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المتعمقة بتغذية  يستخدم التفكير العممى المتطور لمواجية مشكالت التخصص 2-1

 والمراىق االطفال قبل سن المدرسة والمرضع  وتغذية الحامل ك الفئات الحساسة
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 .المختمفة الحساسة لمفئات الفسيولوجية التغيرات يشرح .2 المعمومات والمفاىيم: - أ
 .المختمفة الحساسة لمفئات الغذائية االحتياجات يحسب .1
 .المختمفة الحساسة الفئات من فئة كل تواجو التي الغذائية المشكل يعدد .3
 بتخصص بتغذية الفئات الحساسة المرتبطة العممية المصطمحات  يذكر 1-1-2 .1

المرضع  وتغذية الحامل ك فييا الحاسوب تطبيقات واساسيات االطعمة وعموم التغذية
 والمسنين والمراىق االطفال قبل سن المدرسة و

 بتخصصبتغذية الفئات الحساسة   المرتبطة التكنولوجية المصطمحات يوضح1-1-1 .1
 فييا الحاسوب تطبيقات واساسيات االطعمة وعموم التغذية

لتمبية احتياجات  لتغذية الفئات الحساسة يحدد اسس ادارة الموارد المتاحة 1-6-1 .6
من مسنين ومراىقين ورضع وناقصى نمو والحوامل  االفراد واالسرة والمجتمع

 والمرضعات
 المتعمقة بتغذية الفئات الحساسة . يعرف اسس تقديم الخدمات 1-7-1 .7
يحدد  تاثير العمر والنمو  والعوامل االخري عمى االحتياجات الغذائية  1-9-1 .8
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 فى مراحل العمر المختمفةلمفئات الحساسة 
 

 .حساسة فئة لكل المناسبة الغذائية االحتياجات وبين الفسيولوجية الحالة يحمل 2.-ب .2 الميارات الذىنية : - ب
 .ليا الصحية الحالة تحسين في حساسة فئة لكل التغذية دور يخطط1.-ب .1
 .الحساسة الفئات من فئة كل تواجية التي الغذائية لممشاكل حمول يصمم3.-ب .3
تغذية ك المتعمقة بتغذية الفئات الحساسة يدمج العمميات المتعمقة بالقيادة 1-2-1. 1 .1

بمحيط العمل  والمسنين والمراىق االطفال قبل سن المدرسة والمرضع  والحامل 
 والمجتمع

 
بالتغذية  الحساسة الفئات بتغذية  الحمول المثمى لممشاكل المرتبطة يصنف1-1-7-2 .1

 وعموم االطعمة باستخدام التفكير التحميمي المبنى عمى التطبيق واالقتصاد
 الحساسة الفئات بتغذية المتعمقة الحمول المثمى لممشاكل المرتبطة يصنف 1-1-7-1 .6

بالتغذية وعموم االطعمة باستخدام التفكير التحميمي المبني عمى االخالق وادارة 
 رالمخاط

عمى  الحساسة الفئات بتغذية المتعمقة يستنتج تاثير العوامل المختمفة 1-1-9-2 .7
 اختيار وتناول الطعام

عمى  الحساسة الفئات بتغذية المتعمقة يستنتج تاثير العوامل المختمفة  1-1-9-1 .8
 الحالة الغذائية لالفراد والمجموعات

 
 .المختمفة الحساسة ئاتلمف الغذائية االحتياجات لحساب الكمبيوتر يستخدم 2.-ج .2 الميارات المينية  -جـ

 التي الغذائية المشاكل حل في المكتسبة العممية والمعمومات المعارف يطبق 1.-جـ .1
 .الحساسة الفئات من فئة كل تواجو

 .المختمفة الحساسة لمقئات مناسبة غذائية وجباتينظم 3.-ج .3
الجدوى لمشروعات التغذية وعموم االطعمة الصغيرة   دراسات يطبق 1-3-7 .1

االطفال قبل  والمرضع  وتغذية الحامل ك الحساسة الفئات بتغذية المتعمقة االنتاجية
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 والمسنين والمراىق سن المدرسة
 بتغذية المتعمقة يطبق مبادىء االدارة السميمة الستخدام الموارد المتاحة 8-2 -1-3 .1

 فى ضوء احتياجات السوق  الحساسة الفئات
 عمميا الحساسة الفئات بتغذية المتعمقةيطبق مبادىء عموم االغذية  1-3-9-2 .6
فى  الحساسة الفئات بتغذية المتعمقة .  يطبق مبادىء عموم االغذية1-3-9-1 .7

 عمميات اعداد االطعمة لمحفاظ عمى محتواىا من العناصر الغذائية المختمفة
 الحساسة الفئات بتغذية المتعمقةيطور الوصفات التركيبية الصحية   1-3-22-2 .8

 وفقا لالحتياجات الغذائية لالفراد او المجموعات
 . 

 يعاون فى رفع الوعى الغذائى لالفراد المحيطين عمى مستوى االسرة والمجتمع  1-1-1 الميارات العامة - د
بالغذاء والتغذية فى  الحساسة الفئات بتغذية  يشترك  فى حل المشكالت المتعمقة 1-1-6

 المجتمع
فى مجال التغذية وعموم   الحساسة الفئات بتغذية المتعمقيتابع التطور العممى  1-1-7-2

 االطعمة
فى مجال التغذية وعموم  الحساسة الفئات بتغذية المتعمق يتابع التطور التكنولوجى 1-1-7-1

 االطعمة
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 االسبوع الثاني 

 الجزء النظري : تابع تغذية الحامل
 تطبيقات عمي استخدام البدائل الغذائية في تخطيط الواجبات جزء العممي :ال 

 االسبوع الثالث 
 الجزء النظري : تغذية المرضع 
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 تغذية الحامل.جزء العممي : تطبيقات عممية عن  
 االسبوع الرابع 

 الجزء النظري : تابع تغذية المرضع  
 المرضع تغذية جزء العممي : تطبيقات عممية عن 

 االسبوع الخامس 
 الجزء النظري : تغذية الرضع مكتممي النمو   

 لرضع تغذية اجزء العممي : تطبيقات عممية عن 
  االسبوع السادس

 الجزء النظري : تغذية الرضع ناقصي النمو  
  جزء العممي :  تطبيقات عممية عن التغذية التكميمية  لمرضع

 االسبوع السابع
 الجزء النظري : تغذية االطفال قبل سن المدرسة 

 االطفال قبل سن المدرسة تغذية جزء العممي :  تطبيقات عممية عن
 االسبوع الثامن 

 ة االطفال في سن المدرسةالجزء النظري : تغذي 
 االطفال في سن المدرستغذية جزء العممي :  تطبيقات عممية عن 

 االسبوع التاسع 
 الجزء النظري : تغذية المراىق  

  .المراىقين تغذية الجزء العممي : تطبيقات عممية عن
 االسبوع العاشر

 الجزء النظري : تابع تغذية المراىق 
 المراىقين تغذية الجزء العممي : تطبيقات عممية عن 

 االسبوع الحادى عشر
 ننيالجزء النظرى : تغذية المس

 المسنينتغذية الجزء العممي : تطبيقات عممية عن 
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 االسبوع الثانى عشر
 ننيتغذية المستابع الجزء النظرى :  

  العممية المختمفة. تطبيقاتمراجعة عمي الالجزء العممي : 
 العروض التقديميو بالكمبيوتر()  المحاضرات نظرية -1 أساليب التعميم والتعمم -1

 المناقشة الجماعية -2
 العصف الذىني -3
 التعمم عن بعد -التعمم النشط -التعمم التعاوني -4
 التعميم باستخدام الكمبيوتر -5
  التعمم الذاتي -6

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

استراتيجيات التدريس االيجابى الفعال –التعميمية الحقائب   

 تقويم الطـــالب :   -7

 توزيع الدرجات -ج التوقيت -ب األساليب المستخدمة -أ

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

 درجة 12 العمميتقييم االسبوعي لمتطبيق  اعمال سنة

االسبوع الخامس  ميعاد االمتحان التطبيقي االختبار التطبيقي
 عشر

 درجة 12

 درجة 62االسبوع الثامن  ميعاد االمتحان النظري االختبار النيائي
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 عشر

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 بالتدريس ويقره القسم.كتاب جامعي يقوم بوضعو السادة اعضاء ىيئة التدريس القائمين  مذكرات - أ
1229 

 

 كتب ممزمة - ب
 

التغذية خالل مراحل العمر االصحاء .المرضي د نوال عبداهلل البدر ود فادية  .2
 يوسف عبدالمجيد 

 1226 التغذية خالل مراحل الحياة د خالد بن عمي المدني .1
 كتب مقترحة -جـ
 

 Essentials of Life Cycle Nutrition.(2010) Jones and Bartlett 
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 كمية: االقتصاد المنزلي
 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 
 الجزء النظري : تغذية الحامل 

 الجزء العممي: تطبيقات عمي حساب الطاقة 

 2-د 2-جـ 2-ب 2-أ االول

 االسبوع الثاني 
 الجزء النظري : تابع تغذية الحامل

الجزء العممي : تطبيقات عمي استخدام البدائل الغذائية  
 في تخطيط الواجبات

-, أ1 -أ الثاني
3 

,  1-ب
 3-ب

 2-د -

 االسبوع الثالث 
 الجزء النظري : تغذية المرضع 
 جزء العممي : تطبيقات عممية عن تغذية الحامل. 

 -, أ 2-أ الثالث
1 

, جـ 2- -جـ 2-ب
 3-, جـ 1-

 1-,د2-د

 االسبوع الرابع 
 الجزء النظري : تابع تغذية المرضع  

 جزء العممي : تطبيقات عممية عن تغذية المرضع 

-, أ1 -أ الرابع
3 

,  1-ب
 3-ب

جـ , 2- -جـ
 3-, جـ 1-

 1-,د2-د

 االسبوع الخامس 
 الجزء النظري : تغذية الرضع مكتممي النمو   

 جزء العممي : تطبيقات عممية عن تغذية الرضع 

 -, أ 2-أ الخامس
1 

, 2-ب
, 1-ب

, جـ 2- -جـ
 3-, جـ 1-

 1-,د2-د

مسمى 
 المقرر

تغذية فئات 
 حساسة

 N 311 كود المقرر
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 3-ب

 االسبوع السادس 
 الجزء النظري : تغذية الرضع ناقصي النمو  

تطبيقات عممية عن التغذية التكميمية   جزء العممي : 
  لمرضع

 -, أ 2-أ السادس
1 

, جـ 2- -جـ 3, ب2ب
 3-, جـ 1-

 1-,د2-د

 االسبوع السابع
 الجزء النظري : تغذية االطفال قبل سن المدرسة 

جزء العممي :  تطبيقات عممية عن تغذية االطفال قبل 
 سن المدرسة

 -, أ 2-أ السابع
1 

, 2-ب
, 1-ب
 3-ب

, جـ 2- -جـ
 3-, جـ 1-

 1-,د2-د

 االسبوع الثامن 
 الجزء النظري : تغذية االطفال في سن المدرسة 

جزء العممي :  تطبيقات عممية عن تغذية االطفال في 
 سن المدرسة

 -, أ 2-أ الثامن
1 

, 2-ب
, 1-ب
 3-ب

, جـ 2- -جـ
 3-, جـ 1-

-, د2-د
1 

 االسبوع التاسع 
 الجزء النظري : تغذية المراىق  

 الجزء العممي : تطبيقات عممية عن تغذية المراىقين. 

 -, أ 2-أ لتاسع
1 

, 2-ب
, 1-ب
 3-ب

, جـ 2- -جـ
 3-, جـ 1-

-, د2-د
1 

 االسبوع العاشر
 الجزء النظري : تابع تغذية المراىق 

 الجزء العممي : تطبيقات عممية عن تغذية المراىقين 

-, أ1 -أ العاشر
3 

, 2-ب
, 1-ب
 3-ب

, جـ 2- -جـ
 3-جـ  ,1-

 1-,د2-د

 االسبوع الحادى عشر
 الجزء النظرى : تغذية المسنين

 الجزء العممي : تطبيقات عممية عن تغذية المسنين

الحادي 
 عشر

 -, أ 2-أ
1 

, 2-ب
, 1-ب

, جـ 2- -جـ
 3-, جـ 1-

 1-,د2-د
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 3-ب

 االسبوع الثانى عشر
 الجزء النظرى : تابع تغذية المسنين 

 التطبيقات العممية المختمفة.الجزء العممي : مراجعة عمي 

الثاني 
 عشر

-, أ1 -أ
3 

, 2-ب
, 1-ب
 3-ب

- - 

         

                                                                                        منسق المادة   
 رئيس مجمس القسم العممي
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 يوسف عبد العزيز الحسانين /أ. د

 أ.د/ ىبو عزالدين يوسف   

 أ(                   22جامعة: المنوفية                                نموذج رقم )
 كمية: االقتصاد المنزلي

 قسم : تغذية وعموم االطعمة
 

 مصفوفة أساليب التعمم  ( ب)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة أساليب التعمم

  المحاضرات نظرية
مدعمة بالعروض 

 - - 3-, ب1-ب 3-,أ1-,أ2-أ

مسمى 
 المقرر

تغذية فئات 
 حساسة

 N 311 كود المقرر
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 التقديميو بالكمبيوتر

باستخدام التعميم 
 الكمبيوتر

  2- جـ  

 - - 2-ب 3-أ العصف الذىني

التعمم الذاتي )من خالل 
 مصادر المختمفة(

  1-د , 2-د  3-, جـ 1-جـ  - -

  2-د 1-جـ 3-, ب1-ب - التعمم التعاوني

 

                                                                                        منسق المادة  
 رئيس مجمس القسم العممي

أ.د/ خالد عمي عبدالرحمن شاىين                                                                  
 يوسف عبد العزيز الحسانين /أ. د

 أ.د/ ىبو عزالدين يوسف   

  



 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  
 

 
 وحدة ضمان الجودة

 متت املراجعة والتصحيح مبعرفة مدير وحدة ضمان اجلودة 

نمـــــــوذج رقـــــــم  جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: المنوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                
 أ(                          22)

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسم : تغذية وعموم االطعمة

 مصفوفة اساليب التقييم  ( ج)
 

 المعارف  أساليب التقييم

 الرئيسة

 ميارات 

 ذىنية

 ميارات 

 مينية

 ميارات

 عامة 

, 1-, جـ2-جـ 1-ب 3-, أ1-أ  أعمال السنة
 3-جـ 

-, د2-د
1 

, 1-, جـ2-جـ 3-ب 1-أ  امتحان تطبيقي
 3-جـ 

-, د2-د
1 

االمتحان 
 النظري

-,أ3-,أ1-,أ2-أ 
 6-,أ1-,أ1

, 1-, ب2-ب
 3-ب

- - 

 

                                                                                        منسق المادة  
 رئيس مجمس القسم العممي

أ.د/ خالد عمي عبدالرحمن شاىين                                                                  
 يوسف عبد العزيز الحسانين /أ. د

مسمى 
 المقرر

تغذية فئات 
 حساسة

 N 311 كود المقرر



 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  
 

 
 وحدة ضمان الجودة

 متت املراجعة والتصحيح مبعرفة مدير وحدة ضمان اجلودة 

 أ.د/ ىبو عزالدين يوسف   

 

 

 


