ًَىرج تىصيف يقشس دساعي
انجشَبيظ انزي يزجؼّ انًمشس :ثكبنٕسيٕط االلزصبد انًُضني
انؼبو انذساعي 2009 /2008 :
انمغـى انزي يزجؼّ انجشَبيظ .لغى انزغزيخ ٔػهٕو االطؼًّ
انمغى انزي يزجؼّ انًمشس :لغى انزغزيخ ٔػهٕو االطؼًّ ربسيخ إلشاس انزٕصيف2008 / / :
أ -يؼهىياخ أعاعيح:
اعى انًقشس :اقتصادياخ انغزاء

انفشقح /انًغتىي :انثانثح

انشيض انكىدي:
HENFS(32)3

ػذد انىحذاخ /انغاػاخ
انذساعيح:
ب -يؼهىياخ يتخصصح:
 -1أهذاف انًقشس Aims
 إػذاد انطبنت ثؾيش يزًيض ثبنكفبءح في يغبل الزصبديبد انغزاء ٔرفبػم لٕيانؼشض ٔانطهت ٔاصش رنك ػهي رؾذيذ انضًٍ.
 إػطبء انطبنت فكشح ٔاضؾخ ػٍ ػهى االلزصبد ٔانؼٕايم انزي رؤصش ػهًيخ. يغبػذح انطالة ػهي رؾصيم لغط ٔافش يٍ انًؼهٕيبد انزي رغبْى في ؽمانًشكهخ االلزصبديخ ٔرٕاصٌ انًغزٓهك.
 -2انًخشجاخ انتؼهيًيح انًغتهذفح يٍ تذسيظ انًقشس-:
أ  -انًؼشفخ ٔانفٓى
Knowledge and understanding
 يؼشفخ انطبنت ثبنغذيذ في يغبل الزصبديبد انغزاء. يؼشفخ انطبنت ثطجيؼخ انًشكهخ االلزصبديخ. يؼشفخ انطبنت ثؼاللخ االلزصبد ثبنؼهٕو األخشٖ. انزؼشف ػهي انؼٕايم انًخزهفخ انزي رؤصش ػهي االعزُفبر انشخصي. يؼشف انؼاللخ ثيٍ انذخم انشخصي ٔاالعزُفبر. يؼشفخ انمٕاَيٍ انزي رؾكى انًُفؼخ.ب ـ -انقذساخ انزهُيح
Intellectual skills
يٕظف انطبنت يؼهٕيبرّ في ؽم انًشكهخ االلزصبديخ. إنًبو انطبنت ثبنذٔس اإليغبثي اللزصبديبد انغزاء. يٕظف انطبنت يؼهٕيبرّ في يؼشفخ أعجبة انزغيش في انكًيخ انًؼشٔضخ -أسكبٌانًشكهخ االلزصبديخ.
 رٕظيف لبٌَٕ انؼشض ٔانطهت ثكفبءح في انؼًهيبد االلزصبديخ انًخزهفخ.2

َظشي

-

ػًهي و  /أو
تًاسيٍ

2

اإلجًالي

ج -انًهاساخ انًهُيح
Professional Skills
االعزفبدح يٍ انًؼهٕيبد ٔاإليكبَبد انًزبؽخ في كيفيخ ػًم انًيضاٌ انغزائي. يصجؼ انطبنت لبدسا ػهي رؾذيذ األْذاف انشئيغيخ نهذساعبد االلزصبديخ. انزذسيت انًٓبسي ػهي كيفيخ إػذاد دساعخ انغذٖٔ. يصجؼ انطبنت لبدسا ػهي اإلنًبو ثخصبئص انؾبعبد.د-انًهاساخ انؼايح:
General Skills
يغزطيغ انطبنت اَّ يؼطي ؽهٕل نهًشكهخ االلزصبديخ.
يغزطيغ انطبنت اخزيبس انٕعبئم االلزصبديخ انًُبعجخ نهٕصٕل اني انزٕاصٌ انغزائي.
انمذسح ػهي يؼشفخ يزغيشاد انغٕق يٍ اسرفبع ٔاَخفبض األعؼبس َزيغخ نزفبػم لٕي
انؼشض ٔانطهت.
 يحتىي انًقشس Syllabusاألعثىع
(  14اعثىع)

انًىظىع

ػذد انغاػاخ

األول

رؼشيف ػهى االلزصبد

2

انثاَي وانثانث
انشاتغ وانخايظ وانغادط

رٕاصٌ انًغزٓهكَ -ظشيخ انًُفؼخ
جذول انطهة ويُحُي انطهة -فائط انطهة

انغاتغ و انثايٍ

اَزمبل يُؾُي انطهت ًَِٕٔ ٔانؼٕايم انًؤصشح ػهيّ

4
6
4

انتاعغ

األشكبل انجيبَيخ نًشَٔخ انطهت
انطهت ٔاإليشاد انكهي
دساعخ انؼشض
يشَٔخ انؼشض ٔؽبالرّ

انؼاشش
انحادي ػشش
انثاَي ػشش
انثانث ػشش وانشاتغ ػشش

تفاػم قىي انؼشض وانطهة واثش رنك في تحذيذ انثًٍ

2
2
2
2
4

 - 4أعانية انتذسيظ وانتؼهى
Teaching and learning methods
 )1انًؾبضشح :انششػ يٍ خالل انًؾبضشاد
. )2انًُبلشخ :داخم انًؾبضشح ٔيٍ خالل انذسٔط انؼًهيخ ٔيٍ خالل انجؾٕس انزي يمٕو
انطالة ثئػذادْب.
 - 5أعانية انتذسيظ وانتؼهى نهطالب روي انقذساخ انًحذودج
Teaching and Learning methods for disables
 )3انًؾبضشح :انؼًم ػهي صيبدح رشكيض انطبنت
. )4انًُبلشخٔ :انؾٕاس انشثط ثيٍ انًؾزٕي انؼهًي نهًُٓظ ًَٔبرط يٍ انؾيبح ٔإربؽخ انفشصخ
نهًُبلشخ ٔانزؼييش ػٍ سأيًٓب.
 -6أعانية انتذسيظ وانتؼهى نهطالب انًتًيضيٍ
انُذٔاد رطشػ األعئهخ نًُبلشخ األثؾبسيُبلشخ األثؾبس ثبعزًشاس يغ انزشغيغ انًغزًش ػٍ طشيك يؼشفخ انطالة ألًْيخ انذٔسيبد
انؼهًيخ في يغبل انزخصص.

Students assess:
 -7تقييى انطالب
Tools
أ -األعبنيت انًغزخذيخ
انمذسح انًؼشفيخ
اخزجبس رؾشيشي نميبط:
انمذساد ٔانًٓبساد
اخزجبس شفٓيخ نميبط:
االخزجبساد انؼًهيخ ٔانًُٓيخ نميبط :انمذساد ٔ انًٓبساد
إعشاء اعزجيبَبد نميبط :انًٓبساد انؼبيخ
نميبط انًؼشفخ ٔانفٓى
طشق األعئهخ انذٔسيخ:
Time schedule
ة -انزٕليذ
األعثىع انخايظ
األعثىع انغاتغ
األعثىع األخيش
ج تىصيغ انذسجاخ
َهايح انفصم انذساعي % 60
يُتصف انفصم انذساعي % 10
%5
االيتحاٌ انشفىي
% 20
االيتحاٌ انؼًهي
%5
أػًال فصهيح
د – َظاو تحذيذ انتقذيشاخGrading system
%85
ايزيبص
 % 75اني الم يٍ % 85
عيذ عذا
 %65اني الم يٍ % 75
عيذ
 % 50اني الم يٍ % 65
يمجٕل
ساعت يٍ  % 30اني الم يٍ % 50
ضؼيف عذا الم يٍ  % 30يٍ يغًٕع انذسعبد
 -8قائًح انكتة انذساعيح وانًشاجغ :List of references
ثؾٕس االَزشَذ
أ -يزكشاد Course notes
ب -كتة يهضيح
Required books (Text books
ج -كتة يقتشحح
Recommended book
دَ /ؼًخ اهلل َغيت إثشاْيى (  :)1987أعظ ػهى االلزصبد كهيخ انزغبسح -عبيؼّ اإلعكُذسيخ.
أ.د /ػطيبد انجٓي (  :)1988الزصبديبد غزاء-كهيخ االلزصبد انًُضني -عبيؼّ ؽهٕاٌ.
د /عٓيش يؾًذ انغيذ (  :)1987انُظشيخ االلزصبديخ انغضئيخ كهيخ انزغبسح -عبيؼّ انًُٕفيخ.

د -دوسياخ ػهًيح أو َششاخ ...انخ

Periodicals, web sites.. etc.
A.J. Nutrition
Food science
Food Nutrition
يغهخ االلزصبد انًُضني – عبيؼّ انًُٕفيخ
يغهخ االلزصبد انًُضني – عبيؼّ ؽهٕاٌ
 اإليكاَياخ انًطهىتح نهتذسيظ و انتؼهى لبػخ يؾبضشاد يؼًم اػذاد اطؼًّ Power Point Projector -دٔسيبد َٔششاد ػهًيخ ؽذيضخ

يُغق انًقشس(أعتار انًادج):أ.د/خانذ ػثذ انشحًٍ شاهيٍ
سئيظ انقغى:أ.د/ششيف صثشي
انتاسيخ /

/

