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 (21نموذج رقم )

 جامعة: المنوفية
  كمية: االقتصاد المنزلي 

 قسم : التغذية وعموم األطعمة
 1229-1212توصيف مقرر دراسي

 بيانات المقرر -2 
-الثانية المستوى:الفرقة /  إنسان فسيولوجياسم المقرر :  N215الرمز الكودى : 

 فصل دراسى اول
التغذية وعموم  التخصص:

 األطعمة
        عممي        نظرى  اسية : لوحدات الدر عدد ا

 

 ىدف المقرر -1

 )األىداف العامة(

General Aims 

  :الطالب قادر عمىبنياية المقرر يكون 
 
لمواجية  المرتبط بفسيولوجى االنسان  المتطور يستخدم التفكير العممى 2-1

المحمي  مشكالت التخصص  المرتبطة بالفرد واالسرة والمجتمع عمى المستوى
 واالقميمى

 
الغذاء المرتبطة بفسيولوجى االنسان وعالقتو بيمم بالمعارف العممية  2-9

 ونظريات ادارة الحالة الصحية لالنسان والتغذية والعموم السموكية  
 
يكتسب الميارات الالزمة لتتحسين كمية ونوعية الغذاء والتغذية لمقابمة  2-22

 ولوجيا  فسي  احتياجات االفراد والمجموعات

2 2 
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 المستيدف من تدريس المقرر: -3
المعمومات  - أ

 والمفاىيم
 

 
 جيزة الجسم المختمفةايشرح  (2
 طرق اليضم وتمثيل الغذاءاجزاء الجياز اليضمى و  يوضح  (1
 وظائف الجياز العصبى واالخراجىيمخص  (3
تاثير العمر والنمو  والعوامل االخري  فسيولوجيايشرح  9-2- (4

عمى االحتياجات الغذائية لالشخاص االصحاء فى مراحل العمر 
 المختمفة

تاثير العمر والنمو  والعوامل االخري   فسيولوجيا يحدد 1-9-1 (5
لغذائية لالشخاص المرضى فى مراحل العمر عمى االحتياجات ا

 المختمفة
 يتفيم فسيولوجيا االمراض المتعمقة بالتغذية 22-2. -1 (6

ووابعادىا المرتبطة  بالجياز اليضمى والعصبى والتنفسى  
 والدوري والغدد الصماء

 
الميارات  - ب

 الذىنية 
 

 بي الغدد الصماء وبعضيا البعضيقارن  (2
 بين االمعاء الدقيقة والغميظةيقارن  (1
 ببكتريا القولون وطرق العالج اعراض واسباب االصابةيحمل   (3
 العوامل التى تؤثر فى نمو الفردفسيولوجيا يصنف  1-1-1-2 (4

 
االحتياجات من الطاقة  والعناصر فسيولوجيا يقدر  1-1-8-2 (5

 الغذائية لالفراد او المجموعاتت فى حالة الصحة
االحتياجات من الطاقة والعناصر  فسيولوجيا  يقدر 1-1-8-1 (6
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 الغذائية لالفراد او المجموعات فى حالة المرض
 

المشاكل الصحية الناتجة عن نقص فسيولوجيا يحمل  1-1-22-1 (7
 لكذائية فى االفراد والمجموعات المعرضين لذالعناصر الغ

. 
الميارات  -جـ

المينية الخاصة 
 بالمقرر 

 الياضمة والبروتين والدىون الفروق بين االنزيماتينظم  .2
   الفروق بين الغدد المختمفة ينسق .1
 عموم االغذية عممياالفسيولوجى و يطبق مبادىء 1-3-9-2 .3
عموم االغذية فى  الفسيولوجى و.  يطبق مبادىء1-3-9-1 .4

عمميات اعداد االطعمة لمحفاظ عمى محتواىا من العناصر الغذائية 
 المختمفة

  
 الميارات العامة  -د

 

 التغذيــــةفســــيولوجى االنســــان و  مجــــال فــــى   العممــــى التطــــور يتــــابع 1-4-7-2
 االطعمة وعموم

التغذيــة االنســان و  فســيولوجى يتــابع التطــور التكنولــوجى فــى مجــال 1-4-7-1
 وعموم االطعمة

  
 األسبوع األول  محتوى المقرر -4

بعمم فسيولوجي اإلنسان و مقدمة عن الموضوعات المتعمقة النظري:  الجزء
المفاىيم األساسية و العمميات الفسيولوجية المختمفة داخل – اجيزتة المختمفة

 جسم اإلنسان
 بدراسة عمم فسيولوجي اإلنسانالتعرف عمى المتطمبات المتعمقة  الجزء العممي:

 مقدمة عامة -
 األسبوع الثاني
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أعضاء الجياز  - تعريف عممية اليضم - الجياز اليضمي النظري: الجزء 
   اليضمي و مراحل ىضم و امتصاص الطعام 

 (القولون و اجزاءةرسم الجياز اليضمي و أعضاءه ) العممي:الجزء 
 الثالثاألسبوع 

العالقة بين  -أىمية و أنواع بكتريا القولون -بكتريا القولون النظري:الجزء 
  يوتيكالبروبيوتيك و البريب  -األنواع المختمفة لبكتريا القولون

 المختمفة لمبكتريا و تغذيتيا األنواعالعالقات المتبادلة بين  العممي:الجزء 
 الرابعاألسبوع 

و الحركات التنفسية  أنواع التنفس -الوظائف –الجياز التنفسي  النظري:الجزء 
 و سعة الرئة.
 الشييق و الزفير -رسم أعضاء الجياز التنفسي  الجزء العممي:

 الخامس األسبوع 
  الوظائف و األعضاء – الجياز العصبيالنظري: زء الج

  رسم أعضاء الجياز العصبي الجزء العممي:
 األسبوع السادس

 أعضاءهالجياز االخراجى و  النظري:الجزء 
 البولىرسم الجياز االخراجى  العممي:الجزء 

 ألسبوع السابع ا
 -متحان أعمال السنةاالنظري: الجزء 
 ة مع رسم لبعض االجيزة السابق شرحيامراجعة عام   العممي:الجزء 

 الثامن األسبوع
 اليرمونات المفرزة - الغدد الصماءالنظري: الجزء 
 رسم تخطيطى لغمل بعض اليرمونات العممي:الجزء 

 ع التاساألسبوع 
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نقص أو زيادة نشاط الغدد و عالقتيا  -الغدد الصماء تابع النظري:الجزء 
 باألمراض الناتجة بالجسم

 رسم تخطيطى لغمل بعض اليرمونات عممي:الجزء ال
 األسبوع العاشر

 الدوري و أعضاءهالجياز  النظري:الجزء 
 رسم الجياز الدوري  العممي:الجزء 

 عشر الحادياألسبوع 
 تابع الجياز الدوريالنظري: الجزء 
 الدورة الدموية العممي:الجزء 

 األسبوع الثاني عشر
 مراجعة عامة  النظري:الجزء 
 مراجعة عامة   عممي:الالجزء 

أساليب التعميم  -5
 والتعمم

 التعمم عن بعد -التعمم التعاونى -التعمم النشط–محاضرات نظرية  -
 محاضرات تطبيقية -
 بحوث وتقارير -
 المناقشة والحوار -
 التعميم التعاوني -
 التعمم الذاتي -

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

استراتيجيات التدريس  -اساليب التدريس االيجابى الفعال -ائب التعميميةالحق 
 المباشر= استراتيجيات التدريس العالجى

 تقويم الطـــالب :   -7 
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األساليب  -أ
 المستخدمة

 توزيع الدرجات -ج التوقيت -ب

بكال  الحضور والغياب
من المحاضرات 
 النظرية و العممية

رجة ولكن لتحديد ال تدخل ضمن الد كل أسبوع
النسبة المطموبة لدخول االختبار 

 النيائي 

المناقشة و المشاركة الفعالة أثناء  اعمال سنة
 النظرية و العممية المحاضرات

 درجة( 12) درجات 22

التكميفات العممية ) بحوث وتقارير 
و الرسومات الخاصة باالجيزة 

 (الفسيولوجية المحتمفة
 درجات 22 امتحان أعمال السنة

 درجة 12 ميعاد ااالمتحان التطبيقي االختبار التطبيقي

 درجة 62 ميعاد االمتحان النظري االختبار النيائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

كتاب جامعي يقوم بوضعو السادة اعضاء ىيئة التدريس القائمين بالتدريس  مذكرات - أ
 1228 ويقره القسم.

 -------- كتب ممزمة - ب
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 Guyton and Hall Physiology textbook of Medical كتب مقترحة - ت
Physiology 2015 

Clinical oriented anatomy,  Keith L.moore 2016 

 

  المقرر منسق

 بسمة رمضان /د

 العمميرئيس مجمس القسم  

 أ.د.يوسف عبد العزيز الحسانين 
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 أ(22نموذج رقم )
                                                          يةجامعة: المنوف

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسم : التغذية وعموم األطعمة

 
 لمستيدفةمصفوفة المعارف والميارات ا ( أ)

أسبوع  المحتويات لممقرر
 الدراسة

المعارف 
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

يارات م
 مينية

ميارات 
 عامة

بعمم مقدمة عن الموضوعات المتعمقة النظري:  الجزء
المفاىيم – فسيولوجي اإلنسان و اجيزتة المختمفة

األساسية و العمميات الفسيولوجية المختمفة داخل 
 جسم اإلنسان

التعرف عمى المتطمبات المتعمقة  العممي: الجزء
 عامة مراجعة  - بدراسة عمم فسيولوجي اإلنسان

 2أ. األول
 1أ.
 3أ.

 2-د --- 2-ب

تعريف عممية  -الجياز اليضمي  النظري: الجزء 
أعضاء الجياز اليضمي و مراحل ىضم  -اليضم 

   و امتصاص الطعام 
 -رسم الجياز اليضمي و أعضاءه  العممي:الجزء 

 رسم القولون و اجزاءة

 4أ. الثاني
 
 

 3-د 2-ج 3-ب

أىمية و أنواع بكتريا  -نبكتريا القولو  النظري:الجزء 
العالقة بين األنواع المختمفة لبكتريا  -القولون
 البروبيوتيك و البريبيوتيك   -القولون
العالقات المتبادلة بين األنواع  العممي:الجزء 

 المختمفة لمبكتريا و تغذيتيا

 5أ. الثالث
 6ا.
 

 2-د --- 1-ب
 1-د
 

 فسيولوجي إنسان مسمى المقرر
 N215 كود المقرر
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واع أن -الوظائف –الجياز التنفسي  النظري:الجزء 
 و سعة الرئة.و الحركات التنفسية  التنفس
 رسم أعضاء الجياز التنفسي  العممي:الجزء 

 7أ. الرابع
 9أ.
 

 3-د 2-ج 4-ب

الوظائف و  – الجياز العصبيالنظري: الجزء 
  األعضاء

 رسم أعضاء الجياز العصبي العممي:الجزء 

 8أ. الخامس
 

 3-د 1-ج 4-ب

 أعضاءهالجياز االخراجى و  النظري:الجزء 
  البولى رسم أعضاء الجياز االخراجى العممي:الجزء 

 1-د - --- 9أ. السادس

 -متحان أعمال السنةاالنظري: الجزء 
مراجعة عامة مع رسم لبعض االجيزة   العممي:الجزء 

 السابق شرحيا

 ---- ---- ---- --- السابع

 اليرمونات المفرزة -الغدد الصماء النظري: الجزء 
رسم تخطيطى لغمل بعض   ي:العممالجزء 

 اليرمونات

 4-د 1-ج 5-ب 8أ. الثامن

نقص أو زيادة   -الغدد الصماء تابعالنظري: الجزء 
 نشاط الغدد و عالقتيا باألمراض الناتجة بالجسم

 رسم تخطيطى لعمل بعض اليرمونات العممي:الجزء 

 8أ. التاسع
 22أ.

 1-ج 5-ب
 

 4-د

 ضاءهالجياز الدوري و أع النظري:الجزء 
 رسم الجياز الدوريالعممي: الجزء 

 1-د 2-ج 4-ب 9أ. العاشر

 تابع الجياز الدوريالنظري: الجزء 
 الدورة الدموية العممي:الجزء 

الحادي 
 عشر

 3-د -- -- 9أ.

 مراجعة عامة  الجزء النظري:
  مراجعة عامة   الجزء العممي:

الثاني 
 عشر

---- --- ---- --- 
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 منسق المقرر 
 عبدا لرحمن إبراىيم خميل نزيية /د

 رئيس مجمس القسم العممي 
 أ.د.يوسف عبد العزيز الحسانين
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 أ(22نموذج رقم)
    جامعة : المنوفية     

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسم : التغذية وعموم األطعمة

 

 التعمم  أساليبمصفوفة  ( ب)
 

ميارات  عارف الرئيسةالم التعمم أساليب
 ذىنية

 ميارات عامة ميارات مينية

الحضور والغياب 
بكال من 

المحاضرات النظرية 
مدعومة و العممية  

بالعرض الفعال 
 باستخدام الداتا شو 

, 5, أ.3, أ.2أ.

 , 9, أ.8, أ.6أ.
, 2-ب
, 1-ب
 4-ب

  2-ج

 

 2-د

 3-د

 

 اعمال سنة
)المناقشة و 

المشاركة الفعالة 
ضرات أثناء المحا

 (النظرية و العممية

 1ج  ,3-ب 22, أ.7أ.

 

 1-د

 

 فسيولوجي إنسان مسمى المقرر
 N215 كود المقرر
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 بحوث وتقارير 
)التكميفات العممية و 

الرسومات الخاصة 
باالجيزة 

الفسيولوجية 
 المحتمفة(

 1-ج 4-ب ,1أ.

 

 1-د

 

االختبار التطبيقي و 
 النيائي

 1, 2-ج 4-ب ,4أ.

 

 4-د

 

 

 

 منسق المقرر 

 نزيية عبدا لرحمن إبراىيم خميل / د

 

 يس مجمس القسم العمميرئ 

 أ.د.يوسف عبد العزيز الحسانين 
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 أ(22) نموذج رقم

 جامعة : المنوفية        
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسم : التغذية وعموم األطعمة
 

 التقييم أساليبمصفوفة   ( ج)
 

ميارات  ميارات مينية ةميارات ذىني المعارف الرئيسة اساليب التقييم
 عامة

الحضور والغياب 
األنشطة خالل )

 (المحاضرات

 

, 5, أ.3, أ.2أ.

, 9, أ.8, أ.7أ.
 22أ.

 2,1,3-د 2-ج 2-ب

 4-د 2,1-ج 4-ب 22, أ.6, أ.1أ. أعمال السنة 

 -- --- 3-ب 22, أ.1, أ.2أ. التطبيقياالمتحان 

, 5, أ.4, أ.1أ. النيائياالمتحان 
, 9, أ.8, أ.7أ.

 22أ.

 2,1,3-د 1-ج 5-ب

 فسيولوجي إنسان مسمى المقرر
 N215 كود المقرر
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 منسق المقرر 

 نزيية عبدا لرحمن إبراىيم خميل  /د

 

 رئيس مجمس القسم العممي 

 أ.د.يوسف عبد العزيز الحسانين 
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 أ(22نموذج رقم )

 جامعة : المنوفية        
 كمية: االقتصاد المنزلي
 ألطعمةقسم : التغذية وعموم ا

 

 

 تقرير مقرر

 

 منسق المقرر 

 نزيية عبدا لرحمن إبراىيم خميل  /د

 فسيولوجي إنسان مسمى المقرر
 N215 كود المقرر
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 رئيس مجمس القسم العممي 

 أ.د.يوسف عبد العزيز الحسانين 

 


