كهُخ االلتصبد انًُزنٍ
وصدح ظًبٌ انزىدح واالػتًبد

ربيؼه انًُىفُخ

ـــــــــــــــــــــــ

نموذج توصيف مقرر دراسي
تىصُف انًمزر:
انجزَبيذ انذٌ َضتىٌ انًمزر  :دثهىو تغذَخ يضتشفُبد ويؤصضبد دثهىو اندراصبد انؼهُب
انمضى انذٌ َىفز انجزَبيذ  :لضى انتغذَخ وػهىو األغؼًخ
انمضى انذٌ َىفز انًمزر :لضى انتغذَخ وػهىو األغؼًخ
انفزلخ اندراصُخ انتٍ تدرس انًمزر  :دثهىو تغذَخ يضتشفُبد ويؤصضبد
( انفصم اندراصٍ األول) ػبو 1021/1022
تبرَخ اػتًبد انتىصُف يٍ لجم يزهش انمضى2008/6/8 :

أ .يؼهىيبد أصبصُخ:
اصى انًمزر  :صحة الغذاء (دثهىو تغذَخ يضتشفُبد ويؤصضبد) انزلى انكىدٌ HE dNH(12)3
الرمز الكوديHE dNH(12)3:
يضتشفُبد
تغذَخ
الفرقة/المستوي:دثهىو
اسم المقرر :صحة الغذاء
ويؤصضبد
عدد الوحدات ) 3 ( /
اإلجمالي
عممي  /أو تمارين
3
2
َظزٌ
1

الساعات الدراسية:

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف انًمزر
انؼبيخ
General Aims

 -1تًكٍُ انطبنت يٍ فهى ثؼط انًجبدئ انؼبيخ فٍ يزابل تصصصاه
(تغذَخ انًضتشفُبد وانًؤصضبد) نُمبثم ثه صىق انؼًم.

 -1انًصزربد انتؼهًُُخ انًضتهدفخ يٍ تدرَش انًمزر:
Intended Learning Outcomes
َ .2هااى انطبناات ثااجؼط األصااش وانمىاػااد انهبيااخ انًتؼهمااخ ثؼًاام
-1أ انًؼزفخ و انفهى
صضخ انغذاء انتٍ نهب ػاللخ ثًزبل تصصصه.
Knowledge and
َ .1ؼزف انطبنت ثؼاط انًجابدئ وانمىاػاد واألصاش وانُظزَابد
Understanding
وانًفبهُى انًتؼهمخ ثؼهى صضخ انغذاء وانجُئخ انًضُطخ ثه.
َ .3ضاادد انؼدَااد يااٍ انًىظااىػبد (صااضخ انجُئااخ وانغااذاء) انتااٍ
تفااتش نهااٍ انطبناات وتزَااد يااٍ لدرتااه ػهااٍ فهااى انكخُااز يااٍ
انًىظىػبد فٍ يزبل تصصصه.
-1ة انمدراد انذهُُخ
َ .2صطااػ انطبناات نفهااى انؼدَااد يااٍ األصااش وانمىاػااد انؼهًُااخ نصااضخ
وصاليخ انغذاء وانتٍ تصدو يزبل انتصصص.
Intellectual skills
َ .1ماابرٌ انطبناات ثااٍُ انؼدَااد يااٍ انًفاابهُى انًتؼهمااخ ثؼهااى صااضخ
انغذاء (تؼزَفهب -يصبدر انتهىث -وصابلم األيابٌ -انتطجُمابد
انؼًهُخ).
َ .3ضهم انطبنت وَفضز فٍ ظىء يب تؼهاى ياٍ انتطجُمابد انؼًهُاخ
انتٍ تصدو يزبل انتصصص (انتغذَخ وػهىو االغؼًه).
-1د انًهبراد انًهُُخ
 .1يطبق الطالقب مقا يققوم بدراسقة مقن موفقوعات قي تحميق العديقد
Professional Skills
من التطبيقات العممية التي لها عالقة بموفوع التخصص.

 .2ينفققا الطالققب العديققد مققن الققدروس العمميققة التققي تعين ق عمققي هققم
العديد من موفوعات صحة وسالمة الغااء الهامة.

 .3تجعققققق الطالقققققب ققققققاد ار عمققققققي تفسقققققير العديقققققد مقققققن الن ريققققققات
والموفوعات والتطبيقات الحيوية العديدة ي مجا تخصص .

 -1د -انًهبراد انؼبيخ
General Skills

-3
يضتىٌ
انًمزر
Syllabus

َ .2جضااج انطبناات فااٍ انؼدَااد يااٍ انًىظااىػبد انهبيااخ انصبصااخ
ثؼهى صضخ انغذاء وانتطجُمبد انصبصخ ثهذا انغزض.
 .1تضبػد انطبنت فٍ صام انؼدَاد ياٍ انًشاكالد انتاٍ نهاب ػاللاخ
ثًزبل انتصصص.
 .3انًشبركخ انفؼبنخ فٍ إػداد خطػ نهتفكُز انؼهًٍ انًتًُز تزَد
يااٍ لاادرح انطبناات ػهااٍ انًشاابركخ وانضااىار فااٍ انؼدَااد يااٍ
انمعبَب انؼًهُخ انهبيخ يخم صضخ وصاليخ انغذاء واحاز انجُئاخ
انًضُطخ.
الموفوع

انُظزٌ

انؼًهٍ

انؼدد
انكهٍ
نهضبػبد

ػدد انضبػبد

1

-

1

-

1
1
1

و

األصجىع

2

األول

مبادئ عمم صحة الغااء

1

انخبٍَ

عالقة البيئة بالغااء

1

3

انخبنج

تموث الغااء بالمبيدات

1

-

4

انزاثغ

تموث الغااء بالمبيدات

1

-

5

انصبيش

تموث الغااء بالمعادن الثقيمة

1

-

1

6

انضبدس

تموث الغااء بالمعادن الثقيمة

1

-

1

7

انضبثغ

امتحان منتصف الفص الدراسي

1

-

1

8

انخبيٍ

تموث الغااء بالهيدركربونات

1

-

1

9

انتبصغ

تموث الغااء بالهيدركربونات

1

-

1

20

انؼبشز

التموث الميكروبي

1

-

1

22

انضبدي
ػشز

التموث الميكروبي

1

-

1

21

انخبٍَ ػشز

التموث بالسموم الفطرية

1

-

1

23

انخبنج ػشز

سالمة وصحة الغااء

1

-

1

24

انزاثغ ػشز

امتحان شفوي

1

-

1

 -4أصبنُت انتدرَش وانتؼهى
.4أOver head projector.
Teaching
and
learning
methods
Data show
CD/ video films
 -5أصبنُت انتدرَش وانتؼهى نهطالة نوٌ انمدراد .5أ .غزَمخ انًضبظزح
 -1انًضبورح
انًضدودح
 -3 Teaching and Learning methods forانًُبلشخ
disables
 -6أصبنُت انتدرَش وانتؼهى نهطالة انًتًُزٍَ

.6أ .غزق غزس األصئهخ
 -1غزَمخ انُدوح
 -3اصتصداو األثضبث انًُبظزح

 -7تمُُى انطالة :Students assessment
أ -األساليب المستخدمة

Tools

االختبارات التحريرية
االختبارات الشفوية
األسئمة العابرة

طرح األسئمة أثناء الشرح

ب -التوقيت

Time schedule

األسبوع  -السابع من بداية الترم (امتحان
منتصف الفص الدراسي -تحريري)

األسبوع الرابع عشر من بداية الترم (االمتحان

الشفوي)

ج -توزيع الدرجات

نهاية الفص الدراسي

% 06

االمتحان الشفوي

% 16

منتصف الفص الدراسي % 16

االمتحان العممي

د – ن ام تحديد التقديراتGrading system
امتياز 166-06

جيد جدا 00- 06
جيد

مقبو

الدرجة الكمية لممادة  166 -:درجة

00- 06

راسب اق من  06درجة

00-06

 -8لبلًخ انكتت اندراصُخ وانًزارغ :List of references

أ -ماكرات

Course notes

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

 -9اإليكبَُبد انًطهىثخ نهتدرَش و انتؼهى

% 26

Over head projector
Data show
CD/ video films
يزارغ ػهًُخ ثبنًكتجخ

يُضك انًمزر(أصتبن انًبدح):أ.دَ /ىصف ػجد انؼزَز
رلُش انمضى:أ.دَ/ىصف ػجد انؼزَز
انفصم اندراصً انتبًَ 1021/1022

