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 (21نموذج رقم )
 المنوفية جامعة / أكاديمية : 

  االقتصاد المنزلي كمية /  
 ادارة المنزل والمؤسسات  قسم /

 
 مقرر دراسي توصيف

1212-1229 
 
 بيانات المقرر -2

 طعمةاالاعداد اسم المقرر : N313الرمز الكودى 
 فاكيةخضر و 

 لثالثةاالفرقة / المستوى :

التغذية وعموم التخصص :
 االطعمة

 عممى                         عدد الوحدات الدراسية :  نظرى 

 
 
 ىدف المقرر : -1
 
 

 بنياية المقرر يكون الطالب قادرا عمى ان
 

 يدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد  واالسر  2- (2
بتخصص  المرتبطة الالزمة لحفظ الخضر والفاكية  و 

اعداد االطعمة )خضر و الخاصة التغذية وعموم االطعمة 
 وفاكية(

1 2 
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 اعداد االطعمة )خضر وفاكية( يقدم خدمات  2-3 -2

 لممجتمع والمستيمكين فى مجاالت التغذية وعموم االطعمة
 صناعة البسطرمة -  ميحبالتم  الحفظ بالتجفيف الخاصة  

بالمواد الحافظة  وبالتجميد  وبالتبريد  و الحفظ بالتدخينو 
 بالتعميب  وباالشعاع  والكيماوية

 
 

الخاصة باعداد االطعمة  يستخدم االدوات والخامات   2-5 (1
وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجال التغذية   الخضر والفاكية
   وعموم االطعمة

 
الخضر ك االطعمة من خالل اعداد  يكتسب 2-22 (3

الميارات الالزمة  وحفظيا بالطرق المختمفة  والفاكية 
لتتحسين كمية ونوعية الغذاء والتغذية لمقابمة احتياجات 

  االفراد والمجموعات
 
 

 بنياية المقرر يكون الطالب قادرا عمى ان :المستيدف من تدريس المقرر -1
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 المعمومات والمفاىيم: - أ
 
 
 

خضر والفواكو من يمخص أىم الفروق بين ال 2.-أ -2
والمكونات الغذائية لكل منيا  ف.الختالحيث التشابو وا

 ودورىا كاغذية وظيفية
تأثير  ويصف خطوات اعداد الخضر والفاكية 5.-أ -1

 المختمفة عمى صبغات الخضر والفاكية. الت المعام
االسس العممية لطرق طيى الخضر  يشرح 6.-أ  -3

تأثر القيمة الغذائية لمخضر والفاكية  المختمفة و 
 بياوالفاكية 

  المختمفة لمخضر والفاكية.طرق الحفظ  يوضح   -4
 يناقش  انظمة الجودة وقواعد ممارسة المينة 1-5-2 -5

 وفسادىا الخضر والفاكية االطعمة ذات الصمة باعداد 

االغذية او  االغذية المحفوظة والمصنعةسواء كانت 
 الطازجة           

ذات  يميز  السياسات والتحديات 1-25-2       -6
وحفظيا   الخضر والفاكية  االطعمة الصمة باعداد 

 توزيع الغذاء محميا ودولياالتى تواجو وفسادىا 
 يعدد اثر السياسات والتحديات المختمفة  1-25-1 -7

وجفظيا  الخضر والفاكية االطعمة ذات الصمة باعداد 
 عمى الحالة الغذائية لالفراد بالطرق المختمفة
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 الميارات الذىنية: - ب
 
 
 
 
 

الخضر والفاكية وقيمتيا صبغات  يربط بين ألوان -2
 الغذائية .

عممية وعممية لمتغمب عمي مشاكل اعداد  الحمو  يخطط  -1
 وطيى الخضر والفاكيو.

يحمل العوامل المحيطة بالفرد و أثر ذلك عمى اختياره  -3
 لمخضر والفاكية.

لخضر والفاكية كأغذية قة بين تناول االيستنج الع -4
 مراض.االوظيفية و 

الطعام بالمؤسسات التى تقدم يخطط قوائم   1-1-22 -5
خدمات االغذية وفقا لالحتياجات الغذائية والصحية 

فى ضوء طرق الحفظ المختمفة و  لمفئات المستيدفة
 انواع الفساد المختمفة

 
 
 

الميارات المينية الخاصة  -جـ
 بالمقرر:

 
 
 

يستخدم المعارف والميارات المكتسبة في اعداد  2.-ج -2
 لتناول غذاء صحى.الرشاد االفراد الخضر والفاكية 

  
_ يطبق المعارف والممارسات العممية الصحيحة في 1ج. -1

والفواكو بما بحفظ عمييا قيمتيا  اعداد وطيى وحفظ الخضر
 الغذائية والصحية.
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 دور الخضر والفاكية في الوقاية من األمراضيضبط  -3
 ينفذ مشاريع البحوث باالسموب العممى السميم 1-3-4-2 -4

وحفظيا  باعداد االطعمة  الخضر والفاكية الخاصة
 وفسادىا

زم لتحقيق  اىداف مشاريع لالايقترح المنيج  1-3-4-1 -5
وحفظيا  الخاصة باعداد االطعمة  الخضر والفاكية البحوث
 وفساىا

 
.  يطبق مبادىء عموم االغذية فى عمميات 1-3-9-1 -6

لمحفاظ عمى محتواىا من واثناء حفظيا  اعداد االطعمة 
 العناصر الغذائية المختمفة

 
 الميارات العامة : - د
 
 
 
 
 

 
المرتبط باعداد  يساىم فى  فى رفع الوعى الغذائى 1-4-5 (2

لالفراد المحيطين عمى مستوى  االطعمة الخضر والفاكية 
 االسرة

المرتبط باعداد  يتابع التطور التكنولوجى 1-4-7-1 (1
 فى مجال التغذية وعموم االطعمة الخضر والفاكية 

  
 الخضر والفاكية فساد االغذية  -3 محتوى المقرر:  -4
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 الخضر والفاكية الحفظ بالتجفيف  -4
        الخضر والفاكيةالحفظ بالتمميح   -5

 طرق التمميح والتغيرات بالتممح -2        
 صناعة البسطرمة -1الحفظ بالتمميح                  -6
 لمخضر والفاكية الحفظ بالتدخين -7
 لمخضر والفاكيةالحفظ  بالتبريد   -8
 لمخضر والفاكيةالحفظ بالتجميد  -9

 لمخضر والفاكية الحفظ بالمواد الحافظة الكيماوية -22
 الحفظ باالشعاع  -22
 الحفظ بالتعميب   -21
 فساد االغذية المحفوظة والمصنعة  -23
 فساد االغذية الطازجة                   -24

 
 أساليب التعميم والتعمم -5
 

 محاضرات نظرية -2
 دروس عممية -1
 مناقشات  -3
 تعميم ذاتي  -4

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمطالب ذوى القدرات 

 المحدودة
 

 الحقائب التعميمية 
 اساليب التدريس االيجابى الفعال
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 تقويم الطـــالب :   -7

 
 األساليب المستخدمة - أ
 
 

 أعمال السنوا 2-أ
 امتحان نياية الفصل ) تطبيقي ( 1-أ
 امتحان نياية الفصل ) نظري ( 3-أ

 التوقيت - ب
 
 

 اعمال سنة االسبوع السادس 2-ب
 االسبوع الرابع عشر تطبيقى 1-ب
 ثامن عشر تحريرياالسبوع ال 3-ب

 توزيع الدرجات -جـ
 
 
 

 درجة12أعمال السنو  
 درجة 12تطبيقى 
  درجة 62تحريري 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 مذكرات - أ

 
 

د/ فتحية 2أ –د/ عادل عبد المعطي 2أ–محمد سمير الدشموطي د/ 2أ
 1228 شبل جندية

 
 كتب ممزمة - ب
 

 1227 الصناعات الغذائية المنزلية 
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 كتب مقترحة -جـ
 
 

  1226كافة كتب الصناعات الغذائية في المكتبة 

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

 
 
 
 

Food technology 
Food Science   

Agricultnral  and  Food Chemistry   

 
 
 
 نجالء الشيخد/ 2أ:  منسق المقرر 
 

 الحسانين عبد العزيز د/يوسف2:أرئيس مجمس القسم العممى                             
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