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 المؤسسة التعليمية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 القتصاد المنزلي / قسم التغذية وعلوم األطعمة الكلية/القسم  كلية ا

 

 أ ( تحديد المقرر والمعلومات العامة 

 (212التغذية والصحة )غذت  :مزهاسم المقرر و ر –1

 نظري( 3وحدة دراسية )عدد ساعات االتصال:  3 الساعات المعتمدة:  –2

 :   البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها –3

 التغذية وعلوم االطعمة برنامج بكالوريوس     

 

  اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر: -4

 

   المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه: -5

 االولبدءاً من المستوى          

 : المتطلبات المسبقة لهذه المقرر)إن وجدت( -6

 ال يوجد       

 

 : المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر)إن وجدت( -7

 ال يوجد       

 

 : مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية -8

 ال يوجد       

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

   

 

 
 

 212توصيف مقرر التغذية والصحة غذت 

26 

 ب ( األهداف 

 التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر: واتجوصف موجز لن -1
كون قادرة على تحديد ، وأيضا تان تكون قادرة على فهم العالقة الوثيقة بين التغذية والعادات الغذائية  و جودة  الحياة -1

 . االستهالك الغذائي الصحي  وغير الصحي

األغذية  مكوناتالمغذيات وتوصيات تناول الغذائية وال المجموعاتدراسة مبادئ تخطيط الوجبات واستخدام  - 2

 .الغذائية التوجيهاتو

، وتحديد  الحياة دراسة حاالت / الظروف التي يجوز فيها للخطر الحالة التغذوية في كل مرحلة من مراحل دورة  - 3

 . الفئات الضعيفة

 التعرف على دور العوامل الثقافية واالقتصادية  واالجتماعية  في تشكيل الممارسات الغذائية .-4

 اقبة قضايا التغذية التي هي ذات الصلة إلى البلدان المتقدمة والبلدان الناميةالعرض نظرة ث-5

 إثبات الكفاءة في مهارات الفهم والتحليل النقدي، وتطبيق والكتابة والوصول إلى الموارد على شبكة اإلنترنت 6

 حإثبات القدرة على العمل والتعلم من خالل استكمال أ نشطة التعلم والتقييم بنجا - 7
 صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر    -2

 األخذ بمدخل التعلم اإللكتروني الشبكي -
 األخذ بمدخل التعلم اإللكتروني بالبرمجيات  -
  Blended Learningاألخذ بمدخل التعلم المخلوط  -
 األخذ بمدخل التعلم الذكي من خالل الفصول الذكية  -
 األخذ بمدخل التعلم التعاوني  -
 األخذ بمدخل التعلم بحل المشكالت واتخاذ القرار -
 األخذ بمدخل التعلم االستقصائي  -
 األخذ بمدخل التعلم اإلتقاني -
 األخذ بمدخل التعلم البنائي / االستقصائي  -
  طالع على البحوث العلميةاألخذ بمدخل التعلم القائم على اال -

 

 (بالقسملنشرة أو الدليل موجد في االللمقرر عام الوصف يرفق الج ( وصف المقرر: )مالحظة: 
 

 :المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 االتصالساعات  عدد األسابيع الموضوع

 2 1 علم التغذية 

 2 1 العناصر الغذائية الكربى

الغذائية الصغرىالعناصر   1 2 

 2 1 ختطيط الوجبات : األدلة الغذائية اجلديدة طبقي

 2 1 العوامل املؤثرة على اختيار الغذاء 

 2 1 التحكم يف الوزن 

 4 2 التغذية والصحة 

 2 1 تقييم احلالة الغذائية

 2 1 سالمه وصحة الغذاء

 2 1 توفر الغذاء

اللياقة البدنية و  التغذية  1 2 
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 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(: – 2

العملي / الميداني / التدريب التعاوني أو  الدروس الخاصة المحاضرة
 االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

 أخرى

 - - - ساعة نظري 20

 

 ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  في األسبوع: / ساعات دراسة إضافية خاصة  – 3
 ساعة في األسبوع  2من 

 

 تطوير نواتج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم – 4
 لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :    

 أو المهارات  التي صمم المقرر من أجل تطويرها.  ( ملخص موجز  للمعرفة1) 

 ( وصف الستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو المهارات. 2) 

 ( طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني.3) 

 

 المعرفة: -أ

 ى والصغرى.التعرف مكوانت الغذاء املختلفة الكرب 
 اليومية من العناصر الغذائية. االحتياجاتحتديد 

 التعرف علي أعراض نقص العناصر الغذائية.
 التعرف علي احتياجات الفئات احلساسة من العناصر الغذائية.

 

 :اإلدراكية -المهارات المعرفية  -ب

 التغذوية. االعتباراتجتنب املعامالت الشديدة لألغذية الىت قد تؤثر على 
 املقدرة على أختيار وتصنيع املغذايت املختلفة إلعداد بعض األغذية املرتفعة القيمة الغذائية.

 أغذية األطفال وأغذية احلامل واملرضع.
 

 :والمسئولية مع اآلخرين مهارات العالقات  -ج

 وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها -1

 مهارة العمل التعاوني  -
 مهارة التواصل الفعال  -
 مهارة االشتراك في الجماعات العلمية  -
 مهارة تقبل النقد من اآلخرين  -
 مهارة التفاوض  -
 مهارة المشاركة الوجدانية  -
 مهارة تحمل المسؤولية وإنجاح العمل  -
 القدرة على قيادة المجموعة أو االنقياد للوصول إلى النتيجة المرجوة  -

 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات :-2
روح البحث العلمي الجماعي وتالقح  البحوث عادة ال تكون فردية وإن كان يمكن أن تكون كذلك وذلك إلثراء -

 األفكار بين الدارسات ويحسن أن يكون العدد قليال لمنع التشتت وتحصيل التركيز الالزم 
 التعلم التعاوني   -

 العصف الذهني  -
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 تدريس األقران   -

 حلقات البحث  -

 حضور اللقاءات / الملتقيات العلمية   -

 :طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية -3
  Enter viewsالمقابالت الشخصية  -
 المالحظة المنظمة -

 أساليب التقرير الذاتي  -

 تقويم الزمالء  -

 

 :مهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية )العددية( -د
 

 وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها: -1
 

 القدرة على تنظيم التفاهم غير اللفظي والتعاون والمناقشة الفعالة -

 القدرة على التواصل داخل المجموعات الصغيرة  -
 القدرة على فهم وجهات نظر اآلخرين من النواحي الزمانية والمكانية والشخصية  -
 بالتكنولوجيا والمجتمع القدرة على ربط العلم  -

 استخدام البرامج اإلحصائية اإللكترونية المناسبة  -
القدرة على استخدام اإلنترنت في البحث العلمي والتواصل مع الهيئات والمصانع والفعاليات العلمية والثقافية في  -

 المجتمع 
 ت ونماذج القدرة على استخدام التقنية في كتابة التقارير وإعداد العروض وإعداد رسوما -
 التمارين التطبيقية بطرق علمية سليمة  تنفيذالقدرة على  -
 وفرض الفروض المناسبة القواعد القدرة على تطبيق -

 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات :-2
 المحاضرات التفاعلية  -

 حلقات النقاش والعصف الذهني  -

 التعليم التعاوني -

 التدريب العملي واالكتشاف الموجه  -

 مشروع البحث الجماعي وكتابة التقارير وتقديم العرض الخاص به  -

 لتدريس التبادلي  -

 حضور الندوات واالجتماعات العلمية -

 

 :(المهارات الحركية  )إن كانت مطلوبة -هـ

 :التطويرها في هذا المجوصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب -1
  مهارة تشغيل واستخدام الحاسب اآللي ووسائل التقنية الحديثة -  

 وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا المجال :-2

 المحاكاة -

 العروض العملية  -

 العروض التوضيحية  -

 :استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية -3
 تسجيل أداء الطالبة       -

 

 :تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي -5
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رقم 
 التقييم

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو اختبار قصير، أو 
 (اختبار فصلي... الخمشروع جماعي، أو 

األسبوع 
 المستحق

نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقييم النهائي

 %15 مستمر  أسئلة تراكمية قصيرة ومشاركات  1

 %30  اختبار فصلي  2

 %15 مستمر أبحاث  3

 %40  اختبار نهاية الفصل الدراسي  4

 %100  المجموع الكلي :  6

 

 :الدعم المقدم للطلبةد( 

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح
 تحديد ساعات مكتبية بواقع )ساعات أسبوعيا( يتم االلتزام بها وترفق مع جدول المحاضرات وتعلن للطالبات -

التواصل وطرح األسئلة واالستفسارات عن طريق البريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس من خالل موقعه على الشبكة  -

 بوتيةالعنك

المادة  متقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن مساعدة الطالبات على فه -

 والمساهمة في عملية اإلرشاد األكاديمي ، ومساعدة الطالبات في مواجهة أي مشكالت دراسية وأكاديمية في هذا المقرر.

 
 :مصادر التعلم هـ(

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطلوبة:  -1

 للنشر العربية ،الدار "المقارنة التغذية في أساسيات " العامة التغذية علم . ١٩٨٩ .خضر ، والمصري  حامد ، التكروري     
 العلمي النشر . اإلنسان تغذية أساسيات . ١٤١٨ .حسن عصام ، عويضة .العربية مصر جمهورية ، القاهرة ، والتوزيع
 .السعودية العربية المملكة ، الرياض سعود، الملك جامعة ، والمطابع

 :)التي يجب اتاحتها للطالب للرجوع إليها( المراجع األساسية -2
  angley-Evans, S., 2009. Nutrition- A Lifespan Approach, Wiley – Blackwell, Chichester, U.K. 

Understanding Nutrition, Whitney and Rolfes, Wadsworth 2008 

 

 الكتب والمراجع الموصى بها  ) الدوريات العلمية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(: -3

الدوريات العلمية  الكونية العالمية مثل-      

-Introduction to Human Nutrition, Michale Gibney, Hester Vorster and Frans Kok, 2007 

- kraues Food & Nutrition Therapy, Mahan, L. Kathleen and Escott-Stump, S. (2008) Saunders, 

Elsevier- Williams, M. H. (2007) Nutrition for Health, Fitness & sport Mc Graw Hill 

مواقع االنترنت ... الخ: و  المواد االلكترونية -4  

      

 :مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمة-5
 

 

 

 و ( المرافق المطلوبة

بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات ومدى توافر  حدد متطلبات المقرر-1

 أجهزة الكمبيوتر .. الخ(.

 (E-learning )و التعليم اإللكتروني  ( face to face)قاعة دراسية مخصصة للمحاضرات ومهيأة للتعليم التقليدي 

شاشات بالزما ... الخ ( ، أجهزة  –سبورة ذكية  –ورقية  –ات ) عادية التي تسمح بالتفاعل بين األساتذة والطلبة ، وسبور
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سلكي والسلكي  2، مع نظام صوتي متكامل وميكروفونات وتوصيل شبكات انترنت (Stage)حاسب ، ومنبر متحدث 

(optic fiber)  مناسبة ةإضاء، ونظام تكييف حديث وإ 

  

 :أجهزة الكمبيوتر -2
    data showجهاز كمبيوتر للعرض واالستخدام مع جهاز عرض الشرائح -
 جهاز " بروجكتر " عالي اإلضاءة  -
 يفترض أن لكل طالب جهاز كمبيوتر خاص به -

 :مثال: إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة( –أخرى )حددها  صادرم-3
 يستجد تحدد الحقا في ضوء ما    

 
 وعمليات التحسين: تقييم المقررز( 

 تغذية راجعة عن جودة التعليم استراتيجيات الحصول على -1

 تحليل نتائج تحصيل الطالب   -

 المالحظة في أثناء العمل   -

 تقديرات الطالب   -

 تقديرات الزمالء -

 حقيبة إنجاز المعلم  -

 التقدير الذاتي   -
 

 إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم:   التعليمعملية  تقييم المتبعة في االستراتيجيات األخرى  -2

 تقييم ذاتي  -

 المستوى العام للطالبات  -

 يئة التدريستقييم الطالبات ألداء عضو ه -

 تقييم من قبل أعضاء هيئة تدريس سواء من نفس القسم أو خارجه  -

 استخدام أساليب إحصائية متنوعة -

 

 :عمليات تحسين التعليم-3
أحدث المستجدات العلمية في  التدريب والتطوير من خالل عقد دورات تدريبية وورش عمل بشكل مستمر لمتابعة -

 مجال التخصص ، والتربوية في مجال التدريس 

 تطبيق أسلوب النمذجة في التدريس وذلك لتطوير وتحسين أداء عضو هيئة التدريس  -

تشجيع إقامة الندوات العلمية والملتقيات بما تتضمنه من أوراق عمل هادفة تقدم من  أعضاء هيئة التدريس في  -

 اب كفاءات علمية من خارج الجامعة استقط الجامعة أو

عقد لقاءات وحلقات نقاش مع الطالبات سواء المنتظمات في الدراسة أو الخريجات  إلبداء مرئياتهن حول  -

 موضوعات المقرر وأساليب التعليم .

لتعليم تقويم المقرر من خالل توزيع استبانات على الطالبات في نهاية تدريس المقرر واإلفادة  منها في تطوير ا -

  

 تبادل الخبرات مع األساتذة الذين يقومون بتدريس نفس المقرر أو مع الخبراء  -

 نتائج تقييم االعتماد األكاديمي والتطوير في ضوءها  -

 

 لبة:عمليات التحقق من مستويات إنجاز الط-4

  .الطلبة فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال -
  .ة في تقييم عروض الطلبة للمشاريع البحثية من قبل عضو هيئة تدريس مستقلالمشارك -

 

 :للتحسينصف العمليات والخطط المعدة لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط -5

 الحل المناسب لها  المراجعة الدورية للمقررات من قبل أعضاء التدريس لبحث المشاكل المتكررة إليجاد -
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 متابعة أعضاء هيئة التدريس بواسطة لجان متخصصة تخلو من التحيز واالنتقاد  -

 مناقشة أفضل السبل لتقييم المادة ومرافقها مع إيجاد التطور والتجديد كلما أمكن  -

 جديدة ندب أعضاء هيئة التدريس بما في ذلك العضوات إلى جامعات خارجية الكتساب مهارات -

 رصة  للطالبات إلبداء آرائهن حول مايتم تدريسه واستقبال المقترحات  ودراسة مدى فعاليتها إعطاء الف -
عقد لقاءات وحلقات نقاش مع الطالبات سواء المنتظمات في الدراسة أو الخريجات  إلبداء مرئياتهن حول  -

 موضوعات المقرر وأساليب التعليم .

،  أحدث المستجدات العلمية وورش عمل بشكل مستمر لمتابعةالتدريب والتطوير من خالل عقد دورات تدريبية  -

 والتربوية.

 

 

 

 

 


