الهيئخ القىميخ لضمبن جىدح الزعليم واالعزمبد

نموذج رقم ()21
جبمعخ  /أكبديميخ  :المىىفيخ
كليخ  /معهذ  :االقزصبد المىضلً
 :إداسح مىضل ومؤسسب د
قسم

توصيف مقرر دراسي
 -1ثيبوبد المقشس
الفشقخ  /المسزىي  :الثبويخ
مبجسزيش
عملً

الشمض الكىدي HE M :
HM(22)1

اسم المقشس :رخطيظ وججبد

الزخصص :

عذد الىحذاد الذساسيخ  :وظشي

 -2هذف المقشس :

ييدف إلى تعريف الطالب إلى تخطيط الوجبات – تحديد أىم

3

4

طرق تخطيط الوجبات – التعرف عمى أىمية وأىداف تخطيط
الوجبات – تعريف الوجبات المتوازنة ( غذائياً وصحياً ) –

التعرف عمى اقتصاديات تخطيط الوجبات – التعرف عمى طرق

التقديم المختمفة
 -3المسزهذف مه رذسيس المقشس:

طالة الفشقخ /الثبويخ مبجسزيش
أ -المعلىمبد والمفبهيم:

 : 1التعرف عمى المصطمحات العممية لتخطيط الوجبات –
المرشد الغذائى – الوجبات المتوازنة .

 : 2التعرف عمى أىداف تخطيط الوجبات .

 : 3التعرف عمى الوسائل التى تحقق التنوع فى تخطيط
الوجبات .

 : 4التعرف عمى اقتصاديات تخطيط الوجبات .

1
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ة -المهبساد الزهىيخ  -1القدرة عمى ربط المعمومات وتوظيفها فى تخطيط الوجبات .

:

 -2ابتكار وسائل مناسبة تسهم فى تحقيق التنوع فى تخطيط الوجبات.

 -3اكتساب القدرة عمى ترشيد الوقت والجهد عند تخطيط وتنفيذ الوجبات.
 -4ابتكار طرق متعددة فى تقديم الوجبات.

جـ -المهبساد المهىيخ  -1االستفادة من المعمومات واإلمكانات المتاحة فى تخطيط وجبات متوازنة

الخبصخ ثبلمقشس :

 -2اكتساب مهارة القدرة عمى إعادة الطهى بأساليب مبتكرة  -3.القدرة عمى تخطيط الوجبات باستخدام

د -المهبساد العبمخ
:

 -1تقديم نماذج لوجبات متوازنة .

الطبق الرئيسى.

 -2تحقيق التنوع فى تخطيط الوجبات .

 -3ترشيد استهالك الوقت والجهد عند تخطيط وتنفيذ الوجبات.

 -4االستفادة من استخدام مرشد غذائى لتخطيط وجبات متوازنة
 -5القدرة عمى التنويع بطرق متعددة ( منها االستفادة من ألوان الخضر والفواكه – التعبير فى أدوات
التقديم – التعبير فى أماكن تناول الوجبات.

 -6ابتكار أصناف غذائية تصمح كإعادة طهى

 -4محزىي المقشس:

المحاضرات

الموضوع

عذد السبعبد

األسبوع األول أهمية تخطيط الوجبات – أهداف تخطيط الوجبات – طرق تخطيط
والثانى

الثالث والرابع

الوجبات – شروط الوجبات المتوازنة – الغذاء الصحى

مجموعات الغذاء – شروط الغذاء الصحى المتوازن – تناسب

الغذاء مع الحالة الصحية والجسم والسن ألفراد األسرة –

وظشي ؛ عملً
8
4
4

8

اقتصاديات الغذاء .

إدارة الوقت والجهد عند تخطيط الوجبات – مكان إعداد الطعام

4

الخامس
السابع

تحقيق التنوع – الخضر والفواكه – السمطات – طرق الطهى –

4

والثامن

طرق التقديم – مكان تناول الطعام .

التاسع و

والسادس

العاشر

الحادى عشر
والثانى عشر

 -5أسالية التعليم

طرق الطهى – التموث الغذائى .

8
8

العادات الغذائية وعالقتها بتخطيط الوجبات .

4

8

إعادة الطهى – تخطيط الوجبات فى مختمف المناسبات  :حفالت

4

8

الشاى – أعياد – والئم .

أ -محاضرات نظرية .
2
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والتعلم

ب -بيان عممى ومعمل .
ج -العصف الذىنى .

د -البحث فى المراجع العممية ومواقع النت عن الجديد فى األدوات

األجيزة الخاصة بإعداد الوجبات .

 -6أسالية التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

أ -جذب انتباه الطالب بربط المعمومات األكاديمية بمواقف حياتية عامة
.

ب -التحميل المنطقى لتفسير المعمومات ليتمكن من تحصيميا .
ج -إتاحة الفرصة لمتعبير عن رأيو فيما يعرض عميو .

د -الحرص عمى عدم التشتت أثناء المحاضرة واعطاء الفرصة لطرح
األسئمة .

 -7تقويم الطـــالب :
أ -األسبليت المسزخذمخ

 اختبارات دوريو وتحريريو لقياس المعرفة والفيم واالستدالل والقدرةعمى االستنتاج .

 األداء األسبوعى ( أى المتابعة األسبوعية عند الطالب ) االختبار الشفوى لقياس القدرة عمى عرض المعمومات وانتقاء مايناسب السؤال .

 االختبار التطبيقى .ة -الزىقيذ

األسبوع الرابع  :االختبار التحريرى .

األسبوع الثامن  :اختبار شفوى

األسبوع التاسع :تقديم تقارير فردية أو بحث عن جزء محدد من المنهج )

األسبوع الثانى عشر  :اختبار تطبيقى
جـ -رىصيع الذسجبد

نهاية الفصل الدراسى % 66
االمتحان الشفوى

%5

االمتحان التطبيقى % 26

االختبار التحريرى % 16

البحث أو التقرير %5

 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :
أ -مزكشاد

نوتة محاضرات – مذكرة عن بعض موضوعات المقرر

محمد زغمول طو )

3

(سموى
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ة -كزت ملضمخ

مختصر اإلرشادات فى تخطيط الوجبات

جـ -كزت مقزشحخ

الطيى عمم وفن ( :)1991نرجس حبيب سابا – عالم الكتب –

(سموى محمد زغمول طو )

القاىرة .
د -دوسيبد علميخ أو
وششاد  ...الخ

أسزبر المبدح  ) :د/سموي محمد زغمول

سئيس مجلس القسم العلمً  :أ6د /ربيع محمود نوفل

4

