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 بنياية المقرر يكون الطالب قادرا عمى :
يدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد  واالسر المرتبطة  0-0 

 تحضير وتحميل األطعمو :بتخصص التغذية وعموم االطعمة 
 
تخصص المتطور لمواجية مشكالت  يستخدم التفكير العممى 0-0

المرتبطة بالفرد  - تحضير وتحميل األطعمو -التغذية وعموم االطعمة
 لمستوى المحمي واالقميمى واالسرة والمجتمع عمى ا

يقدم خدمات لممجتمع والمستيمكين فى مجاالت التغذية وعموم   0-3
 تحضير وتحميل األطعمو :االطعمة

 فى مجال التغذية وعموم االطعمة يتصل بفعالية مع االخرين  0-4
يستخدم االدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجال   0-5

 تحضير وتحميل األطعمو- االطعمةالتغذية وعموم 
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يمم بالمعارف العممية بالغذاء والتغذية والعموم السموكية  ونظريات  0-9
 ذات الصمة بتحضير وتحميل االطعمةاالدارة 

   
 المستيدف من تدريس المقرر: -3
 
 المعمومات والمفاىيم:أ.
 
 
 
 
 

 يتعرف عمى اسس و اىداف تحضير و تحميل االطعمة (0
انزززززواع العينزززززات الغذاةيزززززة و كيفيزززززة سزززززحب كزززززل عينزززززة يميزززززز بزززززين  (0

 لمتحميل.
 يتعرف عمى طرق حفظ و اعداد العينات المختمفة لمتحميل.  (3
 يميز بين طرق اال ستخالص و الفصل لمعينات الغذاةية  (4
يززززذكر التركيززززب الكيميززززاةى اللغذيززززة و كيفيززززة تحميززززل كززززل مكززززون   (5

 واالجيزة المستخدمة فى التحميل
المرتبطة  ة الجودة وقواعد ممارسة المينةيناقش  انظم 0-5-0 (6

  والرماد  بطرق اخذ وفصل واستخالص وتحميل عينات االطعمة
المرتبطة  قضايا بيةة العمل متطمبات السالمة و يشرح   0-5-0 (7

     بتحضير وتحميل االطعمة
 

 
 الميارات الذىنية ب.

 
 
 

 يميز بين انواع العينات الغذاةية المختمفة و طرق سحبيا . (0
 يفصل بين طرق حفظ و اعداد العينات المختمفة لمتحميل . (0
 االستخالص  و فصل العينات المختمفة لمتحميل  . يقارن بين طرق (3
. يفززرق بززين  مكونززات التركيززب الكيميززاةى  و كيفيززة تحميززل كززل مكززون  (4

 واالجيزة المستخدمة فى التحميل 
المززززززرتبط بتحضززززززير وتحميزززززززل .يحمززززززل عمميززززززة صززززززناعة القرار 0-3-0- (5

 طعمةاال
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فزى تحضزير وتحميزل  يخطط العالقات المتبادلة بين االفراد0-0-3-0 (6
 االطعمة

 
الميارات المينية  -جز

 الخاصة بالمقرر :
 
 
 
 

 
 . يجيز المحاليل المناسبة لنوع التحميل. .0
 . يطبق طرق سحب العينات المختمفة بطريقة عممية . .0
 يعد العينات المختمفة لمتحميل . .3
 المناسبة لنوع العينة واليدف منيفصل العينات بالطرق  .4
 التحميل  .5
يطبززق المبززادىء العمميززة لمجززال التغذيززة وعمززوم االطعمززة 0- 0-3-0. .6

 (0) فى  تصميم وتطوير وتحميل العناصر
يطبززق المبززاديء العمميززة لمجززال التغذيززة وعمززوم االطعمززة  0-3-0-0 .7

 (0) فى تصميم وتطوير  وتحميل النظم والعمميات
 (3_)البحوث باالسموب العممى السميم ينفذ مشاريع 0-3-4-0 .8
 يطبززززق اسززززس االدارة السززززميمة السززززتخدام المززززوارد المتاحززززة  0-3-8-0 .9

 (4)فى ضوء احتياجات السوق لتحضير وتحميل االطعمة
يطززززززززور الوصززززززززفات التركيبيززززززززة الصززززززززحية وفقززززززززا   30-02-0 .02

 (5)لالحتياجات الغذاةية لالفراد او المجموعات
اةيزززة لالفزززراد فزززى مراحزززل العمزززر وفقزززا لمسزززتوى يحزززدد االحتياجزززات الغذ0-3-00

 (6)النشاط الجسمانى واالحتياجات الفسيولوجية والعوامل االخري
 
 

 يساىم فى تحفيز وقيادة العاممين فى مجال تحضير واعداد االطعمة 0-4-0 د.الميارات العامة :
يعاون فى رفع الوعى الغذاةى لالفراد المحيطين عمى مستوى االسزرة   0-4-5

 والمجتمع
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 يشترك  فى حل المشكالت المتعمقة بالغذاء والتغذية فى المجتمع 0-4-6
 يتابع التطور العممى   فى مجال التغذية وعموم االطعمة 0-4-7-0
 يتابع التطور التكنولوجى فى مجال التغذية وعموم االطعمة 0-4-7-0
 

 محتوى المقرر: -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     الموضوع               األسبوع

 عدد الساعات
 االسبوع االول  -0

 التعريف و االىدافالجزء النظرى 
 الجزء العممى : الشروط الواجب مراعاتيا فى المعمل

0 

 االسبوع الثانى  -0
 الجزء النظرى : العينات و طرق أخذ العينات

 الجزء العممى : تحضيرالمحاليل

0 

 الثالث :االسبوع  -3
 الجزء النظرى :حفظ و اعداد العينات لمتحميل

 جزء العممى : اعداد العيناتال

0 

 االسبوع الرابع: -4
 الجزء النظرى:  طرق استخالص و فصل العينات

 الجزء العممى : تحضير المستخمصات 

0 

 االسبوع الخامس : -5
طرق استخالص و فصل  تابع الجزء النظرى :

 العينات
 الجزء العممى : تابع تحضير المستخمصات 

0 

 0 االسبوع السادس : -6
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 الجزء النظرى: التركيب الكيمياةى لالغذية "الرطوبة"
 الجزء العممى :  تقدير الرطوبة

 االسبوع السابع -7
 الجزء النظرى : البروتينات

 الجزء العممى :  تقدير البروتينات

0 

 االسبوع الثامن :  -8
 الميبيداتالجزء النظرى : 
 تقدير الميبيدات فى االغذية الجزء العممى :  

0 

 االسبوع التاسع : -9
 الميبيدات  تابعالجزء النظرى:  
 قدير بعض الثوابت الخاصة بالدىنالجزء العممى : ت

0 

 االسبوع العاشر:  -02
 الجزء النظرى: الكربوىيدرات

 الكميةتقدير السكريات الجزء العممى : 

0 

 االسبوع الحادى عشر -00
 الجزء النظرى: تابع الكربوىيدرات

 تقدير السكرياتالجزء العممى: تابع 

0 

 االسبوع الثانى عشر -00
 الجزء النظرى : الرماد 

 الجزء العممى :  تقدير الرماد

0 

 
 
أساليب التعميم  -5

 والتعمم
 -الزذاتىالزتعمم  -التعمم عن بعد–المحاضرات النظرية  (1

 التعمم النشط
 العصف الذىنى  (2
 التعميم التعاونى  (3
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 استخدام الكمبيوتر و اجيزة العرض فى التعمم  (4
 المناقشات الجماعية (5

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

اساليب  -اساليب التدريس العالجى -اساليب التدريس المباشر
 الحقاةب التعميمية -التدريس االيجابى الفعال

 تقويم الطزززالب :   -7
 

 توزيع الدرجات التوقيت األساليب المستخدمة

 
الحضور اعمال سنة  

 والغياب
 

 كل أسبوع
ال تدخل ضمن الدرجة ولكن 
لتحديد النسبة المطموبة لدخول 

 االختبار النياةي

 أعمال السنة
كل اسبوع من خالل القيام 

 التطبيقات العممية

 درجة اعمال سنة   02المجموع 
 

 درجة 02 ميعاد ااالمتحان التطبيقي االختبار التطبيقى
 درجة 62 ميعاد االمتحان النظري االختبار النياةى

 قاةمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 مذكرات - أ
 

كتاب جامعي يقوم بوضعو السادة اعضاء ىيةة التدريس القاةمين 
 0209 بالتدريس ويقره بالقسم.

 
  - كتب ممزمة - ب
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2. A.O.A.C. (2017) Official Methods of Analysis 
Association of  Official Analytical Chemists. 
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 والميارات المستيدفة من المقرر الدراسيمصفوفة المعارف  ( أ)

 

 المحتويات لممقرر
أسبوع 
 الدراسة

المعارف 
 الرةيسة

 ميارات ذىنية
ميارات 
 مينية

 ميارات عامة

   - 0-أ االول الجزء النظرى:

مسمى 
 المقرر

تحضير و 
 تحميل أغذية 

كود 
 المقرر
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 التعريف و االىداف 
 الجزء العممى :

الشروط الواجب مراعاتيا فى  
 المعمل

-         - 

 الجزء النظرى :
 العينات و طرق أخذ العينات 

 الجزء العممى :
 تحضيرالمحاليل 

 0-ب 7ا-0-أ الثاني

 
 0-ج

 
 0-، د0-د

 الجزء النظرى :
 حفظ و اعداد العينات لمتحميل

 الجزء العممى :
 اعداد العينات المختمفة  

 0-ج 0-ب 6ا-3-أ الثالث

 
 ،0-د
 0-د 

 الجزء النظرى: 
 طرق استخالص و فصل العينات 

 : الجزء العممى
 تحضير المستخمصات  

 3-، ب0-ب 4-أ الرابع
-،ج3-ج

4 

 ،0-د
 ،0-د
 3-د

 الجزء النظرى :
طرق استخالص و فصل  تابع 

 العينات
 الجزء العممى :

 تابع تحضير المستخمصات  

 4-أ الخامس
-، ب0-ب
 4-، ب3

-،ج3-ج
4 

 ،0-د
 ،0-د 
 3-د 

 الجزء النظرى:
 التركيب الكيمياةى لالغذية "الرطوبة" 

 الجزء العممى :
 تقدير الرطوبة  

 5-أ السادس
، 0-،ب0-ب
-، ب3-ب
 6ب5، ب4

-،ج0-ج
-،ج0
، 4-،ج3

-5-ج

 0-، د0-د
 3-د
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7-8 
 الجزء النظرى : 

 البروتينات
 الجزء العممى : 

 تقدير البروتينات 
 5-أ السابع

، 0-،ب0-ب
-، ب3-ب

 5، ب4

-،ج0-ج
-،ج0
، 4-،ج3

-5-ج
9-02 

 ،0-د
 ،0-د 
 3-د 

 الجزء النظرى : 
 الميبيدات

 الجزء العممى :  
 تقدير الميبيدات فى االغذية 

 5-أ الثامن
، 0-،ب0-ب
-، ب3-ب

 ، ب4

-،ج0-ج
-،ج0
، 4-،ج3

 5-ج

، 0-، د0-د
 3-د

 الجزء النظرى:
 تابع الميبيدات   

 الجزء العممى :
 تقدير بعض الثوابت الخاصة بالدىن 

 5-أ التاسع
، 0-،ب0-ب
-، ب3-ب

 5، ب4

-،ج0-ج
-،ج0
، 4-،ج3

 5-ج

، 0-د، 0-د
-4د-3-د

 5د

 الجزء النظرى:
 الكربوىيدرات 

 الجزء العممى :
 تقدير السكريات الكمية 

 5-أ العاشر
، 0-،ب0-ب
-، ب3-ب

 5، ب4

-،ج0-ج
-،ج0
، 4-،ج3

 5-ج

، 0-، د0-د
 3-د

 الجزء النظرى: 
 تابع الكربوىيدرات

 الجزء العممى:
 تابع تقدير السكريات 

الحادي 
 5-أ عشر

، 0-،ب0-ب
-، ب3-ب

 5، ب4

-،ج0-ج
-،ج0
، 4-،ج3

 5-ج

، 0-، د0-د
 3-د

 الجزء النظرى :
 الرماد  

 الجزء العممى :

الثاني 
 5-أ عشر

، 0-،ب0-ب
-، ب3-ب

 5، ب4

-،ج0-ج
-،ج0
، 4-،ج3

، 0-، د0-د
 3-د
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 5-ج تقدير الرماد  
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 القسم العممى

:أ. د. يوسف عبد العزيز                                           أ.د/ عبير احمد خضر  
 الحسانين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة المنوفية                
 كمية االقتصاد المنزلى

 قسم التغذية وعموم األطعمة
 
 

 مصفوفة اساليب التعمم)أ ( 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرةيسة اساليب التعمم
محاضرات 

 نظرية
-،أ3-،أ0-،أ0-أ

 5-، أ4
 ،0-،ب0-ب
 4-،ب3-ب

- - 

مسمى 
 المقرر

تحضير و 
 تحميل اطعمة 

كود 
 N211 المقرر
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-،أ3-،أ0-،أ0-أ العصف الذىنى 
 5-، أ4

، 0-، ب0-ب
 3-ب

- - 

، 0-، ب0-ب - العمميالتدريب 
 4-،ب3-ب

-،ج0-،ج0-ج
 5-، ج4-،ج3

-، د 0-، د0-د
3 

 التعمم التعاوني
 

، 0-، ب0-ب -
 4-،ب3-ب

-،ج0-،ج0-ج
 5-، ج4-،ج3

-، د 0-، د0-د
3 

المناقشة 
 الجماعية

-  
-،ج0-،ج0-ج
 5-، ج4-،ج3

 

التعميم باستخدام 
 الحاسب االلى 

-،أ3-،أ0-،أ0-أ
 5-، أ4

-،أ0-،أ0-أ
 5-، أ4-،أ3

 3-د 5-ج

 
رةيس مجمس                                                         :  منسق المقرر      

 القسم العممى
:أ. د. يوسف عبد العزيز                                           أ.د/ عبير احمد خضر  

 الحسانين 
 
 
 

 أ(     00جامعة: المنوفية                                                  نموذج رقم )
 كمية : االقتصاد المنزلي

تحضير و مسمى 
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  قسم : تغذية وعموم االطعمة
 
 
 

 مصفوفة اساليب التقييم  ( ج)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ذىنيةميارات  المعارف الرةيسة اساليب التقييم
-،أ0-،أ0-أ التطبيقات العممية 

 5-،ا4-،أ3
-،ج0-،ج0-ج -

 5-،ج4-،ج3
  3-د ،0-،د0-د

-،أ0-،أ0-أ امتحان تطبيقي
 5-،ا4-،أ3

-،ب0-ب
 4-،ب3-،ب0

-،ج0-،ج0-ج
 5-،ج4-،ج3

  3-د 

-،أ0-،أ0-أ االمتحان النظري
 5-،ا4-،أ3

-،ب0-ب
 4-،ب3-،ب0

- - 

      
رةيس مجمس                                                         : المقرر منسق      

 القسم العممى
:أ. د. يوسف عبد العزيز                                           أ.د/ عبير احمد خضر  

 الحسانين 
 

 تحميل أطعمة  المقرر
كود 

 N211 المقرر


