2

عبداد ان فٙيشاحم انطفٕنخ انًختهفخ عتُتبج انفشٔق ثٍٛ ا .3

 غزاء  ان اختٛبساد؛ ئٛخغزاان

 . أعشاع عٕء انتغزٚخ اعتُجبؽ أْى  .4

االحتٛبخبد  فٙخ انًشاْمخ يشحهخ انشٛخٕخخ ٔيشحهانًمبسَخ ثٍٛ  .5

 .انغزائٛخ

 يؼبداد األكغذح, ٔاألغزٚخ انٕظٛفٛختمٛٛى  .6

 انكشف عٍ حبالد انحغبعٛخ انغزائٛخ .7

 انًٓبساد انًُٓٛخ ج-2

Professional Skills 

 انًُبعٙانًُبعخ ٔكٛفٛخ تُشٛؾ اندٓبص تطجٛك أًْٛخ  .1

 األغزٚخ انًُٓذعخ ٔسا ٛب, ٔاألغزٚخ انعؼٕٚخ.االعتفبدح يٍ  .2

 .عشاع عٕء انتغزٚخأ نهٕلبٚخ يٍ ٔعالج  ذاد لٕائىإع .3

 ٔاالعتفبدح يُٓب.نهحبيم   االحتٛبخبد انغزائٛختطجٛك خٕاص  .4

 يؼبداد األكغذح, ٔاألغزٚخ انٕظٛفٛخ.   تٕظٛف أًْٛخ  .5

                                      اإليقققشاعانعاللقققخ ثقققٍٛ انغقققزاء ٔانتغزٚقققخ ٔثعقققغ االعقققتفبدح يقققٍ . 6      

 ْشبشخ انع بو. -أ:يثم

 غقققزاء  ان اختٛقققبساد؛ ئٛقققخغزاانعقققبداد نهتطجٛقققك انخقققٕاص انعبيقققخ . 7      

  نهًشػع

 انًٓبساد انعبيخ د-2

General Skills 

 

 انتغزٚخ انغهًٛخ نًشحهخ انشٛخٕخخَشش انٕعٙ ثخظبئض  .1

 ثغٕء انتغزٚخ ٔأْى أعشاػٓبتًُٛخ انًعهٕيبد انخبطخ  .2

  األًَٛٛبثخطٕسح َشش انٕعٙ  .3

إعذاد لٕائى تُبعت األؽفبل فٙ  ذاو يٓبساد انحبعت اٜنٙاعتخ .4

 عهٗ حغت انفئخ انعًشّٚ

 فٙانحبيم ٔانًشػع االستمبء ثبنًغتٕٖ انًعشفٙ نهفشٔق ثٍٛ  .5

 انغزائٛخ انخبطخ ثكم يًُٓب االحتٛبخبد

 يؼبداد األكغذح, ٔاألغزٚخ انٕظٛفٛخ.   َشش انٕعٙ ثأًْٛخ  .6

ثبألغزٚخ انًُٓذعخ ٔسا ٛب, ٔاألغزٚقخ  االستمبء ثبنًغتٕٖ انًعشفٙ. 7      

 انعؼٕٚخ.
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   يحتٕ٘ انًمشس  -3

Syllabus انًٕػٕع األعجٕع و 

انعذد  عذد انغبعبد

انكهٙ 

 نهغبعبد
 انعًهٙ انُ ش٘

 األٔل 1

 يشاخعخ
الهضم واالمتصاا  واييال لنعصا ا   

الغذائية المختنفاة والتواىالا التاي تواد  

 أثصاء هذه العمنياا.

2 2 4 

 انثبَٙ 2
 يٛتبثٕنٛضو انطبلخ

تااىا ا القا ااة ،ال ااىم، الااامصةة التغذيااة 

 والعىامل المؤث ة عنيه. BMRةوالصمى

2 2 4 

 انثبنث 3

 انتغزٚخ ٔدٔسح انحٛبح

 انحبيم - أ

ث  عناااى االاتيا ااااا العىامااال التاااي تاااؤ

 ؛االاتيا اا الغذائية؛ الغذائية

ذاِء؛ غااااال اختيااااا اا؛ ئيااااةغذاالعااااا اا ال

 + تمٛٛى انطالة    ........الخالوذف؛

2 2 4 

 انشاثع 4

 انًشػع - ة

العىامااال التاااي تاااؤث  عناااى االاتيا ااااا 

 ؛االاتيا اا الغذائية؛ الغذائية

ذاِء؛ غااااال اختيااااا اا؛ ئيااااةغذاالعااااا اا ال

 ...الخ.....الوذف؛

2 2 4 

 انخبيظ 5

 انطفٕنخ -ج      

العىامااال التاااي تاااؤث  عناااى االاتيا ااااا 

 ؛االاتيا اا الغذائية؛ الغذائية

ذاِء؛ غااااال اختيااااا اا؛ ئيااااةغذاالعااااا اا ال

 ........الخالوذف؛

2 2 4 

 انغبدط 6

 انًشاْمخ -د      

العىامااال التاااي تاااؤث  عناااى االاتيا ااااا 

 ؛االاتيا اا الغذائية؛ الغذائية

ذاِء؛ غااااال اختيااااا اا؛ ئيااااةغذاالعااااا اا ال

 + تمٛٛى انطالة   ........الخالوذف؛

2 2 4 

 انغبثع 7

 انًغٍ -ْـ     

العىامااال التاااي تاااؤث  عناااى االاتيا ااااا 

 ؛االاتيا اا الغذائية؛ الغذائية

ذاِء؛ غااااال اختيااااا اا؛ ئيااااةغذاالعااااا اا ال

 ........الخالوذف؛

2 2 4 

 انثبيٍ 8

اء ٔانتغزٚقققخ ٔثعقققغ انعاللقققخ ثقققٍٛ انغقققز

 انًٕػٕعبد انًختبسح يثم:

 ْشبشخ انع بو. -أ

2 2 4 

 4 2 2 + تمٛٛى انطالة  .انًُبعخ -ة انتبعع 9

 انعبشش 10

بداد األكغققققققققذح, ٔاألغزٚققققققققخ يؼقققققققق -ج

انُجققققبتٌٕٛ ٔيُققققبْدٓى فققققٙ  انٕظٛفٛققققخ،

   انتغزٚخ

2 2 4 

11 
انحبد٘ 

 عشش
 4 2 2 , ٔانحغبعٛخ انغزائٛخ.عٕء انتغزٚخ -د

12 
انثبَٙ 

 عشش
 4 2 2 + تمٛٛى انطالة   األًَٛٛب. -ْـ

13 
انثبنث 

 عشش

األغزٚخ انًُٓذعخ ٔسا ٛب, ٔاألغزٚخ  -ٔ

 انعؼٕٚخ.
2 2 4 
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14 
انشاثع 

 عشش
    انتمٛٛى انُٓبئٙ نهطالة

 

 

 

  انتذسٚظ  ٔانتعهى أعبنٛت -4

Teaching and learning methods 

 

      .أ.انًحبػشح                   4

          ة انتعهى انتعبَٔٙ        -4

                         ج انًُبلشخ -4

                                                     انجحث انزاتٙ  د -4

 انتذسٚت انعًهٙ ْـ-4

  ؽشذ األعئهخ ٔ-4

  ٙنٜاعتخذاو انحبعت ا ط-4

                                   انفٛذٕٚ ص-4

أعبنٛت انتذسٚظ ٔانتعهى نهطالة رٔ٘  -5

 انمذساد انًحذٔدح

Teaching and Learning methods 

for disables  

 انًحبػشح .أ.5

 االعئهخ  .ة.5

 انتعهى انتعبَٔٗ .ج.5

 د انتذسٚت انعًهٗ-5

 

 

 أعبنٛت انتذسٚظ ٔانتعهى نهطالة -6

 انًتًٛضٍٚ

 انًُبظشح .أ.6

 انًُبلشخ .ة.6

 انزاتٗج انجحث -6

 د إعتخذاو انحبعت االنٗ-6

 انعًهْٙـ انتذسٚت -7

 

 Students assessment:  تمٛٛى انطالة     -7
 

األساليب المستخدمة             -أ    
Tools 

 القدرات المعرفية والذهنية لقياس  .   االختبارات التحريرية

 القدرات المهارية  لقياس       االختبارات الشفوية 
 القدرات المهارية والمهنية لقياس         ختبارات العمميةاال

 المهارات العامة لقياسإجراء االستبيانات         
 المعرفة والفهم .    لقياسطرح االسئمة الدورية.

 ــــــــ الثالث  األسبوع  Time scheduleالتوقيت         -ب    
 ــــــــ   السادساألسبوع 

 ـــــ   التاسعـــاألسبوع 

 ــــــــ   الثانى عشراألسبوع 
 االسبوع ــــــــ   الرابع عشر

    
  توزيع الدرجات -ج

 
 %08نهاية الفصل الدراسي    

 %5منتصف الفصل الدراسي    

 % 5االمتحان الشفوي           

 %08              التقييم النهائي 
 

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 00- 08مقبول             088-08أمتياز   

 درجة 088 -الدرجة الكمية لممادة :        
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 50 -20ضعيف            00- 08جيد جدا  
 20 -ضعيف جدا  صفر    00-08جيد       

 
 

 :List of references  لبئًخ انكتت انذساعٛخ ٔانًشاخع -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       

 
كتبة خبيعٙ  ٚمٕو ثٕػعّ انغبدح أعؼبء ْٛئخ انتذسٚظ 

 انمبئًٍٛ ثبنتذسٚظ ٔٚمشِ انمغى.

 كتب ملزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

 

       
 كتب مقترحة  -ج

Recommended books 
 

Benjamin Caballero; Lindsay Allen ; 
and Andrew Prentice. (2006): 
ENCYCLOPEDIA OF HUMAN 
NUTRITION, FOUR-VOLUME SET, 1-4. 
 

دوريات عممية أو نشرات   -د      
 ...الخ

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

 االيكبَٛبد انًطهٕثخ نهتذسٚظ ٔ انتعهى -9

 انحبعت االنٗ –انمهى  –انغجٕسح             

 ٗفٛذٕٚ تعهًٛ –خٓبص تهٛفضٌٕٚ               
             Presentation Data Show           

Over Head Projector     

            Slid Projector 

C.D     - D.V.D     

 

               

              

              

 اًٍٚ انغٛذ انعذٔنٗ يُغك انًمشس)أعتبر انًبدح(:.د/ 

 سئٛظ انمغى:أ.د/ٕٚعف عجذ انعضٚض 

 2011/2012اعٗ انتبَٗ انفظم انذس
 


