رمز المقررCourseCode/
إسم المقررCourseTitle /
اَتج AP 225/ 225
المادة Instruct/اساسياخ تغذيح انحيٕاٌ Principles of Nutrition
أ .يساعد
الفصل الذراسيAcademic /

المستويLevcl /
المعتمذة Credit /
انثاَي
30 hours

الساعات

انثاَي

 وصف المقررCourse Description/
 ٔصف نهجٓاس انٓضًى ٔانتزكية انتشزيحى  ،ياْيح يٕاد انعهف ٔاقسايٓا ٔيصادرْا –تزكية انًادج انكيًيائى –طزق تقيى يٕاد انعهف – َظى انطاقح احتياجاخ انحيٕاٌ انحافظح
ٔاالَتاجيح – قاتهيح ْضى انًادج ٔطزق قياسٓا – انًعادٌ ٔانفايتًيُاخ ٔتًثيهٓا انغذائى –
يصادرْا ٔاعزاض انُقص.

 أهذاف المقررCourseObjectives /
 .1انًاو انطانة تأًْيح انتغذيح ٔانغذاء نهحيٕاٌ.
 .2يعزفح طزق تقييى يادج انعهف.يعزفح طزق قياص قاتهيح ْضى انًادج.
 .3يعزفح َظى انطاقح ٔتٕسيعٓا داخم جسى انحيٕاٌ.يعزفح احتياجاخ انحيٕاٌ انحافظح االَتاجيح.
 .4االنًاو تانعُاصز انغذائيح ٔانًعادٌ ٔانفايتًيُاخ.
 محتويات المقررCourseContents/
 الجانب النظري Theoretical Part:


-

مواضيع المحاضرة

يقديح
تزكية انًادج انكيًيائى – انثزٔتيُاخ
انًاء – يصاردِ ٔاًْيتّ ٔشزٔط صحيح
انكزتْٕيدراخ  -اندٌْٕ
انتزكية انتشزيحى نهجٓاس انٓضًى
قاتهيح ْضى انًادج ٔطزق قياسٓا
انطاقح ٔ -تٕسيعٓا
طزق قياص انطاقح انًثاشزج ٔانغيز يثاشزج
يٕاسيٍ انطاقح
ييشاٌ االسٔخ ٔانكزتٌٕ
يعادل انُشا نكهُز
تطثيقاخ حساب انحزارج انشائدج ٔانًحتجشج
انفايتًيُاخ – انذائثح فى اندٌْٕ ADEK
يجًٕعح ڤايتًيٍ ب انًزكة B complex
انًعادٌ – تًثيهٓا انغذائى –يصادر اعزاض انُقص

 الجانب العمليPractical Part /
 .1انتًثيم انتقزيثى نًٕاد انعهف.

أستار

 .2تطثيقاخ حساب انحزارج انشائدج ٔانًحتجشج

 مخرجات التعلمOutcomes Course
 .1يعزفح طزق تقيى يادج انعهف.
 .2يعزفح طزق قياص قاتهيح ْضى انًادج.
 .3يعزفح احتياجاخ انحيٕاٌ انحافظح ٔاالَتاجيح.
 طريقة التذريس Teaching Methods
يحاضزاخ َظزيح  - Theoratical Lecturesيشاركح تانفصمClass Participation/

-

تطثيقاخ

 طريقة التقويمCourseAssesment
إيتحاٌ Examination /
انعًهيPractical/

إختثارTest /
انحضٕرAttendance /
أعًال انفصم Class Work/انفزٔض انًُشنيحHome /
Work

 .1المراجعReferences
Peter McDonald, J.F.D. Greenhalgh, Dr C A Morgan and Dr R Edwards .2
(2011) Animal Nutrition

 .3اسايح يحًد انحسيٍ ٔصالح انديٍ سيد احًد ()1990اساسياخ تغذيح اندٔاجٍ ،دار غزية
نهطثاعح ٔانُشز انقاْزج.
 .4ياْز حسة انُثي ٔاتزاْيى تٍ حًد ( )2003تزتيح ٔتحسيٍ اندٔاجٍ ،انُشز انعهًي ،يكتثح انًهك
فٓد ،انزياض.
 .5يحًد انسيد سهطاٌ(ٔ )2005راثح ٔتزتيح انحيٕاٌ ،قصز انُيم نهُشز ،انقاْزج.

