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اعدددام ٍزص ددم ٍيددٌ اىَددبً مددب ٚ ث ددس  ـ  1 .1

اىزص ددداظ اىَصزيفدددخ  دددٚ ٍساودددو اى َدددس ٗمدددرىل 

ىغرائادددخ ٗاظدددزصداً اىجددددائو رقسيدددس ايوزابعدددبد ا

اىغرائادددخ اىَْبظدددجخ اُ يساعدددٚ عَاددد  ايظدددبىات 

 اى حاخ ٗايقز بميخ عْد اعدام اى٘عجبد

ايىَبً اىغاد ثبىغديد ث س  رص اظ اى٘عجبد ـ. 2 .2

ٗاظددزصداً اىحددديش ٍْٖددب ٗاظددزصداً اىزنْ٘ى٘عاددب 

 اىحديضخ  ٚ عَياخ رص اظ اى٘عجبد

ح  ددددٚ اعدددددام اىدددددازض ثحاددددش يزَاددددص ثبىنفددددب -3 .3

 اىزص اظ اى٘عجبد

 إىيَبً اى بىت ثبىغديد  ٚ ٍغبه رص اظ اى٘عجبد .4

اعددددام مازض قدددبمز عيدددٚ اىَادددبزمخ  دددٚ اىجحدددش  .5

  اى يَٚ  ٚ رص اظ اى٘عجبد

 



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

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and 

Understanding  

اىَبً اى بىت ثبىق٘اعد ايظبظاخ  ٚ رن٘يِ  .1

 اى٘عجبد

ٍ س خ اى بىت ثبىغديد  ٚ ٍغبه رص اظ ٗاعدام  .2

 اى٘عجبد

اىز سف عيٚ اى ٘اٍو اىَصزيفخ اىزٚ رؤصس عيٚ  .3

 اىقاَخ اىغرائاخ ىألط َخ

ايىَبً ثبىَ  يحبد اى يَاخ اىحديضخ اىَز يقخ  .4

 ثزص اظ اى٘عجبد

ت ايىٚ  ٚ ٍغبه ٍ س خ ٍجبمٙ  اظزصداً اىحبظ .5

  اىز ريخ ٗعيً٘ ايط َخ

 

 القدرات الذهنية -ب     
Intellectual skills  

  ي٘ظف اى الة ٍ يٍ٘برٔ  ٚ ر َاٌ ٗعجبد

 ٍصزيفخ ىأل سام اٗ اىَغَ٘عبد ثنفب ح 

  ٚي د اى بىت اى٘عجبد ثْفعٔ ىإلشساف عي

 اعدامٕب ىيَغَ٘عبد

 ْد رص اظ اىزَااص ثاِ اىفئبد اى َسيخ اىَصزيفخ ع

 اى٘عجبد

 شيبمح إمزاك اى بىت ثَفًٖ٘ رص اظ اى٘عجبد 

 

 المهارات المهنية  -جـ     
Professional Skills 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارات العامة

  ٚ  ايظزفبمح ٍِ اىَ يٍ٘بد ٗايٍنبّبد اىَزبوخ

 رص اظ ٗاعدام اى٘عجبد

  ٚ  قبمزا عيٚ اىقسا ح ٗاىزحدس ثبىيغخ ايّغيصيخ

 ٍغبه اىزص م

 ىقدزح عيٚ اظزصداً اىحبظت ايىٚ ثنفب حا 

  قبمزا عيٚ اىفٌٖ اىغديد  ٚ ٍغبه اىزص اظ

 اى٘عجبد

  يعز ا  اىدازض اُ يجزنس  اَب يصم رص اظ

 اى٘عجبد

      ٚيعددز ا  اى بىددت وددو اىَاددبمو اىزددٚ رددؤصس عيدد

 رص اظ ٗاعبم اى٘عجبد

 ٙاىقدزح عيٚ اعدام ثسّبٍظ ازشبم 

 زفبمح ٍْددٔ  ددٚ اىز بٍددو ٍدد  اىحبظددت ايىددٚ ٗايظدد

 ٍغبه اىزص م

  قددبمزا عيددٚ اىَاددبزمخ  ددٚ اىجحدد٘س ٗاىدزاظددبد

 ٗرص م رص اظ اى٘عجبد

 



     Syllabus   محتوي انمقرر  -3

 

 

 انموضوع االسبوع
عدد 

 انساعاث

وظائف الغذاء والعناصر لما والثانى األول
 الغذائية

4 

اسباب احتياج االنسان للطاقة   الثالث 
الحرارية  وطرق تقدير القيمة

تقدير احتياجات –لالطعمة 
 السعرات

1 

العوامــل التــى تــ ثر فــى احتياجــات  الرابع
 الفرد من المواد الغذائية 

2 

القواعـــــــــد االســـــــــايبة فـــــــــى ت ـــــــــوين  الخامس 
 الوجبات

2 

-الســــــــــــــــادس
 العاشر

-المقـــــــــــررات الغذائيـــــــــــة اليوميـــــــــــة
ــــــــة النمــــــــاذج -المجموعــــــــات الغذائي

 لوجبات االحصاء

11 

 الحادى
 عشر 

تخطيط وجبات غذائية  
 اليويمية

2 

 عشر الثانى
 
 

الثالــث عشـــر 
 والرابع عشر

العوامل التى تـ ثر علـى تقبـل 
 1االنسان للطعام ــــ

 
اغــــراع واــــع قائمــــة طعــــام 

تحديــــد  ميــــة -يوميــــة مفصــــلة
االطعمــــــــــــة ل ســــــــــــرة تقــــــــــــدير 
احتياجات الفـرد مـن االطعمـة 
المشــتراا اســتخدام الت نولوجيــا 

 خطيط الوجباتالحديثة فى ت
 

4 

  انتدريس  وانتعهم أسانية -4

Teaching and learning 

methods 

 

:اعدددددام اى بىددددت ىيَ٘ضدددد٘  اىَْبقاددددخ اىَحبضددددسح ـدددد 1

 اىغَبعاخ

 ٍِ خاله اىجح٘س ٗماخو اىَحبضسحاىَْبقاخ :ـ 2

 

 

 



أسانية انتدريس وانتعهم نهطالب  -5

 ذوي انقدراث انمحدودة

Teaching and Learning 

methods for disables  

 طسيقخ اىَحبضسح:اى َو عيٚ شيبمح رسماص اى بىت

اىَْبقاخ :ٗاىح٘از ٗاىسثظ ثاِ اىَحز٘ٙ اى يَٚ ىيَْٖظ 

 َّٗبذط ٍِ اىحابح

 اربوخ اىفسصخ ىيَْبقاخ ٗاىز جاس عِ زئٖاَب

 

 أسانية انتدريس وانتعهم نهطالب -6

 انمتميزيه

 اىْدٗاد ر سػ ايظئيخ ىَْبقاخ ايثحبس

بقاخ ايثحبس ٗايظزَساز ٍ  راغا  اىَعزَس عِ ٍْ

طسيق ٍ س خ اى الة ألَٕاخ اىدٗزيبد اى َياخ  ٚ 

 ٍغبه اىزص م

 

 

 

 Students assessment:  تقييم انطالب     -7
 

األساليب المستخدمة             -أ    
Tools 

 المهارات العملية لقياساختبارات الشفوية .

 المعارف والتحصيل  اسلقياختبارات التحريرية  
مناقشة وأسئلة داخل المحاضرة لقياس مدى الفهم 

 المهارى

 Timeالتوقيت         -ب    

schedule 

 االسبوع:السابع

 االسبوع:الخامس

 االسبوع: األخير

 

 %81نياية الفصل الدراسي   توزيع الدرجات  -ج   
   %11الفصل الدراسي  منتصف 

     %5   االمتحان الشفوي  

 %21االمتحان العممي   
          %5اعمال فصمية      

 
 Grading نظام تحديد التقديرات –د 

system 

 
 %01من  اقل راسب

 %جيد81اقل من -01 

 جيد جدا 01اقل من -81

 فأكثر ممتاز01 

 

 

 :List of references  قائمت انكتة اندراسيت وانمراجع -8

 



ت مذكرا -أ       
Course notes        

  

 ثح٘س ايّزسّذ

 كتب ممزمة -ب      
Required books 

(Text books)     

 
 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommende

d books 

( :عيٌ اىزغريخ اى بٍخ ٗي رغريخ 1880 ٘شيخ عجد هللا اى ٘ضٚ)

 اى العاخ،اى ج خ ايٗىٚ 

رائٚ  ماز وعاِ اىغ (: اىزقْا2002ٍِحَد ٍ  فٚ اىعاد ٗاخسُٗ)

 ىي جبعخ ٗاىْاس

(:اىزص اظ اىغرائٚ ماز وعاِ ىي جبعخ 2001خبىد شبٕاِ ٗاخسُٗ)

 ٗاىْاس

عبٍ خ اىَيل -(:اظبظابد رغريخ ايّعب1883ُع بً ثِ وعِ ع٘يضخ)

 ظ ٘م اىسيبض، اىََينخ اى سثاخ اىع ٘ميخ

 (:عيٌ اىزغريخ اى بٍخ،ماز اى سثاخ ىيْاس1888وبٍد اىدمسٗزٙ )

 ماز اىَ بزف ،اىقبٕسح-(:طٖٚ عيٌ اىف1883ِت ظبثب)ّسعط وجا

 (:رص اظ ٗعجبد اىغرائاخ2001ع بً ثِ وعِ ع٘يضخ)

دوريات  -د      
عممية أو نشرات  

 ...الخ
Periodicals, web 

sites.. etc. 

A.J Nutrition 

Food science 

Food nutrition 

 عبٍ خ اىَْ٘ اخ-ٍغيخ ايقز بم اىَْصىٚ

 عبٍ خ وي٘اُ-ىَْصىٍٚغيخ ايقز بم ا

 اثحبس اىَبعاعزاس ٗاىدمز٘زآ)اىسظبئو(

اإلمكانيات  -0
المطموبة لمتدريس و 

 التعمم

 قبعخ اىَحبضسح

 ٍ َو اعدام اط َخ 

Power point 

Projector 

 مزيبد ّٗاساد عَياخ وديضخ
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