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وحدة ضمان الجودة واالعتماد 

 

توصيف مقرر دراسي نموذج 

  

HE HM 

(31)5 

 

       

Aims     

 

دراسح تصنيع تعض االطعًه في انًنزل - 1

 دراسح تعض طزق انحفظ انًستخذو في انحفظ- 2

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and Understanding  

يتعزف انطانة عهي انطزق انًستخذيح في حفظ االطعًه  .1.أ

 ينزنيا

 .انتعزف عهي تعض انىاع فساد االغذيح وكيفيح يعانجتها .2.أ

االنًاو تثعض انصناعاخ يثم انصناعاخ انزيفيح  .3.أ

 وانصناعاخ انكثزي وانصغزي

 

Intellectual skills  

  يحذد انطانة طزق انحفظ انًناسثح نكم يادج غذائيح.1.ب

 انًمارنح تين انىاع انتجفيف .2.ب

االنًاو تانًىاد انخاو انتي تذخم في صناعح انتخهيم  .3.ب

 انًمارنح تين انشزاب انطثيعي وانشزاب انصناعي-4.ب

 انتعزف عهي خطىاخ انتجفيف االساسيح- 5.ب

Professional Skills 

 اكساب انطانة يهارج في تصنيع تعض االغذيح ينزنيا .1.ج

 تطثيك تعض طزق انحفظ عهي تعض االطعًه .2.ج

انتعزف عهي خطىاخ انتخفيف وانتخهيم  .3.ج

 يمذرج انطانة عهي انتعزف عهي تعض انىاع انفساد. 4.ج

 

General Skills

 

 لياو انطانة تاعذاد تثعض انًنتجاخ ينزنيا-1.د

 استخذاو انطانة تعض طزق انحفظ االطعًه ينزنيا. 2.د

 انمذرج عهي انتًييز تين انىاع انفساد-3.د

 



 

   محتوي المقرر - 3

Syllabus     
 

 

 االسبوع الموضوع

عدد 

 الساعاث

 ع ن

  صناعاخ غذائيح ينزنيح-1

 

  انتجفيف انشًسي- 2

  خطىاخ انتجفيف انعايح االساسيح- 3

ايثهح عهي تجفيف تعض انخضزواخ شًسيا - 4

ايثهح عهي تجفيف تعض انفاكهه شًسيا - 5

انتخهيم - 6

اهى انًخهالخ انتي تصهح نهصناعاخ انًنزنيح - 7

. تاتع اهى انًخهالخ انتي تصهح نهصناعاخ انًنزنيح-8

تاتع اهى انًخهالخ انتي تصهح نهصناعاخ - 9

. انًنزنيح

تاتع اهى انًخهالخ انتي تصهح نهصناعاخ - 10

. انًنزنيح

انشزاب -11

انًزتي - 12

انجيهي -13

 انًزيالد- 14

 

التدريس   أسالية- 4

  والتعلم

Teaching and 

learning methods 

 

 .ـ شرح المحبضرات1

 .ـ داتبشو2

 .ـ المنبقشبت3

 .ـ بروجيكتور 4

 

أسالية التدريس والتعلم للطالب ذوي - 5

 القدراث المحدودة

Teaching and Learning methods for 

disables  

 .طريقة المحبضرة .أ.5
استخذاو انزسىياخ انتىضيحيح . ب.5

. طزيمح انًنالشاخ. ج.5

 

  .(المنبظرة)طريقة طرح االسئلة  .أ.6 المتميزيه أسالية التدريس والتعلم للطالب- 6

 . استخذام االبحبث.ب.6

 Students assessment:  تقييم الطالب    - 7

 

Tools 

 نمياس انتحصم انذراسي نهطانة ............االختثاراخ انشفىيح 

 نمياس انتحصم انذراسي نهطانة ...........االختثاراخ انتحزيزيح

 نمياس انتحصم انذراسي نهطانة - االختثاراخ انعًهيح وانتطثيميح

Time schedule  

 

 

 

  

 



 

 

 Grading system  

 

 

  

  

 

 :List of references  قائمت الكتة الدراسيت والمراجع- 8

 

Course notes         

 

 صناعاخ غذائيح ينزنيح

Required books (Text books) 

 

   

Recommended books

 

 

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

 نًزيذ ين انًعزفه

 .                                            ـ الشرائح1 

 داتب شو  power point  ـ 2

. بروجيكتور ـ 4

 

               

 

 وائل عبد الحميد/د  :(أستاذ المادة)منسق المقرر

  :رئيس القسم

 

 


