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اسم المادة  اٌزشث١خ اٌصذ١خ  .1 

 2. رقم المادة 1103121

 (ح،ػٍّٟحٔظشٞ)اٌغبػبد اٌّؼزّذح   عبػبد ِؼزّذح 3
.3 

 (ح، ػٍّٟحٔظشٞ)اٌغبػبد اٌفؼ١ٍخ  

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب رؼذ٠ً اػذاد ثذٟٔ

اسم البرنامج  اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ  .5 

 6. رقم البرنامج 11

 7. اسم الجامعة اٌجبِؼخ االسد١ٔخ 

 8. الكمية اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ

 9. القسم اٌصذخ ٚاٌزش٠ٚخ

 10. مستوى المادة ثىبٌٛس٠ٛط

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2017/2018

 12. الدرجة العممية لمبرنامج رشث١خ س٠بض١خ- ثىبٌٛس٠ٛط

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس اٌٍغخ اٌؼشث١خ

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2017/2018
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 ِّٕغك اٌّبدح .16

ِبجذ ِجٍٟ . د

اعزبر ِشبسن  : اٌشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 28011: ٘برف 

  dr.majed_mujalli@hotmail.com :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

  مدرسو المادة.17

ِبجذ ِجٍٟ . د

اعزبر ِشبسن  : اٌشرجخ اٌؼ١ٍّخ

 28011: ٘برف 

  dr.majed_mujalli@hotmail.com :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 

  وصف المادة.18
رٙذف ٘زٖ اٌّبدح اٌٝ رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبالِٛس اٌصذ١خ اٌؼبِخ اٌٛاجت ِشاػبرٙب ٌىً ِشدٍخ ػّش٠خ ِٓ اجً اٌذفبظ ػٍٝ اٌصذخ ٚاالسرمبء ثٙب وّب ٚرٙذف اٌٝ رؼش٠ف 

 اٌطٍجخ ثبٌجٛأت اٌصذ١خ اٌّشرجطخ ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ اضبفخ اٌٝ دساعخ اٌمٛاَ ٚاالٔذشافبد اٌمٛا١ِخ ٚاٌزغز٠خ ٚاصش٘ب ػٍٝ صذخ االٔغبْ 

 
 

 

mailto:dr.majed_mujalli@hotmail.com
mailto:dr.majed_mujalli@hotmail.com
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.
 :األ٘ذاف- أ
رؼش٠ف اٌطٍجخ ثّفَٙٛ ٚٚظبئف ػٍُ اٌزشث١خ اٌصذ١خ اٌؼبِخ ٚاٌّشرجطخ ثبٌذ١بح اٌش٠بض١خ  - 1

.  رؼش٠ف اٌطٍجخ ثؼٍّبالِشاض ِٓ د١ش االعجبة ٚطشق اٌٛلب٠خ ِٕٙب- 2

. رؼش٠ف اٌطٍجخثزأص١شاربٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ػٍىصذخ االٔغبْ ٚاٌش٠بض١١ٓ- 3

.  رؼش٠ف اٌطٍجخ ثؼٍُ اٌزغز٠خ ِٓ د١ش اٌّفَٙٛ ٚػٕبصش اٌغزاء ٚاِشاض عٛء اٌزغز٠خ- 4

.  رؼش٠ف اٌطٍجخ ثزغز٠خ اٌش٠بضخٚخصبئصٙب- 5

. رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبٌزشٛ٘بد اٌمٛا١ِخ ِٓ د١ش االعجبة ٚطشق اٌىشف ػٕٙب ٚطشق اٌؼالط- 6

.  رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبٌّّبسعبد اٌخبطئخ ٌٍزذخ١ٓ ٚاٌىذٛي ٚاٌّخذساد ٚإٌّشطبد- 7

. (اٌغٛٔب، اٌجبوٛصٞ، اٌزذص١ٓ ٚاٌزم٠ٛخ)رؼش٠ف ثأ١ّ٘خ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزأ١ً٘ اٌش٠بضٟ ٚاسرجبطٙب ثبٌصذخ - 8

.  رؼش٠ف اٌطٍجخ ثأ١ّ٘خ اٌصذخ اٌّذسع١خ- 9

 

... ٠زٛلغ ِٓ اٌطبٌت ػٕذ إٔٙبء اٌّبدح أْ ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ: ٔزبجبد اٌزؼٍُّ- ة

٠فزشض ثبٌطٍت ِؼشفخ اٌجٛأت ٌصذ١خ ٚا١ّ٘زٙب فٟ اٌذ١بح اٌش٠بض١خ  -  1

٠فزشض ثبٌطبٌت ِؼشفخ اعظ ٚلٛاػذ اٌزغز٠خ اٌغ١ٍّخ ٚاٌزغز٠خ اٌش٠بض١١ٓ  - 2

. ٠فزشض ثبٌطبٌت ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌمٛاَ دائشح ػٍٝ االفشاد- 3

  (اٌزذخ١ٓ، ٚإٌّشطبد، ٚغ١ش٘ب)٠فزشض ثبٌطبٌت ِؼشفخ و١ف١خ ِذبسثخ اٌؼبداد اٌخبطئخ - 4
 

 لها  والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20
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ٔزبجبد اٌزؼٍُّ   اٌزم١١ُأعب١ٌت اٌّشاجغ

 اٌّذزٜٛ األعجٛع اٌّذّسط اٌّزذممخ

ِؼشفخ ِفَٙٛ اٌصذخ    .1

ٚا٘ذاف ػٍُ اٌزشث١خ 
 اٌصذ١خ 

ِفَٙٛ ِٚٛضٛػبد اٌزشث١خ اٌصذ١خ  . 1 االٚي  ِبجذ ِجٍٟ . د

ٚظبئف ٚا٘ذاف اٌزشث١خ اٌصذ١خ  . 2

اٌزشث١خ اٌصذ١خ فٟ اٌزشثخٞ اٌجذ١ٔخ . 3

 ٚاٌش٠بض١خ 
ِؼشفخ ِفَٙٛ اٌصذخ    .2

ٚاٌّشض 
 ِٚشادٍُٙ   

اٌصذخ ٚاٌّشض  . 1 اٌضبٟٔ  ِبجذ ِجٍٟ . د

اٌّشادً اٌصذ١خ ٚاٌّشض١خ  . 2

 اعجبة االِشاض . 3

ِؼشفخ ِفَٙٛ    .3

االِشاض اٌّؼذ٠خ 

ِٚصبدس٘ب 
 ٚاعجبثٙب 

.  اٌؼٛاًِ اٌزٟ رذذد ِغزٜٛ اٌصذخ. 1 اٌضبٌش ِبجذ ِجٍٟ . د

ِفَٙٛ االِشاض )االِشاض اٌّؼذ٠خ . 2

  (اٌّؼذ٠خ ٚخصبئصٙب

 ِصبدس االِشاض اٌّؼذ٠خ ٚاعجبثٙب . 3

ِؼشفخ طشق أزشبس    .4

 االِشاض اٌّؼذ٠خ 

طشق أزشبس االِشاض اٌّؼذ٠خ  . 1 اٌشاثغ ِبجذ ِجٍٟ . د

طشق ٚٚعبئً اٌٛلب٠خ ِٓ االِشاض . 2

اٌّؼذ٠خ  

االِشاض اٌّؼذ٠خ االوضش أزشبساً  . 3

ِؼشفخ االِشاض    .5

اٌجٕغ١خ ٚطشق 

أزشبس٘ب ٚاعجبة 
اٌزٍٛس اٌج١ئٟ  

االِشاض اٌجٕغ١خ  . 1 اٌخبِظ ِبجذ ِجٍٟ . د

رىٍّخ االِشاض اٌجٕغ١خ  . 2

اٌصذخ ٚاٌزٍٛس اٌج١ئٟ  . 3

رٍٛس ا١ٌّبٖ - 

رٍٛس اٌٙٛاء  - 

رٍٛس اٌزشثخ  - 

ِؼشفخ ـأص١شاد    .6

ػٛاًِ اٌطج١ؼخ ػٍٝ 

سطٛثخ، )اٌجغُ 

دشاسح، ثشٚدح، 
 (ضغظ جٛٞ

اٌغبدط  ِبجذ ِجٍٟ . د رأص١شاد اٌؼٛاًِ اث١ئ١خ ػٍٝ اٌذبٌخ . 1

اٌصذ١خ  

اٌشطٛثخ  . 2

اٌذشاسح  . 3

اٌجشٚدح، اٌضغظ اٌجٛٞ  . 4

ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌزغز٠خ،    .7

ِفِٙٛٙب ٚػٕبصش 

اٌغزاء  

اٌغبثغ  ِبجذ ِجٍٟ . د اٌزغز٠خ، ِفِٙٛٙب، اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ . 1

اٌزغز٠خ  

ػٕبصش اٌغزاء اٌجشٚر١ٕب، اٌىشث١٘ٛذساد . 2

اٌذْ٘ٛ، اٌف١زب١ِٕبد   . 3

ارّبَ اٌزؼشف اٌٝ    .8

ػٕبصش اٌغزاء ٚرمذ٠ُ 

اِزذبْ ِٕزصف 
اٌفصً  

اٌضبِٓ   ِبجذ ِجٍٟ . د االِالح اٌّؼذ١ٔخ  . 1

اٌّبء  . 2

االِزذبْ االٚي  . 3

ِؼشفخ االِشاض    .9

اٌّشرجطخ ثغٛء 
اٌزغز٠خ  

اٌزبعغ   ِبجذ ِجٍٟ . د اِشاض عٛء اٌزغز٠خ ٚاعجبثٙب  . 1

.  اٌغّٕخ. 2

.  إٌذبفخ، اٌىغبح. 3

ِؼشفخ ِفَٙٛ اٌمٛاَ    .10

ٚا١ّ٘زٗ ِٚٛاصفبد 
اٌمٛاَ اٌّؼزذي  

اٌؼبشش   ِبجذ ِجٍٟ . د ٘شبشخ اٌؼظبَ  . 1

اٌمٛاَ  . 2

ِفَٙٛ اٌمٛاَ اٌّؼزذي ٚا١ّ٘زٗ  . 3

ِٛاصفبد اٌمٛاَ اٌّؼزذي  . 4

ِؼشفخ االٔذشافبد    .11

اٌمٛا١ِخ  

اٌذبدٞ  ِبجذ ِجٍٟ . د

ػشش  
اعظ اٌّذبفظخ ػٍٝ اٌمٛاَ اٌّؼزذي  . 1

.  رشٛ٘بد اٌمٛاَ. 2

ِفَٙٛ رشٛ٘بد اٌمٛاَ ٚاعجبثٙب  . 3

ِؼشفخ رأص١شاد    .12

اٌؼبداد اٌغ١ئخ 

اٌّشرجطخ ثبٌزذخ١ٓ 

ٚاٌىذٛي ٚإٌّشطبد 
ٚاٌّخذساد  

اٌضبٟٔ ػشش   ِبجذ ِجٍٟ . د .  اٌزذخ١ٓ، اٌىذٛي. 1

.  إٌّشطبد. 2

اٌّخذساد  . 3
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
: ٠زُ رط٠ٛش ٔزبجبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِٓ خالي إٌشبطبد ٚاالعزشار١ج١بد اٌزذس٠غ١خ اٌزب١ٌخ

ػشض ف١ذ٠ٛ - 

صٛس  - 

ِجغّبد - 

 ١٘ىً ػظّٟ - 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :٠زُ إصجبد رذمك ٔزبجبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِٓ خالي أعب١ٌت اٌزم١١ُ ٚاٌّزطٍجبد اٌزب١ٌخ
اٌزمبس٠ش  - 

% 40، االِزذبْ إٌٙبئٟ %30، اِزذبْ ِٕزصف اٌفصً % 30اػّبي اٌفصً : االِزذبٔبد - 

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ
الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب
 إجراءات السالمة والصحة- ج
 الغش والخروج عن النظام الصفي- د
 إعطاء الدرجات- ه
 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 هيكل عظمي - 

 جهاز عرض - 

ٔزبجبد اٌزؼٍُّ   اٌزم١١ُأعب١ٌت اٌّشاجغ

 اٌّذزٜٛ األعجٛع اٌّذّسط اٌّزذممخ

ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌصذخ    .14

اٌّذسع١خ ٚاصش٘ب 
 ػٍٝ اٌزال١ِز

اٌشاثغ  ِبجذ ِجٍٟ . د

 ػشش
اٌصذخ اٌّذسع١خ  .  1

رىٍّخ اٌصذخ اٌّذسع١خ  . 2

 .ِٕبلشخ اٌزمبس٠ش. 3

اٌخبِظ  ِبجذ ِجٍٟ . د ِٕبلشخ اٌزمبس٠ش      .15

 ػشش
ِٕبلشخ اٌزمبس٠ش  . 1

 االِزذبْ إٌٙبئٟ. 2

ِشاجؼخ ِٛضٛػبد    .16

اٌّبدح 

اٌغبدط  

ػشش 
ِشاجؼخ ػبِخ ٌّٛضٛػبد اٌّبدح  - 1

ِٕبلشخ اٌزمبس٠ش  . 2
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 المراجع .25

  معمومات إضافية
 
 
 
 
 
 

 

   : ------------------التاريخ: ------------------------ -  التوقيعماجد فايز مجمي   . د: اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    

  الدراسية ممف المادة                                                                                         

 . 1979 اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بض١خ –ِٛعىٛ . أ.أ.  الثز١ف أ،ة، ١ِٕخ–اٌزشث١خ اٌصذ١خ فٟ اٌزشث١خ ٚاٌش٠بضخ -  1

 عب١ِخ ػجذ اٌشصاق. ١ٌٍٝ دغٓ ثذس، د.اصٛي اٌزشث١خ اٌصذ١خ ٚاٌصذخ اٌؼبِخ، د- 2

 . د١ًٌ اٌؼبئٍخ اٌطجٟ، جبْ غ١ِٛش، داس اٌذٛاس ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ- 3

 . ، ػّب1992ِْذّذ رٛف١ك خص١ش، . اٌشبًِ فٟ اٌصذخ اٌؼبِخ، د- 4

 . 1989اٌزضم١ف ِٓ اجً اٌصذخ، ِٕظّخ اٌصذخ اٌؼب١ٌّخ، - 5

 .  دِشك– 1994اٌغزاء اٌّزٛاصْ، ِذّذ ِط١غ ػٛدح، - 6

 1990ٚج١ٗ ِذجٛة، ثغذاد، .اٌزغز٠خ ٚاٌذشوخ د- 7

 1992عؼ١ذ اٌّصشٞ، . ٘ىزا رزخٍص ِٓ اٌجذأخ، د- 8

 . 1995ِذّذ ػجذاٌغالَ، . ِذّذ صجذٟ دغب١ٔٓ، د. اٌمٛاَ اٌغ١ٍُ ٌٍج١ّغ، د- 9

 . 1985صبٌخ اٌش١خ وّش، . االدِبْ ػٍٝ اٌىذٛي، د- 10

 . 1990اعظ ػٍَٛ االغز٠خ، جْٛ ١ٔىشعْٛ، - 11

 . ، ػّب1985ْاٌزغز٠خ، ٔؼّخ عجغ ا١ٌش، - 12

13- Nutrition and Diet therapy sue Rodwell Wiliams, Mosby, seventh edition, 1993. 

 صذخ االٔغبْ، ث١ٌٛزش، ِٚٛسافٛف - 14

 ، ١ِٕغه2003اٌغبٚٔب، خبسفذ - 15

  2003،  فضف صاوش٠فغىٟ، فضط ١ٌفبٔغىٟ، داس ف١ظ، عبٔىذ ث١زجٛسط–ٚصٔه اٌّضبٌٟ - 16

 ص 2003 و١١ف، األدة االٌّٚجٟ –أ وبشٛثب .ث١ِٛ١ىب١ٔى١خ اٌمٛاَ، ف. 17

  اال١ٍ٘خ ٌٍٕشش –ػّبد اثشا١ُ٘ اٌخط١ت ٚآخشْٚ . ػٍُ االِشاض اٌجبصٌٛٛجٟ- 18 .17


