جامعه المنوفية

كمية االقتصاد المنزلي
وحدة ضمان الجودة واالعتماد

ًَىرج ذىصيف يمشس دساعي
انجشَبيظ انزي ٌزجعه انًمشس :إلزصبد يُضنى ورشثٍخ
انعبو انذساعً 2009 /2008 :
انمغـى انزي ٌزجعه انجشَبيظ .لغى انزغزٌخ وعهىو االطعًه
انمغى انزي ٌزجعه انًمشس :لغى انزغزٌخ وعهىو االطعًه ربسٌخ إلشاس انزىصٍف2008 / / :
أ -يؼهىياخ أعاعيح:
اعى انًمشس :اػذاد اطؼًح

انشيض
انكىديHEE(22)2:

انفشلح /انًغرىي :انثاَيح

ػذد انىحذاخ /انغاػاخ
انذساعيح:
ب -يؼهىياخ يرخصصح:
 -1أهذاف انًمشس Aims
 االلمام الجيد باهم الطرق التي يمارسها الطالب في تخطيط واعداد الوجبات لالفراد اوَ 2ظشي

2

ػًهي و  /أو
ذًاسيٍ

3

اإلجًالي

المجموعه وكذلك الجديد في مجال تخطيط الوجبات.
-

مساعدة الطالب عمي تحصيل قسط وافر من المعمومات التي تساهم في كيفية تخطيط

واعداد الوجبات.

 اعداد الطالب عمميا ومهنيا ليصبح لديه مهارات خاصة في كيفية تكوين الوجبات.-2انًخشجاخ انرؼهيًيح انًغرهذفح يٍ ذذسيظ انًمشس-:
أ  -انًعشفخ وانفهى
Knowledge and understanding
 يعشفخ انطبنت ثبنعىايم انزً رؤصش عهً اؽزٍبعبد انفشد يٍ انًىاد انغزائٍخ. انزعشف عهً انًشبكم انزً رؤصش عهً رخطٍظ واعذاد انىعجبد. دساعخ انعُبصش انغزائٍخ يٍ ؽٍش انًكىَبد ووظبئفهب. يعشفخ انطبنت ثبنغذٌذ فً يغبل رخطٍظ او أعذاد انىعجبد. انزعشف عهً انعىايم انًخزهفخ انزً رؤصش عهً انمًٍخ انغزائٍخ نالطعًه.ب ـ -انمذساخ انزهُيح
Intellectual skills
ٌىظف انطبنت يعهىيبره فً رصًٍى وعجبد يخزهفخ نالفشاد او انًغًىعبد ثكفبءح. إنًبو انطبنت ثبنذوس اإلٌغبثً نزخطٍظ واعذاد انىعجبد. -رمٍٍى انعىايم انًؤصشح عهً انمًٍخ انغزائٍخ نالطعًه.

ج -انًهاساخ انًهُيح
Professional Skills
االعزفبدح يٍ انًعهىيبد واإليكبَبد انًزبؽخ فً رخطٍظ واعذاد انىعجبد. ٌصجؼ انطبنت لبدسا عهً اإلنًبو ثبنعىايم انًخزهفخ انزً رشًههب عًهٍخ إعذاداالطعًه يضم انغغٍم وانزغفٍف وانزمشٍش وانزمطٍع.
 ٌغزطٍع انطبنت انزعشف عهً يىاصفبد وعجبد انطعبو وانزً رشًم اإلفطبس-انغزاء -انعشبء يع االثزكبس لذس اإليكبٌ.
 ٌصجؼ انطبنت لبدسا عهً رؾذٌذ انغزاء انًُبعت وانجذائم انغزائٍخ انًُبعجخ.د-انًهاساخ انؼايح:
General Skills
 ٌأخز انطبنت األعبنٍت انصؾٍخ وااللزصبدٌخ وعًٍع انعىايم انًخزهفخ انزً رؤصشعهً إرًبو عًهٍخ اإلعذاد.
 ٌغزطٍع انطبنت ؽم انًشبكم انزً رؤصش عهً رخطٍظ واعذاد انىعجبد. يحرىي انًمشس Syllabusاألعثىع
(  14أعثىع)
األول و انثاَي
انثانث
انشاتغ
انخايظ
انغادط  -انؼاشش

انًىضىع

ػذد انغاػاخ

وظائف انغزاء -انؼُاصش انغزائيح األعاعيح

4

أعثاب احرياج اإلَغاٌ نهطالح وطشق ذمذيش انميًح انحشاسيح نالطؼًه –
ذمذيش احرياجاخ انغؼشاخ
انؼىايم انري ذؤثش في احرياجاخ انفشد يٍ انًىاد انغزائيح

2

انمىاػذ االعاعيح في ذكىيٍ انىجثاخ
انًمشساخ انغزائيح انيىييح -انًجًىػاخ انغزائيحًَ -ارج نىجثاخ االحصاء

انحادي ػشش

خطىاخ ذحذيذ انغزاء انًُاعة -انثذائم انغزائيح

انثاَي ػشش

يىاصفاخ وجثاخ انطؼاو(افطاس-غزاء-ػشاء) اػذاد االطؼًه ويشاحهها
انًخرهفح
انؼىايم انًخرهفح انري ذؤثش ػهي اذًاو ػًهيح اإلػذاد (اياكٍ اػذاد
االطؼًه-انرهىيح انصحيحح -االضاءج -يغاحح انًطثخ او يكاٌ اػذاد
االطؼًه -االدواخ انًغرخذيح -انشخص انمائى تاػذاد االطؼًه -اػذاد
االطؼًه نهطهي -انًيضاَيح انًخصصح نالطؼًه)

انثانث ػشش وانشاتغ
ػشش

2
2
10
2
2
4

 - 4أعانية انرذسيظ وانرؼهى
Teaching and learning methods
 )1انًؾبضشح :انششػ يٍ خالل انًؾبضشاد
. )2انًُبلشخ :داخم انًؾبضشح ويٍ خالل انذسوط انعًهٍخ ويٍ خالل انجؾىس انزً ٌمىو
انطالة ثئعذادهب.
 - 5أعانية انرذسيظ وانرؼهى نهطالب روي انمذساخ انًحذودج
Teaching and Learning methods for disables
 )3انًؾبضشح :انعًم عهً صٌبدح رشكٍض انطبنت
. )4انًُبلشخ :وانؾىاس انشثظ ثٍٍ انًؾزىي انعهًً نهًُهظ وًَبرط يٍ انؾٍبح وإربؽخ انفشصخ
نهًُبلشخ وانزعٍٍش عٍ سأٌهًب.
 -6أعانية انرذسيظ وانرؼهى نهطالب انًرًيضيٍ
-انُذواد رطشػ األعئهخ نًُبلشخ األثؾبس

يُبلشخ األثؾبس ثبعزًشاس يع انزشغٍع انًغزًش عٍ طشٌك يعشفخ انطالة ألهًٍخ انذوسٌبد
انعهًٍخ فً يغبل انزخصص.
 -7ذمييى انطالب Students assess:
Tools
أ -األعانية انًغرخذيح
اخزجبس رؾشٌشي نمٍبط :انمذسح انًعشفٍخ
انمذساد وانًهبساد
اخزجبس شفهٍخ نمٍبط:
االخزجبساد انعًهٍخ وانًهٍُخ نمٍبط :انمذساد و انًهبساد
إعشاء اعزجٍبَبد نمٍبط :انًهبساد انعبيخ
نمٍبط انًعشفخ وانفهى
طشق األعئهخ انذوسٌخ:
ب -انرىليد

Time schedule
األعثىع انخايظ
األعثىع انغاتغ
األعثىع األخيش

ج ذىصيغ انذسجاخ
َهايح انفصم انذساعي

% 60

يُرصف انفصم انذساعي % 10
%5
االيرحاٌ انشفىي
% 20
االيرحاٌ انؼًهي
%5
أػًال فصهيح
د – َظاو ذحذيذ انرمذيشاخGrading system
%85
ايزٍبص
 % 75انً الم يٍ % 85
عٍذ عذا
 %65انً الم يٍ % 75
عٍذ
 % 50انً الم يٍ % 65
يمجىل
يٍ  % 30انً الم يٍ % 50
ساعت
الم يٍ  % 30يٍ يغًىع انذسعبد
ضعٍف عذا
 -8لائًح انكرة انذساعيح وانًشاجغ :List of references
ثؾىس اإلَزشَذ
أ -يزكشاد Course notes
ب -كرة يهضيح
Required books (Text books
ج -كرة يمرشحح
Recommended book
فىصٌخ عجذ هللا انعىضً(  :)1980عهى انزغزٌخ انعبيخ وانزغزٌخ انعالعٍخ  ،طجعخ أونى.
يؾًذ يصطفً انغٍذ واخشوٌ (  :)2002انزمٍٍُ انغزائٍخ داس انؾغٍٍ نهطجبعخ وانُشش.
خبنذ شبهٍٍ واخشوٌ (  :)2001انزخطٍظ انغزائً داس انؾغٍٍ نهطجبعخ وانُشش.

عصبو ثٍٍ ؽغٍ عىٌضخ ( :)1993أعبعٍبد َغزٌخ اإلَغبٌ عبيعه انًهك ععىد ،انشٌبض،
انًًهكخ انعشثٍخ انغعىدٌخ.
ؽبيذ انذكشوسي (  :)1989عهى انزغزٌخ انعبيخ  ،داس انعشثٍخ نهُشش.
َشعظ ؽجٍت عبثب (  :)1993انطهً عهى انفٍ -داس انًعبسف -انمبهشح.
عصبو ثٍ ؽغٍ عىٌضخ (  :)2001رخطٍظ انىعجبد انغزائٍخ.
د -دوسياخ ػهًيح أو َششاخ ...انخ
Periodicals, web sites.. etc.
A.J. Nutrition
Food science
Food Nutrition
يغهخ االلزصبد انًُضنً – عبيعه انًُىفٍخ
يغهخ االلزصبد انًُضنً – عبيعه ؽهىاٌ
 اإليكاَياخ انًطهىتح نهرذسيظ و انرؼهى لبعخ يؾبضشاد يعًم إعذاد أطعًه Power Point Projector -دوسٌبد وَششاد عهًٍخ ؽذٌضخ

يُغك انًمشس(أعرار انًادج):أ.د/خانذ ػثذ انشحًٍ شاهيٍ
سئيظ انمغى:أ.د/ششيف صثشي
انراسيخ /

/

