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 جامعة المنوفٌة

 كلٌة االقتصاد المنزلً  

  التغذٌة علوم االطعمةقسم 

 (29نموذج رقم )

 دساسى تىصٍف يقشس

 

  0202-0202انعاو انجايعى   

 بٌانات المقرر -2

 N318الرمز الكودى : 

 

 اسم المقرر :  

 لغة انجلٌزٌة تخصص

الفرقة / المستوى :   الثالثة /  

 االول

 التخصص :

 علوم االطعمةالتغذٌة 
 عملى                 عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى

 

 هدف المقرر : -9

 

 

 يكون الطالب قادرا عمى: يجب ان المقرر  فى نهاية دراسة
  

نهًجتًع بانهغت االنجهٍزٌت  ٌقذو خذياث   0-3

 عهىو االطعًتوانتغزٌت وانًستههكٍن فى يجاالث 

 بانهغت االنجهٍزٌت يع االخشٌنٌتصم بفعانٍت   0-4

ٌستخذو االدواث وانخاياث وفقا نهتكنىنىجٍا   0-5

 انتغزٌت عهىو االطعًتفى يجال  االنجهٍزٌت بانهغت انحذٌثت

 االنجهٍزٌت بانهغت ٌقىد وٌعًم فى فشٌق  0-6

ٌتبنى اسهىب نهتعهى وتنًٍت يهاساته وتنًٍت قذساته  0-7

 انحٍاةراتٍا يذي  االنجهٍزٌت بانهغت
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 المستهدف من تدرٌس المقرر: -3

 المعلومات والمفاهٌم: - أ
 

 

 يكون الطالب قادرا عمى ان :يجب أن المقرر دراسة نهاية فى    
 

 االنجميزية بالمغة العممية المصطمحات  يذكر 2-1-2-1 (1
 واساسيات عموم االطعمةو التغذية  بتخصص المرتبطة
 الحاسوب تطبيقات

 بالمغة التكنولوجية المصطمحات يوضح2-1-2-2 (2
 عموم االطعمةو التغذية  بتخصص المرتبطة االنجميزية
 الحاسوب تطبيقات واساسيات

 
  

 المهارات الذهنٌة : - ب
 

 

 يكون الطالب قادرا عمى ان :يجب أن نهاية المقرر فى    
 

 المتعمقة العمميات االنجميزية بالمغة يدمج 2-2-1-1 (1
  والمجتمع العمل بمحيط واالتصال بالتفكير

 المتعمقة العمميات االنجميزية بالمغة يدمج 2-1-2. 2 (2
 والمجتمع العمل بمحيط بالقيادة

 مكتوبة مواصفات  ذات   تعميمية لبيئة يخطط 2-2-6 (3

التغذية  بمجال المرتبطة المعارف ميةنلت االنجميزية بالمغة
 عموم االطعمةو 

 

المهارات المهنٌة الخاصة  -جـ

 بالمقرر :
 يكون الطالب قادرا عمى ان :يجب ان نهاية المقرر فى    

التغذية  مجال فى والمعارف الخبرات يطبق 2-3-3-1 (1
 االنجميزية بالمغة عموم االطعمةو 
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التغذية  مجال فى االساسية المهارات يطبق 2-3-3-2 (2 
 االنجميزية بالمغة عموم االطعمة

 المهنية االتصاالت خبرات استخدام يتقن1-  2-3-17 (3

التغذية وعموم  دراسة فى الكفاءات لتنمية االنجميزية بالمغة
 االطعمة

 المهنية االتصاالت تخبر  استخدام يتقن 2-3-17-2 (4

التغذية وعموم  دراسة فى الكفاءات لتنمية االنجميزية بالمغة
 االطعمة

 
 

 المهارات العامة : - د
5- 6 

 يكون الطالب قادرا عمى ان :يجب أن نهاية المقرر فى    
  

 فى جيد بشكل االجنبية المغات احدى يستخدم 2-4-3-2 (1
 التغذية عموم االطعمة مجال

 فى االنجميزية بالمغة العممي التطور يتابع 2-4-5-1 (2
 التغذية عموم االطعمة مجال

 فى االنجميزية بالمغة التكنولوجى التطور يتابع 2-4-5-2 (3
 التغذية عموم االطعمة مجال

 

 

  الموضوع المحاضرة محتوى المقرر:  -4

1-3 in 

Introduction 

nutrition 

Macronutrients 

(carbohydrates ,fats 

,protein)  
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Electrolytes and 

4-8 

 

micronutrients in 

health and disease 

Nutritional Assessment 

Nutritional Assessment 

and techniques(part 1 

nutritional screening 

assessment) 

Nutritional Assessment 

Nutritional Assessment 

and techniques(part 2 

Food processing 

methods 

Food safety 

Nutrition and research( 

part 1malnutrition and 

cancer disease .) 

Nutrition and research 

( part 2) + revision 
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 محاضرات نظرٌة  - أسالٌب التعلٌم  -5

 محاضرات تطبٌقٌة -

 العصف الذهنً -

 بحوث وتقارٌر -

 .المناقشة والحوار  -

 العروض التقدٌمٌة-أسالٌب التعلٌم والتعلم للطالب  -6
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 اسالٌب التدرٌس المباشر  - ذوى القدرات المحدودة

 اسالٌب التدرٌس العالجً

 اسالٌب التدرٌس االٌجابى الفعال

 الحقائب التعلٌمٌة

 مجموعات  فًالتعلم 

 التعلٌم التعاونً -

 تقوٌم الطـــالب :   -7

 

 األسالٌب المستخدمة - أ

 

 

 أعمال السنة  -2

 اختبار تطبٌقى -9

 امتحان نهاٌة العام النظري     -3

 

 

 ٌوسف عبد العزٌز الحسانٌنرئٌس القسم العلمً :  ا.د/ المقرر و منسق

 التوقٌت - ب
 

 

 األسبوع السادس التقٌم األول           

 اسبوعً التقٌم الثانً           

 التقٌم الثالث           األسبوع الرابع عشر

 أعمال السنة          عشر درجات (  توزع كالتالى:  - توزٌع الدرجات -جـ

 الحضور : درجتان   

 ث والتقارٌر : اربع درجات  البحو

 تحان اعمال سنة : درجتان  ام

 اعمال فصلٌة: درجتان    

 ) عشر درجات (   تطبٌقى              -

 درجة 32أمتحان تحرٌري      -

 درجة52المجموع             -

 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع : -8

 ات مختلفة منتج مواصفات  ٌتم توزٌعها على الطالب ل (مذكرة مذكرات - أ

 9229 كتب خاص بعضو هٌئة التدرٌس بالقسم كتب ملزمة - ب

 ------------- كتب مقترحة -جـ

دورٌات علمٌة أو نشرات ...  -د

 الخ
 جايعت انًنىفٍت -  يجهت االقتصاد انًنزنً


