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22-2  وبروتين وفيتامينات  كربوىيدرات ودىون وطاقة  
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة 

 وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجال التغذية وعموم االطعمة
تغذية و   بالغذاء والتغذية المرتبطةيمم بالمعارف العممية  -5 1-9

وحساب كثافة المغذيات وىضم وامتصاص العناصر  االنسان
والعموم السموكية  ونظريات االدارة الغذائية   

الالزمة المرتبطة بتغذية االنسان  يكتسب الميارات -6 1-11
لتتحسين كمية ونوعية الغذاء والتغذية لمقابمة احتياجات االفراد 

 والمجموعات
 

 المقرر:المستيدف من تدريس  -3
 
 يذكر المصطمحات العممية الخاصة بعموم التغذية (2 والمفاىيم:المعمومات  - أ

 يشرح طرق حساب طاقة الجسم و الغذاء (1
 يوضح العناصر الغذائيةواماكن تواجدىا فى الغذاء (3
يعدد االضرار الناتجة عن نقص او زيادة العناصر  (4

 الغذائية وتاثير ذلك عمى الصحة
المرتبطة بتغذية االنسان  يوضح السموكيات  2-1 -1 (5

 التى تساىم فى دعم العالقات االيجابية بين االفراد
المرتبطة بتغذية يحدد اسس ادارة الموارد المتاحة  1-6-1 (6

 حتياجات االفراد واالسرة والمجتمعلتمبية ااالنسان  
المرتبطة بتغذية . يعرف اسس تقديم الخدمات 1-7-1 (7

 االنسان  
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 الميارات الذىنية : - ب
 

 
يحمل عممية التمثيل الغذائى لمعناصر الغذائية فى جسم  (2

 نساناال
 يصنف التركيب الكيميائى لمعناصر الغذائية (1
يحمل امراض سوء التغذيةالناتجة عن نقص او زيادة  (3

 العناصر الغذائية
يساىم فى  فى رفع الوعى الغذائى لالفراد  1-4-5 (4

 المحيطين عمى مستوى االسرة 
يشارك فى رفع يالوعى الغذائى  6 -1-4   (5

 لالفراد المحيطين عمى مستوى المجتمع
 

الميارات المينية  -جـ
 الخاصة 

 يطبق  طرق تقدير كثافة وطاقة الطعام (2
يقدر الماء االيضى الناتج من البروتينات والدىون  (1

 والكربوىيدرات
 جبات الغذائيةيصمم الو  (3
ينسق بين زيادة ونقص العناصر الغذائية وامراض  سوء  (4

 التغذية
المرتبطة بتغذية يطبق مبادىء عموم االغذية  1-3-9-2 (5

 عمميااالنسان  
المرتبطة  .  يطبق مبادىء عموم االغذية1-3-9-1 (6

فى عمميات اعداد االطعمة لمحفاظ عمى بتغذية االنسان  
 محتواىا من العناصر الغذائية المختمفة

 
المرتبطة بتغذية االنسان   ينفذ البرامج 1-3-29-1 (7
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة 

اليادفة الى التحكم فى مخاطر امراض سوء التغذية فى 
 الفئات 

 
  الميارات العامة : - د

 يتفاعل مع االفراد عمى اختالف ثقافاتيم 1-4-4-1 (2
يساىم فى  فى رفع الوعى الغذائى لالفراد  1-4-5 (1

 المحيطين عمى مستوى االسرة 
يشارك فى رفع يالوعى الغذائى لالفراد  6 -1-4 (3

 مستوى المجتمعالمحيطين عمى 
 

 محتوى المقرر:  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسبوع االول : 
عالقة التغذية  -مصطمحات عامة في التغذية الجزء النظري:
 .بالعموم األخرى
تطبيقات عمي بعض و  ييل والموازينالمكاالجزء العممي: 

 .التحويالت
 االسبوع الثانى 
 الطاقة.الجزء النظري:
 .تطبيقات عمي الطاقة الجزء العممي:

 االسبوع الثالث 
 البروتينات. -مكونات األغذية الجزء النظري: 
 .حساب القيمة الفسيولوجية لطاقة االطعمةالجزء العممي: 
 االسبوع الرابع 
  الكربوىيدرات.الجزء النظري: 
تطبيقات عمي استخدام جداول التركيب الكميائي الجزء العممي: 
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة 

 .لالغذية
 االسبوع الخامس 
 الدىون. الجزء النظري: 
 -تطبيقات عمي حساب العناصر الغذائية )بروتينات الجزء العممي:

 دىون(.-كربوىيدرات
 االسبوع السادس 
 .الماءالجزء النظري: 
 تطبيقات عمي حساب الماء االيضي.الجزء العممي: 
 االسبوع السابع 
 االمالح المعدنية الكبري. الجزء النظري: 
 حساب كثافة المغذيات )االمالح المعدنية(الجزء العممي: 
 االسبوع الثامن 
  االمالح المعدنية الصغرى.الجزء النظري: 

 : تابع حساب كثافة المغذيات )االمالح المعدنية(الجزء العممي
 االسبوع التاسع 
 الفيتامينات الذائبة في الدىون.الجزء النظري: 
 المغذيات )الفيتامينات(حساب كثافة الجزء العممي: 
 االسبوع العاشر
 الفيتامينات الذائبة في الماء. الجزء النظري: 
 تابع حساب كثافة المغذيات )الفيتامينات( الجزء العممي: 
 عشر االسبوع الحادي

 ىضم وامتصاص وأيض العناصر الغذائيةالجزء النظري:  
 تقييم الوجبات الغذائية. الجزء العممي:

 الثانى عشراالسبوع 
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة 

 الجزء النظري:
 مراجعة عمي التطبيقات العممية المختمفة. الجزء العممي:

أساليب التعميم  -5
 والتعمم

 

 العروض التقديميو بالكمبيوتر()  المحاضرات نظرية -1
 العصف الذىني -2
 التعميم باستخدام الكمبيوتر -3

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 استراتيجيات التدريس االيجابى الفعال -الحقائب التعميمية 

 تقويم الطـــالب :   -7
 توزيع الدرجات -ج التوقيت -ب األساليب المستخدمة -أ

ال تدخل ضمن الدرجة ولكن  كل أسبوع الحضور والغياب
لتحديد النسبة المطموبة لدخول 

 االختبار النيائي 
لمتطبيق تقييم االسبوعي  اعمال سنة

 العممي
 درجة 12

 درجة 12 المتحان التطبيقيميعاد ا االختبار التطبيقي
 درجة 62 ميعاد االمتحان النظري االختبار النيائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
كتاب جامعي يقوم بوضعو السادة اعضاء ىيئة التدريس القائمين  مذكرات - أ

 1229 بالتدريس ويقره القسم.
 

 ممزمةكتب  - ب
 

مكتبة  -عصام حسن عويضة د/ ساسيات تغذية انسان .أ .2
 .م  1226 الطبعة الثالثة -الرياض -العبيكان 

 –أساسيات عمم تغذية االنسان. د/ منى سامى حمبى خميل  .1
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة 

 .م 1222االولى  ةالطبع -د/ ميا محمد بادكوك 
 كتب مقترحة -جـ
 

 Understanding Normal and Clinical Nutrition, 
Sharon Rady, Rolfes and Kathryn Pinna 
(2008). Brooks Col. 8th edition. 

 
                                                                                                منسق المادة             

                                                               يوسف                                  أ.د/ ىبو عز الدين   
    رئيس مجمس القسم العممى         

            يوسف عبد العزيز الحسانين /. د أ                        
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة 

نموذج             جامعة: المنوفية                                 
 أ(22رقم )

 المنزليكمية: االقتصاد 
 قسم : تغذية وعموم االطعمة

 
 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة من المقرر الدراسي ( أ)

 
أسبوع  المحتويات لممقرر

 الدراسة
المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

ميارات 
 مينية

ميارات 
 عامة

 االسبوع االول : 
عالقة  -الجزء النظري: مصطمحات عامة في التغذية

 األخرى.التغذية بالعموم 
تطبيقات عمي بعض و  المكاييل والموازينالجزء العممي: 

 .التحويالت

 
 االول

 
 2-أ

 
- 

 
- 

 
- 

 االسبوع الثانى 
 الجزء النظري:الطاقة.

 الجزء العممي: تطبيقات عمي الطاقة.

 
 الثاني

 
 1-أ

 
 2-ب

 
 2-جـ

 
- 

 االسبوع الثالث 
 البروتينات. -الجزء النظري:  مكونات األغذية

 العممي: حساب القيمة الفسيولوجية لطاقة االطعمة.الجزء 

 
 الثالث

 
 1-أ
,  3-,أ
  4-أ

 
, 2-ب
, 1-ب
 3-ب

 
-جـ
-,جـ2

1 

 
1-د  

 

 االسبوع الرابع 
 الجزء النظري: الكربوىيدرات. 

الجزء العممي: تطبيقات عمي استخدام جداول التركيب 

 
 الرابع

 
,  1-أ
,  3-أ

 
, 2-ب
, 1-ب

 
-جـ
-,جـ2

 
1-د  

 

مسمى 
 المقرر

تغذية 
 انسان

كود 
 المقرر
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 1 3-ب 4-أ الكميائي لالغذية.
 االسبوع الخامس 

 الجزء النظري:  الدىون.
الجزء العممي: تطبيقات عمي حساب العناصر الغذائية 

 دىون(.-كربوىيدرات -)بروتينات

 
 الخامس

 
,  1-أ
,  3-أ

 4-أ

 
, 2-ب
, 1-ب
 3-ب

 
-جـ
-,جـ2

1 

 
1-د  

 

 االسبوع السادس 
 الجزء النظري: الماء.

 حساب الماء االيضي.الجزء العممي: تطبيقات عمي 

 
 السادس

 
1-أ  

 
-ب
-,ب1

3 

 
 3-جـ

 
1-د  

 

 االسبوع السابع 
 الجزء النظري:  االمالح المعدنية الكبري.

 الجزء العممي: حساب كثافة المغذيات )االمالح المعدنية(

 
 السابع

 
- 
 

 
 
 1ب

 
 
- 

 
- 

 االسبوع الثامن 
 الجزء النظري: االمالح المعدنية الصغرى. 

العممي: تابع حساب كثافة المغذيات )االمالح الجزء 
 المعدنية(

 
 الثامن

 
,  3-أ
4-أ  

 
, 1-ب
 3-ب

 
 3-جـ

1-د  
 
 

 االسبوع التاسع 
 الجزء النظري: الفيتامينات الذائبة في الدىون.

 حساب كثافة المغذيات )الفيتامينات(الجزء العممي: 

 
 التاسع

 
,  3-أ
4-أ  

 

 
, 1-ب
 3-ب

 
  4-جـ

1-د  

 العاشراالسبوع 
 الجزء النظري:  الفيتامينات الذائبة في الماء.

 الجزء العممي:  تابع حساب كثافة المغذيات )الفيتامينات(

 
 العاشر

 
,  3-أ
4-أ  

 
, 1-ب
 3-ب

 
 4-جـ

1-د  

1-د   الحادي  االسبوع الحادي عشر  
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة 

الجزء النظري: ىضم وامتصاص وأيض العناصر  
 الغذائية

 الجزء العممي: تقييم الوجبات الغذائية.

,  3-أ عشر
 4-أ

, 1-ب
 3-ب

  4-جـ

 االسبوع الثانى عشر
 الجزء النظري:

 الجزء العممي: مراجعة عمي التطبيقات العممية المختمفة

الثاني 
 عشر

 
- 
 

 
 4-ب

 
 4-جـ 

 
2 -د  

                                                                     منسق المادة           
 رئيس مجمس القسم العمم

 /يوسف                                                        أ. د أ.د/ ىبو عز الدين    
  يوسف عبد العزيز الحسانين 



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

 

  
 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة 

جامعة: المنوفية                                             نموذج 
 أ(22)رقم 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسم : تغذية وعموم االطعمة

 
 مصفوفة اساليب التعمم  ( ب)

 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم
,  3-, ب1-ب 4-,أ3-,أ1-أ محاضرات نظرية

 4-ب
 - 1 -جـ

, 3-,جـ2-جـ 2-ب 2-أ التدريب العممي
 4-جـ

  1-د

التعمم 
 التعاوني

, 3-,جـ2-جـ 4-,ب3-ب -
 4-جـ

  2-د

, 3-,جـ2-جـ - - التعمم الذاتي
 4-جـ

  1-د

,  3-, ب1-ب 4-,أ3-,أ1-أ المناقشة والحوار
 4-ب

  - 4-جـ

                                                                     منسق المادة           
 رئيس مجمس القسم العممى

 /يوسف                                                        أ. د أ.د/ ىبو عز الدين   
 يوسف عبد العزيز الحسانين 

  

مسمى 
 المقرر

تغذية 
 انسان

كود 
 المقرر
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة 

جامعة: المنوفية                                             نموذج 
 أ(22رقم )

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسم : تغذية وعموم االطعمة

 
 مصفوفة اساليب التقييم  ( ج)

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم

, 3-,أ1-,أ2-أ طرح األسئمة الدورية
 4-أ

  2 -د 2-جـ 1-, ب2-ب

امتحان 
 أعمال السنة

,  3-,أ1-,أ2-أ
4-أ  

 - - 4-ب

2-أ امتحان تطبيقي ,  3-,جـ 2-جـ 2-ب 
 4 -جـ

- 

4-,أ   االمتحان النظري -,أ2-أ
3 

-, ب1-ب
 4-,ب3

- - 

       
                                                                     منسق المادة           

 رئيس مجمس القسم العممى
 /يوسف                                                        أ. د أ.د/ ىبو عز الدين   

 يوسف عبد العزيز الحسانين
 
 
 

مسمى 
 المقرر

تغذية 
 انسان

كود 
 المقرر
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة 

 


