كهٛخ االلزصبد انًُضنٙ
ٔدذح ضًبٌ انجٕدح ٔاالػزًبد

جبيؼّ انًُٕفٛخ
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نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :دبموم التغذية وعموم األطعمة

القسـم الذي يتبعه البرنامج التغذية وعموم األطعمة العام الدراسي 1023/1021

القسم الذي يتبعه المقرر التغذية وعموم االطعمة تاريخ إقرار التوصيف2008/6/8 :

أ -معمومات أساسية:

اسم المقرر :رقابة جودة اغذية والبان

الفرقة /المستوي :دبمومة تغذية

الرمز الكودي
HE dNH(11)3

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

نظري

2

عممي و  /أو تمارين

3وحدة

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر  Aimsاٌ ٚهى انطبنت ثبنًؼهٕيبد ٔانمٕاػذ االعبعٛخ انز ٙرغبػذِ ػهىٗ رمٛىٛى
انغزاء كًٛٛبئٛب ٔيٛكشٔثٛب نزذذٚذ يذٖ جٕدح انغزاء ٔاالنجبٌ نكٗ ركىٌٕ
صبنذخ نالعزخذاو االدي.ٙ

-2انًخشجبد انزؼهًٛٛخ انًغزٓذفخ يٍ رذسٚظ انًمشس:
أ -المعرفة و الفهم

Intended Learning Outcomes
Knowledge and Understanding

أٚ.1.ذذد انطبنت انًٕضٕػبد انًزؼهمخ ثًجبل سلبثخ االغزٚخ ٔاالنجبٌ نك ٙركٌٕ صبنخ
نالعزخذاو نفزشاد طٕٚهخ.
أٚ .2.هى انطبنت ثجؼض االعظ ٔانمٕاػذ انزٚ ٙجُٗ ػهٓٛب انؼًم ف ٙيجبل انشلبثخ انغزائٛخ
أٚ.3.ؼشف انطبنت ثؼض انًجبدئ ٔانمٕاػذ ٔاالعظ ٔانُظشٚبد ٔانًفبْٛى انًزؼهمخ ثؼهى انشلبثخ
ٔرذذٚذ انجٕدح نالغزٚخ ٔاالنجبٌ.
Intellectual skills
ب -القدرات الذهنية
ةٚ .1.خطظ انطبنت نفٓى انؼذٚذ يٍ انطشق انالصيخ نًشالجخ جٕدح االغزٚخ ٔاالنجبٌ
ةٚ .2.مبسٌ انطبنت ث ٍٛانؼذٚذ يٍ انطشق انًخزهفخ نزٕكٛذ جٕدح انغزاء ٔاالنجبٌ ٔكٛفٛخ
يزبثؼزٓب.
ةٚ .3.فغش انطبنت ف ٙضٕء يب رؼهى يٍ طشق ٔلٕاػذ نزمٛٛى االغزٚخ ٔاالنجبٌ نًؼشفخ يذٖ
جٕدرٓب.

جـ -المهارات المهنية

Professional Skills

جـُٚ. 1 .فز انطبنت انؼذٚذ يٍ انطشق ٔانخطٕاد انز ٙرؼ ُّٛػهٗ فٓى انًٕضٕػبد انًزؼهمخ
ثشلبثخ جٕدح االغزٚخ.
جـ.2 .يطبق الطالب ما يقوم بدراسته من طرق في اطار بحثي وعممي.
General Skills
د -انًٓبساد انؼبيخ
د .1.انًشبسكخ انفؼبنخ ف ٙاػذاد خطظ نزضٚذ يُمذسح انطبنت ػهٗ انًشبسكخ ٔانذٕاس ف ٙانؼذٚذ
يٍ انمضبٚب انؼهًٛخ انز ٙرزؼهك ثبنشلبثخ ٔرذمٛك جٕدح االغزٚخ ٔاالنجبٌ.
دٚ .2.جذث انطبنت ػٍ انطشق انز ٙرغبػذ ػهٗ فذص انغزاء ٔاالنجبٌ ٔرذذٚذ جٕدرّ .
د .3.رطجٛك ثؼض انطشق ػهٗ ثؼض االغزٚخ ٔاالنجبٌ نهزبكذ يٍ جٕدرّ ٔيطبثمزّ نهمٛبعٛخ
يُٓب.

 -3يذزٕ٘ انًمشس Syllabus
اإلسبوع

ػًهٗ

َظشٖ

ػذد انغبػبد

ن

ع ج

االٔل

يمذيخ ػٍ انًٕضٕػبد انًزؼهمخ ثبنًمشس

انزؼشف ػهٗ انًزطهجبد ثبنًؼبيم

3 2 2

انثبَٗ

دساعخ رشكٛت انغزاء كًٛٛبئٛب

انزؼشف ػهٗ االدٔاد انًغزخذيخ الخز انؼُٛخ يًثهخ

3 2 2

انثبنث

دساعخ رشكٛت االنجباٌ ٔيكَٕبرٓب غزائٛبا

دساعخ االجٓضح انًؼًهٛخ انًغزخذيخ

3 2 2

انشاثغ

دساعىىىىخ انؼٕايىىىىم انخبسجٛىىىىخ انزىىىى ٙرىىىى ش ػهىىىىٗ
يكَٕبد انغزاء ٔاالنجبٌ

دساعخ انطشق انكًٛٛبئٛخ نزذهٛم االغزٚخ

3 2 2

انخبيظ

دساعخ انؼٕايم االَضًٛٚخ ٔانًٛكشٔثٛخ انزى ٙرى ش
ػهٗ انغزاء ٔاالنجبٌ

دساعخ انطشق انكًٛٛبئٛخ نهكشف ػهٗ غش االنجبٌ

3 2 2

انغبدط

ربثغ دساعخ انؼٕايم انً شح ػهٗ انغزاء

دساعخ انطشق انطجٛؼٛخ نالغزٚخ

3 2 2

انغبثغ

ايزذبٌ َصفٙ

ايزذبٌ َصفٙ

3 2 2

انثبيٍ

دساعخ انًٕاصفبد انمٛبعٛخ نهغزاء

دساعخ انطشق انذغٛخ ٔاعزخذايٓب ف ٙرمٛٛى
ٔرذذٚذ جٕدح االنجبٌ

3 2 2

انزبعغ

دساعخ انًٕاصفبد انمٛبعٛخ نالنجبٌ

دساعخ انطشق انًٛكشٔثٛخ نزذذٚذ جٕدح انغزاء
ٔرذذٚذ صالدٛزّ

3 2 2

انؼبشش

انزؼشف ػهٗ انخطٕاد انًزجؼخ فٔ ٙدذاد انشلبثخ
انصذٛخ ٔانًطجمخ نالغزٚخ

دساعخ انطشق انًٛكشٔثٛخ نزذذٚذ جٕدح االنجبٌ

3 2 2

انذبدٖ
ػشش

انزؼشف ػهٗ يٕاصفبد انمبئى ثبنًشالجخ

رطجٛك انطشق انز ٙرى دساعزٓب ػهٗ اغزٚخ

3 2 2

انثبَٗ
ػشش

انزؼشف ػهٗ يٕاصفبد انًكبٌ ٔانجٛئخ انًُبعجخ
نشلبثخ االغزٚخ ٔانجٕدح

رطجٛك انطشق انز ٙرى دساعزٓب ػهٗ االنجبٌ

3 2 2

انثبنث
ػشش

دساعخ دبنخ رطجٛمٛخ

يمبسَخ انُزبئج انًأخٕرح ثبنًٕاصفبد انمٛبعٛخ

3 2 2

انشاثغ
ػشش

ايزذبَبد شفٕٚخ

االيزذبٌ انُٓبئٙ

 -4أعبنٛت انزذسٚظ ٔانزؼهى
Teaching and learning methods

 .4أ Data show .
 .4بCD films.
 .4جـ.االنترنت

 -5أعبنٛت انزذسٚظ ٔانزؼهى نهطالة رٔ٘ انمذساد انًذذٔدح
Teaching and Learning methods for disables
ٚزى رنك أ ُبء انًذبضشح ٔثذٌٔ فصم انطهجخ ثؼضٓى ػٍ ثؼض ػٍ طشٚك
 .5أ .انًذبضشح
 .5ة .انًذبٔسح
.5جـ المناقشة

 -6أعبنٛت انزذسٚظ ٔانزؼهى نهطالة انًزًٛضٍٚ
ٚزى رنك أ ُبء انًذبضشح ٔثذٌٔ فصم انطهجخ ثؼضٓى ػٍ ثؼض ػٍ طشٚك
 .6أ طرح االسئمة
.6ب طريقة المجموعات اوالندوات المصغرة

 -7رمٛٛى انطالة

:Students assessment

أ -األعبنٛت انًغزخذيخ

Tools

 .1االخزجبساد انشفٕٚخ
 .2االخزجبساد انزذشٚشٚخ
 .3طشح االعئهخ انًزؼذدح ا ُبء انششح

ة -انزٕلٛذ
انزمٛٛى انُظشٖ

Time schedule

و

اإلعجٕع

َٕع االيزذبٌ

انذسجبد

1
2
3

انغبثغ
انثبَ ٙػشش
انشاثغ ػشش

يُزصف انذساعخ رذشٚش٘
االيزذبٌ انشفٕ٘
رذشٚشٖ

11
11
61

انزمٛٛى انؼًهٗ
و

اإلعجٕع

َٕع االيزذبٌ

انذسجبد

2

انشاثغ ػشش

رذشٚش٘

21

د – َظبو رذذٚذ انزمذٚشادGrading system

انُغجخ انًئٕٚخ

انزمذٚش

ألم يٍ %31
يٍ %44 :%31
يٍ %64 : %51
يٍ %74 : %65
يٍ %44 : %75
أكثش يٍ %45

ضؼٛف جذا
ضؼٛف
يمجٕل
جٛذ
جٛذ جذا
إيزٛبص

 -4لبئًخ انكزت انذساعٛخ ٔانًشاجغ :List of references
أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.

 -9االيكبَٛبد انًطهٕثخ نهزذسٚظ ٔ انزؼهى
 .1مراجع علمية بالمكتبة
Data show .2
over head projector .3
CD video .4

يُغك انًمشس (أعزبر انًبدح):ا1دٕٚ/عف انذغبٍَٛ
سئٛظ انمغى :ا.دٕٚ/عف ػجذ انؼضٚض انذغبٍَٛ
انفصم انذساعٗ االٔل 2113/2112

