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 وحدة ضمان الجودة
 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمان الجودة
 

 (21نموذج رقم )
 المنوفيوجامعة / 

  كمية /  االقتصاد المنزلى
 قسم :     تغذيو وعموم االطعمو

 
 مقرر دراسي توصيف

0202-0209 
 
 بيانات المقرر -0

 الفرقة / المستوى : الثالثو اسم المقرر : صحو الغذاء  N314الرمز الكودى : 
تغذيو وعموم الالتخصص :

 االطعمو
 راسية :  نظرى                 عممى         عدد الوحدات الد

 
 
 ىدف المقرر : -0
 
 
 
 

 فى مجال صحة الغذاء يتصل بفعالية مع االخرين  0-4
يكتسب الميارات الالزمة لتتحسين كمية ونوعية  0-00 -0

من  الغذاء والتغذية لمقابمة احتياجات االفراد والمجموعات
اء,العدوى, االمراض التى تنتقل عن طريق الغذخالل دراسة 

التموث بالفيروسات والفطريات و  االغذيو عاليو الخطوره
 تخزين االغذيو وسالمو الغذاءو  والطفيميات
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يزود االفراد والجماعات بالتثقيف واالستشارات  0-04 -0
االمراض التى تنتقل عن طريق من خالل دراسة   التغذوية

التموث و  الغذاء,العدوى, االغذيو عاليو الخطوره
تخزين االغذيو وسالمو و  وسات والفطريات والطفيمياتبالفير 
 الغذاء

 
يعرف االدوار والمسئوليات والكفاءات المطموبة   0-05 -3

 لالخصائى فى مجال التغذية العالجية واالدارية والمجتمعية
االمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء,العدوى, خالل دراسة 

والفطريات التموث بالفيروسات و  االغذيو عاليو الخطوره
 وجودة الغذاء تخزين االغذيو وسالمو الغذاءو  والطفيميات

 
 

 المستيدف من تدريس المقرر:  -3
 
 



  

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 

 وحدة ضمان الجودة
 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمان الجودة
 

 المعمومات والمفاىيم: - أ
 
 
 
 
 
 
 
 

 يكسب الخريج المعرفو والفيم لممصطمحات العمميو 0- -0
  لتخصص صحو الغذاء

يفيم المسؤوليات المينيو والثقافيو والمجتمعيو لجوده  0 -0
 والياسب  الغذاء

 أنواع الميكروبات لحدوث التموث الغذائى يشرح - -3
قو بين المواد المضافو وعمم اليميز الع - 4 -4

   صحو الغذاء
يحدد العوامل المؤثره لمتموث الخمطى داخل  - 6 -5

 المطابخ
 
التى  المرتبطة بصحة الغذاء يوضح السموكيات 0-0 4-0 -6

من خالل   تساىم فى دعم العالقات االيجابية بين االفراد
تقل عن طريق الغذاء,العدوى, االمراض التى تندراسة 

التموث بالفيروسات والفطريات و  االغذيو عاليو الخطوره
 وجودة الغذاء تخزين االغذيو وسالمو الغذاءو  والطفيميات

 
 

 يناقش  انظمة الجودة وقواعد ممارسة المينة0-5-0(  0 -7
  المرتبطة بصحة الغذاء
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يتفيم فسيولوجيا االمراض المتعمقة  02-0--8
 بالتغذية

يمخص طرق التقيف التغذوى  9-0-04-0
واساليب وتقنيات  المرتبطة بصحة الغذاء واالرشاد

 تطبيقيا مع المرضى
 
 

 
 الميارات الذىنية : - ب
 
 
 

 غذيواليع البحثيو فى مجال تكنولوجيو ايخطط لمشار 0-0 -0
 غذيو من حيث المون والطعم والقوامااليم خصاص يق 0- -0

 
من المتعمقة بصحة الغذاء يخطط مشاريع البحوث 0-5- -3

االمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء,العدوى, خالل دراسة 
بالفيروسات والفطريات التموث و  االغذيو عاليو الخطوره

 وجودة الغذاء تخزين االغذيو وسالمو الغذاءو  والطفيميات
 
المتعمقة بصحة الغذاء الحمول المثمى لممشاكل  يصنف0-0-7-0
المرتبطة بالتغذية وعموم االطعمة باستخدام التفكير التحميمي المبنى و 

 عمى التطبيق واالقتصاد
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الميارات المينية الخاصة  -جـ
 بالمقرر :

 
 
 
 
 

 
  يثبت نظريات الياسب لمغذاء 0-
 ءفى المصانع المنتجو لمغذا االيزو يبرىن انظمو 0-
 
 يرسم النقاط الحرجو ويحدد مصادر الخطر لمغذاء - 3
 
السموم الطبيعيو  يتحكم فى عممية التسمم بالطعام مثل - 4

  وبذور القطن وانواع عش الغراب لمبطاطس والفول الصويا
 غذيو عن طريقلاليضبط المواد الكيميائيو المتسربو  - 5
والمبيدات الحشريو المستحدمو لمقاومو  االوعية  

 الحشرات
  
تصنيع المعمبات الغذائيو  يطبق مبادىء الجودة فى - 6

 سواقالبا المنتفخو وطرحيا واستبعاد المعمبات
يطبق الميارات االساسية فى مجال التغذية  4-3-3-0 -7

االمراض التى تنتقل عن طريق من خالل دراسة  وعموم االطعمة
التموث بالفيروسات و  الغذاء,العدوى, االغذيو عاليو الخطوره

 دة الغذاءوجو  تخزين االغذيو وسالمو الغذاءو  والفطريات والطفيميات
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 الميارات العامة : - د
 

 
 

فى رفع الوعى الغذائى لالفراد المحيطين  يساىم  0-4-5 -0
 عمى مستوى االسرة والمجتمع

يشترك  فى حل المشكالت المتعمقة بالغذاء  0-4-6 -0
 والتغذية فى المجتمع

 
 محتوى المقرر:  -4
 
 
 

لغذاء,العدوى, االغذيو نتقل عن طريق ااالمراض التى ت -4
  – طورهعاليو الخ

 التموث بالفيروسات والفطريات والطفيميات -5
 تخزين االغذيو وسالمو الغذاء -6
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 صحو المطابخ -7
 الصحو الشخصيو -8
 جوده الغذاء وحفظ االطعمو -9

 االغذيو المضافو  -02
 االضافات الغراض تكنولوجيو  -00
 المحميات ومكسبات النكيو -00

 
يم أساليب التعم -5

 والتعمم
 
 
 
 

 المناقشو والحوار والتحميل -0
 الربط بالحياه الواقعيو -0
 التقارير البحثيو  -3
 التعمم الذاتى -4
 النعمم النشط التعمم التعاونى -5

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 التدريس االيجابى الفعال  -الحقائب التعميمية -0
 

 تقويم الطـــالب :   -7
 يب المستخدمةاألسال - أ
 
 

 البحوث
 اختبارات تحريرية -اختبارات تطبيقية

 كتابو ممخصات فى كل محاضره لما تم عرضو وشرحو
 اعمال سنة –االسبوع السابع  التوقيت - ب
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 تطبيقى –االسبوع الخامس عشر 
 تحريرى–االسبوع الثامن عشر 

 
 توزيع الدرجات -جـ
 
 

 اعمال سنة درجو 02
 تطبيقى درجو02
 ريريتح درجو 62

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
 0209 التدريس مذكرات القسم  مذكرات - أ
 

 كتب ممزمة - ب
 

 كتب فى مفاىيم صحو الغذاء
 0206الكتاب المعد لممحاضرات التدريسيو

 أ الكتب المترجمو فى الجوده وصحو الغذاء كتب مقترحة -جـ
دوريات عممية أو  -د

 نشرات ... الخ
 ومجالت عمميو بمكتبو الدراسات العميانتشرات ودوريات 

 المادةمنسق  
 ا.د  سحر عثمان الشافعى                  رئيس مجمس القسم العممى : ا.د يوسف الحسانين

 
 
 
 


