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يهدف انًقزر االخحيارر انارنام يىعاىل ان  اد  .1

ًياة انًزج ااة نزسرنة اندكحىراه وجًع انًارة  انله

بًىعااااىل اندراسااااة واخحياااارر اناااااز  انلهًيااااة 

 نحا يق اندراسة انلهًيةوانًلًهية

  

 

المخرجات التعممية المستيدفة من تدريس المقرر:  -2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفيم -أ     
Knowledge and 

Understanding  

 د يلزفة انارنم كيفية اخح رر يشكهة ان  .1

وججًيع انًرة  انًهررات انلهًية وانًهررات 

انًلزفية فى ايجرة ان هىل انًنرس ة وانًشكهة 

 اندراسية 



 القدرات الذىنية -ب     
Intellectual skills  

   كيفية انحدريم عهى انارنم عهى انكحربة

 يىعىل ان  د

  واسحخالص اننحرئجوكيفية وج ىيم وعزع 

 

 المينية  الميارات -جـ     
Professional Skills 

 

 

 

 

 

  برنحخظض اكحسرب اناالب انًهررات انًحلهقة 

  كيفية جًع عينرت ان  د وج ىي هر وج هيههر

 وعزعهر عهى انسرة  انًحخظظين

 الميارات العامة

  اكسرب اناالب انًهررات انًحلهقة برنحخظض 

  كيفياااة جًاااع عينااارت ان  اااد وج ىي هااار وج هيههااار

 ة  انًحخظظينوعزعهر عهى انسر

  اكساارب اناااالب انًهااررات ان  ااد انحلهيًااى فااى

يجرل انحغذية وخظىطر انحغذية انلالجية وايجرة 

ان هااااىل انً حكااااز  فااااى يجاااارل انحغذيااااة وعهااااىو 

 االطلًة

     Syllabus   محتوي المقرر  -3

 

 

 الموضوع االسبوع
عدد 

 الساعاث

اختيار الطالب موضوعات  
 راهالبحث كل حسب رسالة الدكتو 

 ساعة  4

عرض الطالب عناوين البحوث   
المختارةعمى السادة المشرفين 
وطالب الفرقة الثانية دكتوراه 

 لتحديد موضوعات الدراسة

ساعة 4
من كل 
 اسبوع

قيــام الطالــب بجمــد المــادة العمميــة  
والدراســـة الســـابقة وطـــرق التجـــارب 

والدراســة الســابقة  وطــرق  العمميــة 
ـــــــــــة الم رتبطـــــــــــة التجـــــــــــارب المعممي

 بالبحث فى الموضوعات المختارة 

11 
 ساعة 

(8 
 اسبوع(



يقوم كـل طالـب عمـى حـدة بعـرض  الخامس 
ـــة لموضـــوع الدراســـة  ـــة العممي المقال
ــــى مجــــال التخصــــ  ومناقشــــتو   ف
عنـــد العــــرض ويقـــيم الطــــالب مــــن 

 السادة المشرفين

فى 
االفصل 
الدراسى 

 22الثانى
 ساعة
12 

 اسابيع

  التدرٌس  والتعلم أسالٍة -4

Teaching and learning 

methods 

 

 انلزع وانًنرقشة وانًشرهد  واالب رخ ان ديثة ـ 1

 يىعىل اندراسة برسحخداو وسرئم انلزع انًنرس ة -2

 

 

أسالٍة التدرٌس والتعلم للطالب  -5

 ذوي القدراث المحدودة

Teaching and Learning 

methods for disables  

 

 ة التدرٌس والتعلم للطالبأسالٍ -6

 المتمٍزٌن

جلحًد عهى انًنرقشة فى انًىعىعرت وان  ىخ كم 

عهى حد  وإنًرو اناالب برن  ىخ ان ديثة ط قر نهخاة 

 ان  ثية نهقسى انلهًى

 

 

 

 Students assessment:  تقٍٍم الطالب     -7
 

األساليب المستخدمة             -أ    
Tools 

اث وتجميع المادة العلمية طرق العرض واالبح.

لتحليل النتائج:لقياس المستوى العلمى والقدرة على 
 اإلبتكار والمناقشة

االمتحان التحريرى :لقياس المستوى التحصيلى 
 للموضوعات والبحوث

 Timeالتوقيت         -ب    

schedule 

 12لثانى من الفصل الدراسى الثانى لمدة االسبوع:ا
 اسابيع لعرض االبحاث

 عشر )االمتحان التحريرى( االسبوع:الخامس

 

 

 %82الثانى نياية الفصل الدراسي   توزيع الدرجات  -ج   
   %الفصل الدراسي  منتصف 



     %   االمتحان الشفوي     

 %        االمتحان العممي  
                  %   22والمناقشة  اعمال فصمية

 
 Grading اتنظام تحديد التقدير  –د 

system 

 
 درجة ضعيف %12راسب اقل من 

 %جيد82اقل من -02 

 جيد جدا 02اقل من -82

 فأكثر ممتاز02 

 

 :List of references  قائمت الكتة الدراسٍت والمراجع -8

 

مذكرات  -أ       
Course notes        

  

 ب ىخ االنحزنث

 كتب ممزمة -ب      
Required books 

(Text books)     

 
 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommende

d books 

 

دوريات  -د      
عممية أو نشرات  

 ...الخ
Periodicals, web 

sites.. etc. 

ججًيع انًرة  العهًية برسحخداو اش كة انًلهىيرت 

internet وكذنك اندوريرت العهًية فى يجرل اجغذية

 وعهىو االطلًة

1-J.AMEROF NUTRITION 

2-NUTRITION ABSOR. 

اإلمكانيات  -0
المطموبة لمتدريس و 

 التعمم

LABTOP برالعااارفة اناااىDATA SHOW ويىجاااد برنقساااى

 كًحي لرت نهلًهية انحلهيًيةOVER HEAD POINTجهرس

ياع عازور  جاىفيز قرعاة يحخظظاة نهدراسارت انلهًياة بقساى حيااد 

 يىجد قرعة سيًينرر وينرقشرت نهاه ة خرطة برنزاسرئم انلهًية
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