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 (21ًوىرج سقن )

  انًُىفُخجبيؼخ: 

 االلزظبد انًُضنٍ كهُخ: 

 انزغزَخ وػهىو األؽؼًخلغى : 

 

 1229-1212هقشس دساعٍ تىصُف
 

 ثُبَبد انًمشس -1

 األول/انضبنضخ انفشلخ / انًغزىي : طحخ انغزاء :   اعى انًمشس N314انشيض انكىدي :

 انزخظض :

 انزغزَخ وػهىو األؽؼًخ
 اعُخ :  َظشي                 ػًهً         ػذد انىحذاد انذس

 هذف انًمشس : -2

 

 

 

 

تمكين الطالب من فهم العديد بالعديد من التعريفات والمفاهيم المتعلقة  1/1

 بعلم صحة الغذاء
ثبنمؼبَب انًخزهفخ انًكىَخ نزهىس انغزاء وخطىسرهب ػهً انظحخ انىػً . 1/2

 .انؼبيخ

ُش انًخزهفخ فً انزؼبيم يغ لؼبَب انزهىس ثطشق انزفكانًبو انطبنت  .2/2

 انغزائً.

. ثؼذ اَزهبء يٍ دساعخ انًمشس رزكىٌ نذٌ انطبنت يهبساد خبطخ فً 2/4

 .انمؼبَب انؼهًُخ وانظحُخانزؼبيم يغ انكضُش يٍ 

. يغبػذح انطالة ػهً رحظُم لغؾ وافش يٍ انًؼهىيبد واالرجبهبد انزً 2/5

 فً حُبره انؼًهُخ. رًكُه يٍ االعزفبدح ثهب ورىظُفهب

 انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس: -3

 أـ انًؼهىيبد وانًفبهُى:

 
بعض األسس والقواعد الهامة المتعلقة بعمل صحة على الطالب  يتعرف.1-أ

  الغذاء التى لها عالقة بمجال تخصصة
الطالب بعض المبادئ والقواعد واألسس والنظريات والمفاهيم  يذكر.2-أ

 الغذاء والبيئة المحيطة به. المتعلقة بعلم صحة
العديد من الموضوعات )صحة البيئة والغذاء( التى تفتح ذهن  يسجل.3-أ

 الطالب وتزيد من قدرته على فهم الكثير من الموضوعات فى مجال تخصصة

2 2 
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 ة ـ انًهبساد انزهُُخ:

 

 

 

 

 

انؼذَذ يٍ األعظ وانمىاػذ انؼهًُخ نظحخ وعاليخ انغزاء  َحهم انطبنت .1-ب

 .زً رخذو يجبل انزخظضوان
انطبنت ثٍُ انؼذَذ يٍ انًفبهُى انًزؼهمخ ثؼهى طحخ انغزاء )رؼشَفهب  ًَُض.2-ب

 انزطجُمبد انؼًهُخ(. -وعبئم األيبٌ  –يظبدس انزهىس  –
َحهم انطبنت وَفغش فً ػىء يب رؼهى انؼذَذ يٍ انزطجُمبد انؼًهُخ انزً .  3-ة

 خ(.رخذو يجبل انزخظض )انزغزَخ وػهىو األؽؼً

انًهبساد انًهُُخ انخبطخ  -جـ

 ثبنًمشس:

 

 

 

َطجك انطبنت يب َمىو ثذساعخ يٍ يىػىػبد فً رحهُم انؼذَذ يٍ  .1ط ـ 

 انزطجُمبد انؼهًُخ انزً نهب ػهمخ ثًىػىع انزخظض.

َُفز انطبنت انؼذَذ يٍ انذسوط انؼًهُخ انزً رؼُُخ ػهً فهى انؼذَذ يٍ . 2 -ج 

 نهبيخ.يىػىػبد طحخ وعاليخ انغزاء ا
رفغُش انؼذَذ يٍ انًىػىػبد وانزطجُمبد  لذسره ػهًانطبنت  َجشة. 3-ط

 انؼهًُخ انؼذَذح فً يجبل رخظظخ

 انًهبساد انؼبيخ : - د

 
يبحث الطالب فى العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بعلم صحة  .1-د

  الغذاء والتطبيقات الخاصة بهذا الغرض
 .التحمي بروح الفريق2-د

 الفعال مع اآلخرين فى التعامل مع قضايا صحة الغذاء اال يتصل اتص.3-د
 بطريقة منظمة تواكب التقدم العممي في مجال التخصص يفكر.ا4-د

عمى إعداد برامج إرشادية لمحفاظ عمى صحة األغذية والحد من  يقدرا.5-د
 التموث 

 يحزىي انًمشس:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 األعجىع األول

  دئ ػهى طحخ انغزاءيجب هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 األعظ انؼًهُخ نًمشس طحخ انغزاء هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 األعجىع الثبًٍ

 ػاللخ انجُئخ ثبنغزاءهفشداد الوقشس الٌظشٌ : 

 ؽشق أخز انؼُُبد انجُئُخ وانغزائُخ نهزحهُم هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 األعجىع الثبلج

)رؼشَف  أ -رهىس انغزاء ثبنًجُذاد هفشداد الوقشس الٌظشٌ :
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يزجمبد انًجُذاد فً انغزاء   –يظبدسهب  –رمغًُبرهب  –انًجُذاد 

 كُفُخ إصانزهب(

ػُُبد وأَىاع انًجُذاد انًزذاونخ ثبألعىاق  هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 انًظشَخ.

 األعجىع الشاثغ

ثبألعًذح انكًُبوَخ )رؼشَف رهىس انغزاء  هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

يزجمبد انًجُذاد فً انغزاء   –بدسهب يظ –رمغًُبرهب  –األعًذح 

 كُفُخ إصانزهب(

فً  األعًذح انكًُبوَخرطجُمبد إعزخذاو  هفشداد الوقشس الؼولٍ:

  انجُئخ انًظشَخ.

 الخبهظ األعجىع

 رهىس انغزاء ثبنهُذسوكشثىَبد هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 أػشسهب( –)يظبدسهب 

ىَبد فً األغزَخ ػُُبد وأَىاع انهُذسوكشث هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 انًظشَخ

 الغبدط األعجىع

  رهىس انغزاء ثبإلشؼبع هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

رطجُمبد إعزخذاو اإلشؼبع فً حفع األغزَخ  هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 وؽشق انىلبَخ واأليبٌ  .

 األعجىع الغبثغ

 ايزحبٌ انًُذرُشو هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 نجؼغ انششكبد انغزائُخَُخ صَبسح يُذا هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 األعجىع الثبهي

)رؼشَفهب  أ -رهىس انغزاء ثبنغًىو انفطشَخ هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 وطىنهب نهغزاء( –يظبدسهب  –

رأعُظ وإعزؼشاع ػُُبد غزائُخ يهىصخ  هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 ثبنغًىو انفطشَخ.

 األعجىع التبعغ

)طشق  ة – نغًىو انفطشَخرهىس انغزاء ثب هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 إصالتهب هي الغزاء(
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 رطجُمبد إصانخ انغًىو انفطشَخ يٍ األغزَخ. هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 األعجىع الؼبشش

)انضئجك  أ –رهىس األغزَخ ثبنًؼبدٌ انضمُهخ  هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 انكبديُىو( –

رأعُظ وإعزؼشاع ػُُبد غزائُخ يهىصخ  هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 نًؼبدٌ انضمُهخ.ثب

 األعجىع الحبدٌ ػشش

 ة –رهىس األغزَخ ثبنًؼبدٌ انضمُهخ  هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 انشطبص( –)انُُكم 

 رطجُمبد إصانخ  انًؼبدٌ انضمُهخ يٍ األغزَخ هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 األعجىع الثبًٍ ػشش

 انزهىس انًُكشوثً هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

طجُمبد إصانخ  انًهىصبد انًُكشوثُخ يٍ ر هفشداد الوقشس الؼولٍ:

  األغزَخ

 األعجىع الثبلج ػشش

 طحخ وعاليخ انؼجىاد انغزائُخ هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 ايزحبٌ اػًبل انغُخ هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 

 

 أعبلُت التؼلُن والتؼلن -5

 

 

 

 يحبػشاد َظشَخ 

 يحبػشاد رطجُمُخ -

 صَبساد يُذاَُخ  -

 ثحىس ورمبسَش -

 انًُبلشخ وانحىاس -

أعبلُت التؼلُن والتؼلن  -6

للطالة روي القذساد 

 الوحذودح

 

 يحبػشاد َظشَخ  -

 يحبػشاد رطجُمُخ -

 صَبساد يُذاَُخ  -

 ثحىس ورمبسَش -

 انًُبلشخ وانحىاس -

 انزؼهُى انزؼبوٍَ -
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 تقىَن الطـــالة :   -7

 
 األعبنُت انًغزخذيخ - أ

 

 

ايزحبٌ أػًبل انغُخ نهجضء انُظشٌ   نزمُُى ثؼغ انًهبساد 

 انًؼشفُخ وانزهُُخ انزٍ اكزغجهب انطبنت

ايزحبٌ اػًبل انغُخ  نهجضء انزطجُمٍ   نزمُُى ثؼغ انًهبساد  -2

 انًهُُخ وانؼهًُخ انزٍ اكزغجىهب انطالة

رمُُى األثحبس وانزمبسَش نزمُُى ثؼغ انًهبساد انًهُُخ وانؼهًُخ  -3

 زٍ اكزغجىهب انطالةان

ايزحبٌ َهبَخ انؼبو انُظشٌ  نزمُُى  انًهبساد انًؼشفُخ وانزهُُخ  -4

 انزٍ اكزغجهب انطبنت

 انزىلُذ - ة

 

 

 انزمُى األول            اعجىػٍ 

 انزمُى انضبٍَ           األعجىع انغبثغ

 انزمُى انضبنش           األعجىع انضبنش ػشش

 رىصَغ انذسجبد -جـ

 

 

 

 دسجخ22انغُخ           أػًبل

 دسجخ22ايزحبٌ رطجُمً       

 دسجخ62أيزحبٌ رحشَشٌ    -

 دسجخ122انًجًىع             -

 قبئوخ الكتت الذساعُخ والوشاجغ : -8

 

 يزكشاد - أ

 

 

 طحخ انغزاء

 أ.د. َىعف انحغبٍَُ ، أ.د. ششَف طجشي سجت 

 رهىس انغزاء أ.د. صَذاٌ ػجذ انحًُذ كزت يهضيخ - ة

 كشوثُىنىجً أ.د. ػجذ انىهبة ػجذ انحبفع ػهى انًُ

 --------- كزت يمزشحخ -جـ

دوسَبد ػهًُخ أو َششاد  -د

 ... انخ

---------- 

 أ.د.َىعف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُ ، ،أعزبر انًبدح : أ.د. ششَف طجشي سجت يكبوي
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 سئُظ يجهظ انمغى انؼهًً : أ.د.َىعف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُ
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 أ(     22ًوىرج سقن )                                                      الوٌىفُخجبهؼخ: 

 صحخ الغزاء هغوً الوقشس

  كىد الوقشس

 االقتصبد الوٌضلٍ . كلُخ: 

 . التغزَخ وػلىم األطؼوخقغن : 
 

 هصفىفخ الوؼبسف والوهبساد الوغتهذفخ  ( أ)

 

 ههبساد ػبهخ ههبساد ههٌُخ ساد رهٌُخههب الوؼبسف الشئُغخ أعجىع الذساعخ الوحتىَبد للوقشس

يجبدئ ػهى طحخ  هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 ػاللخ انجُئخ ثبنغزاء -  انغزاء

األعظ انؼًهُخ نًمشس  هفشداد الوقشس الؼولٍ:

ؽشق أخز انؼُُبد انجُئُخ وانغزائُخ -طحخ انغزاء  

  نهزحهُم

 2-د 1-ج 2-ة 1-، أ2-أ الثبًً-االول

رهىس انغزاء  ٌ :هفشداد الوقشس الٌظش

رمغًُبرهب  –أ )رؼشَف انًجُذاد  -ثبنًجُذاد

يزجمبد انًجُذاد فً انغزاء   –يظبدسهب  –

 كُفُخ إصانزهب(

 3-، د1-د 1-ج 3-، ة1-ة 3-أ، 2-أ الشاثغ -الثبلج 
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رهىس انغزاء ثبألعًذح انكًُبوَخ )رؼشَف 

يزجمبد   –يظبدسهب  –رمغًُبرهب  –األعًذح 

 انًجُذاد فً انغزاء كُفُخ إصانزهب(

ع ػُُبد وأَىا هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 انًجُذاد انًزذاونخ ثبألعىاق انًظشَخ.

رطجُمبد إعزخذاو األعًذح انكًُبوَخ فً 

  انجُئخ انًظشَخ.

رهىس انغزاء  هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

أػشسهب(  –ثبنهُذسوكشثىَبد )يظبدسهب 

 رهىس انغزاء ثبإلشؼبع 

ُُبد وأَىاع ػ هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 انهُذسوكشثىَبد فً األغزَخ انًظشَخ

رطجُمبد إعزخذاو اإلشؼبع فً حفع األغزَخ 

 وؽشق انىلبَخ واأليبٌ  .

 –الخبهظ 

 الغبدط

 4-د، 3-د 1-ج 1-ة 1-أ

 ايزحبٌ انًُذرُشو هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

صَبسح يُذاَُخ  هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 نجؼغ انششكبد انغزائُخ

 

 3-د ----------- 2-ة --------- الغبثغ
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رهىس انغزاء  هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 –يظبدسهب  –أ )رؼشَفهب  -ثبنغًىو انفطشَخ

 وطىنهب نهغزاء(

ة )طشق  – رهىس انغزاء ثبنغًىو انفطشَخ

 إصالتهب هي الغزاء(

رأعُظ وإعزؼشاع  هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 ػُُبد غزائُخ يهىصخ ثبنغًىو انفطشَخ.

 صانخ انغًىو انفطشَخ يٍ األغزَخ.رطجُمبد إ

 5-، د4-، د3-د 1-ج 1-ة 3-، أ1-أ التبعغ - الثبهي

رهىس األغزَخ  هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 انكبديُىو( –أ )انضئجك  –ثبنًؼبدٌ انضمُهخ 

ة )انُُكم  –رهىس األغزَخ ثبنًؼبدٌ انضمُهخ 

 انشطبص( –

رأعُظ وإعزؼشاع  هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 ئُخ يهىصخ ثبنًؼبدٌ انضمُهخ.ػُُبد غزا

 رطجُمبد إصانخ  انًؼبدٌ انضمُهخ يٍ األغزَخ

الحبدٌ  - الؼبشش

 ػشش

 4-د 1-ج 1-ة 3-، أ1-أ

انزهىس  هفشداد الوقشس الٌظشٌ :

 انًُكشوثً

رطجُمبد إصانخ   هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 4-د 2-ج 1-ة 3-، أ2-أ الثبًٍ ػشش
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  انًهىصبد انًُكشوثُخ يٍ األغزَخ

طحخ وعاليخ  شداد الوقشس الٌظشٌ :هف

 انؼجىاد انغزائُخ

ايزحبٌ اػًبل  هفشداد الوقشس الؼولٍ:

 انغُخ

 5-د 3-ج 2-ة 2-أ  الثبلج ػشش

 

 أ.د.َىعف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُ، أعزبر انًبدح :  أ.د. ششَف طجشي سجت يكبوي

 

 

 سئُظ يجهظ انمغى انؼهًً : أ.د.َىعف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُ
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 أ(     22ًوىرج سقن )                                             الوٌىفُخ:  جبهؼخ

 صحخ الغزاء هغوً الوقشس

  كىد الوقشس

 االقتصبد الوٌضلٍكلُخ: 

 التغزَخ وػلىم األطؼوخقغن : 
 

 اعبلُت التؼلن هصفىفخ  ( ة)

 

 ههبساد ػبهخ ههبساد ههٌُخ ههبساد رهٌُخ الوؼبسف الشئُغخ اعبلُت التؼلن

  3-، د 2-د 2-ج 1-ة 1-، أ2-أ حبضشاد ًظشَخه

 4 3-، د 1-، د 2-د 1-ج 3-ة 3-أ هحبضشاد تطجُقُخ

  3-، د 1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 3-ة 3-أ ثحىث وتقبسَش

  3-، د 1-، د 2-د 3-ج 1-ة 3-أ الوٌبقشخ والحىاس

 

 أ.د.َىعف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُ، أعزبر انًبدح :  أ.د. ششَف طجشي سجت يكبوي

 

 



 الهُئخ القىهُخ لضوبى جىدح التؼلُن واالػتوبد

      

 ا

 
 وحذح ضوبى الجىدح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

123 

 

 سئُظ يجهظ انمغى انؼهًً : أ.د.َىعف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُ



 الهُئخ القىهُخ لضوبى جىدح التؼلُن واالػتوبد

      

 ا

 
 وحذح ضوبى الجىدح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

124 

 

 أ(     22ًوىرج سقن )                                                  الوٌىفُخجبهؼخ: 

 صحخ الغزاء هغوً الوقشس

  كىد الوقشس

 االقتصبد الوٌضلٍ:  كلُخ

 التغزَخ وػلىم األطؼوخقغن : 
 

 قُُنهصفىفخ اعبلُت الت  ( ج)

 

 ههبساد ػبهخ ههبساد ههٌُخ ههبساد رهٌُخ الوؼبسف الشئُغخ اعبلُت التقُُن

األًشطخ خالل 

 الوحبضشاد

  3-، د 1-، د 2-د 1-ج 2-ة 1-أ

 --------- 2-ج 2-ة 1-أ اهتحبى أػوبل الغٌخ 

 --------- 2-ج 1-ة 2-أ االهتحبى الٌظشٌ

 

 عف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُأ.د.َى، أعزبر انًبدح :  أ.د. ششَف طجشي سجت يكبوي

 

 



 الهُئخ القىهُخ لضوبى جىدح التؼلُن واالػتوبد

      

 ا

 
 وحذح ضوبى الجىدح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

125 

 

 سئُظ يجهظ انمغى انؼهًً : أ.د.َىعف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُ

 

 

 


