
 

 أوال: معلومات املادة :

 

 

 ثانيا: الوصف العام للمادة :

صنيف التمن الناحية  ةالبشري التغذيةيتضمن هذا املساق املفاهيم واألسس الخاصة في علم 

افية لوالوظيفة ب التركيو  جميع املواد الغذائية املنتجة للطاقة وغير املنتجة ويتضمن دراسة و

 ,من حيث التركيب والشكل ومراحل هضمها وامتصاصها وتمثيلها على املستوى الخلوي  للطاقة

يفية ك رق كذلك إلى. ويتطاالختالالت التي يمكن أن تحدث خالل األمراضابرز مع التركيز على 

 . ة في الراحة والعمل واملرضحساب الطاق

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

  الغذاء املنتج للطاقة وغير املنتج للطاقةتعريف الطالب بطبيعة. 

  من البداية إلى النهاية بمراحل تمثيل املواد الغذائيةتعريف الطالب   . 

  كيفية حساب الطاقةتعريف الطالب. 

 

 

 جامعة مؤتة

 نموذج توصيف خطة دراسية

 
 

  :التغذية في الصحة واملرضاسم املادة      1302217رقم املادة   

 الكلية: علوم الرياضة   :3عدد الساعات املعتمدة 

 القسم: التأهيل الرياض ي  املتطلب السابق )إن وجد(:   ال يوجد 

 الفصل الدراس ي: الثاني    :ن.ر      11:00 – 9:30وقت املحاضرة 

 :2018/2019  العام الجامعي    :د .  محمد القضاةاسم املدّرس 

    : ن.ر  3:00 – 12:30الساعات املكتبية 



 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

  بجميع املواد الغذائية األساسيةاإلملام. 

  ووظيفة األجهزة الحيوية املختلفة أثناء الحركة.  املواد الغذائية فهم طبيعة العالقة ما بين 

  وأثره على القدرات البدنية والحركية.  االختالل في النظام الغذائيفهم طبيعة 

  طبيقي.تفهم كيفية حساب الطاقة بشكل  
  

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

 علم الغذاء  تعريف الغذاء والطعام , أهمية الغذاء لألصحاء واملرض ى.    -1

  واملرضالكربوهيدرات : التصنيف, الهضم, التخزين, أيض الحركة    -2

   واملرض الدهون  : التصنيف, الهضم, التخزين, , أيض الحركة   -3

  واملرض البروتينات : التصنيف, الهضم, التخزين, أيض الحركة   -4

  واملرض  , أيض الحركةالخصائص, التخزين, األهمية املاء :   -5

   واملرض  , أيض الحركةاألهميةواأليونات:  األمالح , االختبار األول   -6

  واملرض   , أيض الحركةالفيتامينات : األهمية   -7

   واملرض   , أيض الحركةاألنزيمات والهرمونات : األهمية   -8

 نظريات في التغذية  نظريات الغذاء : الهرم الغذائي , نظرية البناء والجوع  -9

 تغذية املرض ى استهالك األكسجين  وعالقته بالصحة والحركة واملرض  -10

 علم الغذاء ، الهضم, الشدة(الكالوري, األيض )األساس يحسابات الطاقة :    -11

  أيض الشدة  )املهنة, الحركة, التوتر النفس ي(     االختبار الثاني  -12

  زيادة و خفض الوزن,   : تطبيقات حسابات الطاقة    -13

  رفع الكفاءة العضلية : زيادة حجم العضلة, زيادة القوة العضلية  -14

  وعالقتها بتطبيقات التغذيةبروتوكوالت فحص الجهد   -15

   االختبار النهائي  -16

 



 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 محاضرات نظرية 1

 مناقشات 2

 عرض ومشاهدة فيديو 3

 عمل وأوراق  تقارير 4

5  

 

 سابعا : استراتيجيات التقويم ومواعيدها

رقم 

 التقييم

املستحق االسبوع 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 مشاركة، عرض تقديمي ، تقارير (

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %  20 أول اختبار  السادس األسبوع 1

2 
الثاني  األسبوع

 عشر
 %20 اختبار ثاني

3 
السادس  األسبوع

 عشر
 اختبار نهائي

50 % 

 

 %10 مشاركة  4

5    

6    

 (%100) املجموع الكلي



 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 املراجع العلمية-1

 رسائل املاجستير -2

اقع االلكترونية -3  املو

 املؤتمرات العلمية -4

 الكتب واملراجع الثانوية  : حسب املرفق في قائمة املراجع -5

 إرشادات عامةتاسعا : 

 

No  سياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات، املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثية 

 من املحاضرات %85على الطالب حضور ما ال يقل عن  1

 كل من يتغيب عن امتحان دون عذر  ال يحق له املطالبة بإعادة االمتحان 2

 من العالمة الكلية %10لها  التقارير واملشاركة الصفية يخصص 3

4  

 

 


