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توصيف مقرر دراسي نموذج 
 :توصيف املقرر

 (انتغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ)ثكبنٕسٕٚط االلتظبد انًُضنٙ  : انجشَبيذ انز٘ ٚحتٕ٘ انًمشس

 (انتغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ):  انمغى انز٘ ٕٚفش انجشَبيذ 

 (انتغزٚخ ٔػهٕو األطؼًخ):     انمغى انز٘ ٕٚفش انًمشس

               حبنخخالانفشلخ : انفشلخ انذساعٛخ انتٙ تذسط انًمشس 

 2008:        /      /تبسٚخ اػتًبد انتٕطٛف يٍ لجم يزهظ انمغى

  

 :معلومات أساسية. أ
  .........انشلى انكٕد٘    انخبنخخ:-                   انفشلخ انذساعٛخ(خضر وفاكهة)إعداد األطعمة  :  اعى انًمشس

   ، عبػخ   (14):-   ( ألٔلفٙ انفظم ا/ في العام  ) ػذد انغبػبد

 ح يحبضش:    ػذد انًحبضشاد فٙ األعجٕع 

 

     إعداد االطعمه خضر وفاكهه 
 

 

HENFS(31)3

الثالثح تغذيح

 
      

أْذاف انًمشس - 1

 حانؼبو

 General Aims    

  

الغزض هن إنتاج الخضز والفاكهح واألهويح الغذائيح التعزف على  .1

 .لهوا

 .دراسح طزق تمسين هحاصيل الخضز والفاكهح .2

 .إدران  أوجه التشاته واالختالف تين الخضز والفاكهح .3

 .تعويك النظزج العلويح فيوا يتعلك تصثغاخ الخضز والفاكهح .4

خطىاخ إعذاد الخضز والفاكهح لثل الطهي وتأثيزها التعزف على  .5

 .على الميوح الغذائيح

 .دراسح الطزق الوختلفح لطهي الخضز .6

اإللوام تالخطىاخ األساسيح في تعلية، وتثزيذ، وتجويذ الخضز  .7

 .والفاكهح

 . االلوام تخطىاخ صناعح شزاب، وعصائز الفاكهح والخضزواخ .8
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:   انًغتٓذفخ يٍ تذسٚظ انًمشسحانًخشربد انتؼهًٛٙ- 2  

Intended Learning Outcomes 

انًؼشفخ ٔ انفٓىأ  -2  

Knowledge and 

Understanding 

اإلنًبو  ثأًْٛخ ػهى انخضش انفبكٓخ ٔانغٛبعخ انخبطخ ثٓزِ  .1

.  انؼهٕو

 .انتؼشف ػهٗ أْى انًكَٕبد انغزائٛخ نهفبكٓخ ٔانخضشٔاد .2

 .اإلنًبو ثأْى طشق تمغٛى انخضشٔاد .3

تأحٛش انًؼبيالد انًختهفخ ػهٗ طجغبد انخضش انتؼشف ػهٙ  .4

 .ٔانفبكٓخ

فٓى كٛفٛخ تأحش انمًٛخ انغزائٛخ ثطشق اإلػذاد انًختهفخ  .5

 .نهخضش ٔانفبكٓخ

 االعتفبدح يٍ انًخهفبد انضساػٛخ, ٔانحظبد .6

ة  انمذساد انزُْٛخ-2  

Intellectual skills 

أيشاع عٕء )تهخٛض أيشاع َمض انجشٔتٍٛ ٔانطبلخ  .1

 (.انتغزٚخ

 انتًٛٛض ثٍٛ األيشاع انغزائٛخ األعبعٛخ. .2

 .انتهٕث انكًٛٛبئٙ كئحذٖ يشبكم انغزاءتهخٛض ػًهٛخ  .3

اعتُجبط أْى انظٕاْش االرتًبػٛخ ٔانظحٛخ انًشتجطخ ثًشبكم  .4

 .انغزاء فٙ انذٔل انُبيٛخ

تحهٛم أْى األعجبة انتٙ تؤد٘ إنٗ ظٕٓس يشبكم انغزاء فٙ  .5

 .انذٔل انُبيٛخ

 ..تمغٛى طشق يمبٔيخ ظٕٓس يشبكم انغزاء ٔانحذ يُٓب .6

. تمٛٛى تهٕث انغزاء ثبنغًٕو انفطشٚخ أحُبء انتخضٍٚ .7

 

د انًٓبساد انًُٓٛخ-2  
Professional Skills 

 انؼهى ٔانتكُٕنٕرٛب انحذٚخخ فٙ يزبل انتغزٚختطجٛك أًْٛخ  .1

انطشق انؼهًٛخ انحذٚخخ فٙ انضساػخ االعتفبدح يٍ  .2

االعتفبدح يٍ انًخهفبد انضساػٛخ,ٔعبئم انتخضٍٚ ,ٔانحظبد

 .انزٛذ,تظُٛغ األغزٚخ

تٕظٛف أًْٛخ انؼاللخ ثٍٛ انتخضٍٚ غٛش انغهٛى ٔظٕٓس  .3

 .أيشاع انغشطبٌ

 .تطجٛك طشق يمبٔيخ ظٕٓس يشبكم انغزاء ٔانحذ يُٓب .4

 

 انًٓبساد انؼبيخد-2

General Skills 
 

َشش انٕػٙ ثأًْٛخ األعجبة انتٙ تؤد٘ إنٗ ظٕٓس يشبكم  .1

.  انغزاء فٙ انذٔل انُبيٛخ

تًُٛخ انًؼهٕيبد انخبطخ ثطشق يمبٔيخ ظٕٓس يشبكم انغزاء  .2

 .ٔانحذ يُٓب

َشش انٕػٙ ثبنظٕاْش االرتًبػٛخ ٔانظحٛخ انًشتجطخ  .3

 .ثًشبكم انغزاء فٙ انذٔل انُبيٛخ

 االستمبء ثبنًغتٕٖ انًؼشفٙ نهفشٔق انكغبس, نٍٛ انؼظبو .4

َشش انٕػٙ ثخطٕسح أيشاع َمض انجشٔتٍٛ ٔانطبلخ  .5

. (أيشاع عٕء انتغزٚخ)

االستمبء ثبنًغتٕٖ انًؼشفٙ نهؼاللخ ثٍٛ انتخضٍٚ انغٛش عهٛى  .6

. ٔظٕٓس أيشاع انغشطبٌ
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انًٕضٕع األعجٕع و 

انؼذد ػذد انغبػبد 

انكهٙ 

نهغبػبد 
انؼًهٙ انُظش٘ 

األٔل  1
األعجبة انتٙ تؤد٘ إنٗ ظٕٓس يشبكم 

 .انغزاء فٙ انذٔل انُبيٛخ
2  2 

انخبَٙ  2
دساعخ طشق يمبٔيخ ظٕٓس يشبكم 

. انغزاء ٔانحذ يُٓب
2  2 

انخبنج  3

دساعخ انظٕاْش االرتًبػٛخ ٔانظحٛخ 

انًشتجطخ ثًشبكم انغزاء فٙ انذٔل 

 تمٛٛى انطالة+.  انُبيٛخ

2  2 

انشاثغ  4
دساعخ يشبكم انتهٕث انًٛكشٔثٙ كئحذٖ 

. يشبكم انغزاء
2  2 

انخبيظ  5
دساعخ انتهٕث انكًٛٛبئٙ كئحذٖ يشبكم 

. انغزاء
2  2 

انغبدط  6

دساعخ فغبد األغزٚخ أحُبء يشاحم 

. اإلػذاد ٔانتزٓٛض ٔانتظُٛغ انًختهفخ

 تمٛٛى انطالة+

2  2 

انغبثغ  7
دساعخ تهٕث انغزاء ثبنغًٕو انفطشٚخ 

. أحُبء انتخضٍٚ
2  2 

انخبيٍ  8
دساعخ انؼاللخ ثٍٛ انتخضٍٚ انغٛش عهٛى 

. ٔظٕٓس أيشاع انغشطبٌ
2  2 

انتبعغ  9

يٕضٕػبد )األيشاع انغزائٛخ األعبعٛخ 

: انًغججبد,ٔطشق انٕلبٚخ (يختبسح

 

أيشاع َمض انجشٔتٍٛ  - أ

أيشاع عٕء )ٔانطبلخ 

 .(انتغزٚخ

 تمٛٛى انطالة+

2  2 

    .انكغبس, نٍٛ انؼظبو-  ةانؼبشش  10

11 
انحبد٘ 

ػشش 
 2  2 . اإلعمشثٕط, انجالرشا, انجش٘ ثش٘- د

12 
انخبَٙ 

ػشش 
 2  2 تمٛٛى انطالة+.  انخ........األًَٛٛب- د

13 
انخبنج 

ػشش 

 فٙ انضساػخ انحذٚخخانؼهى ٔانتكُٕنٕرٛب 

Science and Technology in 

Agriculture 

انطشق انؼهًٛخ انحذٚخخ فٙ انضساػخ 

االعتفبدح يٍ انًخهفبد ,ٔانحظبد

انضساػٛخ,ٔعبئم انتخضٍٚ انزٛذ,تظُٛغ 

. األغزٚخ

2  2 

14 
انشاثغ 

ػشش 

انؼهى ٔانتكُٕنٕرٛب انحذٚخخ فٙ يزبل 

 Science and Technologyانتغزٚخ

in the Field of Nutrition 

 تمٛٛى انطالة+

2  2 
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  انتذسٚظ  ٔانتؼهى أعبنٛت- 4

Teaching and learning methods 

 

انًحبضشح                         .أ.4

ة انتؼهى انتؼبَٔٙ                  -4

د انًُبلشخ                          -4

                                       انجحج انزاتٙ                د- 4

  انتذسٚت انؼًهْٙـ-4

  طشس األعئهخ ٔ-4

  ٘لٜ اعتخذاو انحبعت اط-4

                                   انفٛذٕٚ ص-4

أعبنٛت انتذسٚظ ٔانتؼهى نهطالة رٔ٘ انمذساد - 5

انًحذٔدح 

Teaching and Learning methods for 

disables  

انًحبضشح . أ.5

االعئهخ  . ة.5

انتؼهى انتؼبَٔٗ . د.5

د انتذسٚت انؼًهٗ -5

 

 

انًُبظشح . أ.6 انًتًٛضٍٚ أعبنٛت انتذسٚظ ٔانتؼهى نهطالة- 6

انًُبلشخ . ة.6

د انجحج انزاتٗ -6

د إعتخذاو انحبعت االنٗ -6

ْـ انتذسٚت انؼًهٙ -7

 

 

 Students assessment:  تمٛٛى انطالة    - 7
 

Tools  

 

Time schedule 

 

 

 

  

 

 

 Grading system
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: List of references  لبئًخ انكتت انذساعٛخ ٔانًشارغ- 8

 

Course notes           ًٍٛكتبة ربيؼٙ  ٚمٕو ثٕضؼّ انغبدح أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ انمبئ

 .ثبنتذسٚظ ٔٚمشِ انمغى

Required books (Text books) 

 

 

Recommended books

 

Benjamin Caballero; Lindsay Allen ; and 
Andrew Prentice. (2006): ENCYCLOPEDIA 
OF HUMAN NUTRITION, FOUR-VOLUME 
SET, 1-4. 
 

 

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 االيكبَٛبد انًطهٕثخ نهتذسٚظ ٔ انتؼهى- 9

انحبعت االنٗ – انمهى –             انغجٕسح 

فٛذٕٚ تؼهًٛٗ –                رٓبص تهٛفضٌٕٚ 

             Presentation Data Show           

Over Head Projector     

            Slid Projector 

C.D  -    D.V.D     

 

               

              

 سئٛظ انمغىيُغك انًمشس 

 

يحًذ صكشٚب يٓشاٌ / د 
 

 

ششٚف ػجذ انًُؼى طجش٘ / د.أ
 

 

 

 


