
  

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة

 (21نموذج رقم )
 المنوفيو جامعة / 

 االقتصاد المنزلي كمية / 
 التغذية وعموم األطعمة   قسم : 

 
  توصيف مقرر دراسي 

1212-1229 
 
 بيانات المقرر -2

 الثالثة الفرقة / المستوى :   :  طيي تجريبي  اسم المقرر : N 316 الرمز الكودى :
التغذية وعموم  التخصص :

 األطعمة
 عممى                         لوحدات الدراسية :  نظرى عدد ا

 
 
 ىدف المقرر : -1
 
 
 
 

 بنياية المقرر يكون الطالب قادرا عمى :
 

البيض والمحوم والسكريات  طيىالمتعمقة ب يدير الموارد المتاحة-2
لتمبية احتياجات  والمواد الدىنية والخضروات والصبغات والزيوت  

-2)  مرتبطة بتخصص التغذية وعموم االطعمةاالفراد  واالسر ال
2)   
 

بطيى البيض  المتعمقة بالطيى يستخدم االدوات والخامات -1

2 4 



  

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة

والمحوم والسكريات والمواد الدىنية والخضروات والصبغات والزيوت 
وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجال   لتمبية احتياجات االفراد    

(4-2) التغذية وعموم االطعمة   
 

 :لمستيدف من تدريس المقررا -3
 المعمومات والمفاىيم: - أ
 
 
 
 
 

 
  PHمثل العوامل المختمفةص وخوا يذكر تأثير  -  (2

وكذلك طرق ووسط انتقال الحرارة عمي والموجات المختمفة 
 وجودة االطعمة فاءة انتقال الحرارة وسرعة الطييك

 
طعمة الئص الغرويات المعروفة في مجال ايشرح خصا - (1

المعمق الغروي مثل البكتين  –الرغوة  –المستحمب )
 وكذلك تأثير العوامل المختمفة عمييا. -(والجيالتين والنشا

 
وأىميتو في عممية الطيي  ضيتعرف عمي تركيب البي - . (3

رة عمي درجة وكذلك العوامل المؤثرة عميو مثل تمك المؤث
كذلك التعرف  –تجمد البيم بالحرارة أو عمي تكوين الرغوة 

 عمي أىم الخصائص الطبيعية والكيميائية لمبن.
 
يتعرف عمي دقيق القمح كأحد البروتينات النباتية وعممية .  (4

أنواع المواد الرافعة وطريقة  و  التدعيم بأنواع مختمفة
 عمميا.
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وتفاعالتيا  خصائص السكريات  والدىون يذكر -22. (5
التغيرات التي تحدث لممخبوزات   الكيميائية فى االطعمة و

 بعضداخل الفرن، والعوامل المختمفة المؤثرة عمي جودة 
 المخبوزات مثل الكيك والفطائر.

 
يصف الصبغات الطبيعية الموجودة في الخضروات  -  (6

والفاكية وتأثير العوامل المختمفة عمييا مثل الحرارة ودرجة 
PH .الخ... 

 
مارسات الحالية لطرق ميمخص المبادىء وال 1-27-2 (7

وطيى البيض والمحوم والسكريات والمواد  تصنيع االغذية
لتمبية احتياجات  الدىنية والخضروات والصبغات والزيوت  

 االفراد  
ودة اثر عمميات التصنيع والتعبئة عمى ج يشرح 1-27-1 (8

الناتجة من طيى البيض والمحوم  المنتجات الغذائية
 والسكريات والمواد الدىنية والخضروات والصبغات والزيوت  

 لتمبية احتياجات االفراد  
 

 : الميارات الذىنية - ب
 
 
 

2)  
اوساط انتقال  العوامل المختمفة مثل  يقارن بين تأثير -3. (1

درجة غميان الماء وتجمده والحامض والقموى الحرارة و 
الموجات المختمفة عمي الطعام و  والمستحمبات الدائمة والمؤقتة
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جودة  عمى راء مثل موجات الميكروويف واالشعة تحت الحم
 طريقة نقل الحرارة.و  وطعميا  االطعمة

 
لتكوين جل جيد لكل من البكتين  الالزمةيحمل العوامل  - (3

 والجيالتين والنشا، وبالتالي القدرة عمي تحديد أسباب عدم نجاحو.
 
بالحرارة أو عمي  ضوامل المؤثرة عمي درجة تجمد البييحمل الع . (4

 الزمة روف والطرق الظلرغوة وبالتالي تحديد أنسب التكوين ا
 لتكوين رغوة بيم جيدة وثابتة.

 
الكيك والفطائر يحمل اسباب عدم نجاح بعم المخبوزات ك - . (5

 (أي تحديد عيوبيا واسبابو
 
ت البيعية من حيث تأثير المعامت الطيقارن بين الصبغا -22. (6

 الخ. PHالمختمفة عمييا كدرجة الحرارة وال
 

يخطط قوائم  الطعام بالمؤسسات التى تقدم خدمات  1-22- (7
 ات المستيدفةاالغذية وفقا لالحتياجات الغذائية والصحية لمفئ

 
خطط التدخل التغذوى المناسبة لتحسين يخطط  1-1-23-2 (8

   الوضع التغذوى
يقترح خطط التدخل التغذوى  المناسبة لمفئات  1-1-23-1 (9
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 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة

 التى تعانى من مشاكل سوء التغذية
 

الميارات المينية  -جـ
 : الخاصة بالمقرر

 

  
ل الوغيرىـا مـن خــالمخبـوزات  ضمنتجـات ناجحـة مثـل بعـينفـذ .  (2

روف والمقــادير لضــبط العوامــل المــؤثرة ظــتطبيــق واثبــات انســب ال
 عمي المنتج.

ة ظــلممحاف وجودتــو  طعمــةلطيــى االلممارســات الســميمة ا يطبــق . (1
وتســـخين المختمفـــة مـــن إعـــداد وخمـــط  التعمييـــا مـــن اثـــر المعـــام

المــــــــاء  والقمويــــــــات والــــــــذوبان فــــــــى وتبريــــــــد ودرجــــــــة الحموضــــــــة 
 وغيرىا. وانواع الدقيق و نزيمات االو والمستحمبات 

 
 

طيى البيض  فى  يطبق مبادىء عموم االغذية عمميا 3-9-2- (3
ـــــة والخضـــــروات والصـــــبغات  والمحـــــوم والســـــكريات والمـــــواد الدىني

 لتمبية احتياجات االفراد   والزيوت  
.  يطبــق مبــادىء عمــوم االغذيــة فــى عمميــات اعــداد 1-3-9-1 (4

 االطعمة لمحفاظ عمى محتواىا من العناصر الغذائية المختمفة
يســـــتخدم التقنيـــــات المعمميـــــة الســـــائدة فـــــى اجـــــراء  1-3-22-1 (5

 ذيةبحوث التغ
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 الميارات العامة : - د
 

عمى  خالل عمميات الطيى يعمل مع االفراد 2- 1-4-4 (2
  اختالف ثقافاتيم

عمى  خالل عمميات الطيى يتفاعل مع االفراد 1-4-4-1 (1
 اختالف ثقافاتيم

يساىم فى  فى رفع الوعى الغذائى لالفراد  1-4-5 (3
 المحيطين عمى مستوى االسرة 

غذائى لالفراد المحيطين يشارك فى رفع يالوعى ال 6 -1-4 (4
 عمى مستوى المجتمع

 محتوى المقرر: -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموضوع األسبوع

 األول
طرق طيي  -طرق انتقال الطاقة - صور الطاقة

 الطعام

صور الماء في  -الخواص الطبيعيو لمماء والثمج الثاني
استعماالت الماء في االطعمو -الطبيعيو  

النشا -الجيالتين -البكتين -الغرويات  ل الث  
المستحمب -الصمغ الرابع  

 البيض واستعماالتو في الطيي الخامس
 المبن ومنتجاتيا السادس
 المحوم السابع

 الثامن
دور السكريات في بعض التفاعالت الكيميائية في -

 االطعمو
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استخدام بعض المحميات في مجال االطعمو-  
الطعموالمواد الدىنية واستعماالتيا في ا التاسع  

 العاشر
أىم الصبغات الطبيعيو الموجودة في االطعمو-  

ما يجب مراعاتو عند طيي الخضراوات -  
الحادي 

 عشر
 األحماض والقمويات وتأثيرىا عمي االطعمو

 السكريات وخصائصيا الثاني عشر
نالزيوت والدىو  الثالث عشر  

 
 أساليب التعميم والتعمم -5
 

 المحاضرة .2
 المناقشة .1
 التعمم النشط -التعاونيالتعمم  .3
 التعمم عن بعد -التعمم الذاتى .4
 إجراء بحوث ودراسات في مجال الدراسة .5
 التدريب العممي .6
 استخدام الحاسب اآللي .7

 
أساليب التعميم والتعمم  -6

لمطالب ذوى القدرات 
 المحدودة

 استراتيجيات التدريس العالجى -الحقائب التعميمية 
 

 تقويم الطـــالب :   -7
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 ساليب المستخدمةاأل - أ
 
 

.أعمال السنة اختبارات -2    
. التطبيقيةاالختبارات  -1  
االختبارات التحريرية  -3  

 التوقيت .2
 
 

 السابع  األسبوع   ــــــــ
 االسبوع___________الرابع عشر)االمتحان التطبيقى(

 توزيع الدرجات -جـ
 
 
 

درجة 62تحريري  نياية الفصل الدراسي   
درجة12     سنةاعمال   

درجة12  التطبيقىاالمتحان   
درجة222  االجمالى         

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
كتاب جامعي يقوم بوضعو السادة اعضاء ىيئة التدريس القائمين  ت مذكرا - أ

 1229 بالتدريس ويقره بالقسم.
 

 كتب ممزمة - ب
 
 
 
 
 

a.  1226التربية الغذائية والصحية 
b. .1227 تخطيط الوجبات الغذائية 

Nutrition in pregnancy & lacatation sixth edition 1997. 

 -------------------------------- كتب مقترحة -جـ
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 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... الخ

 

Periodicals, web sites.. etc. 
 

 المادة : منسق
     د/ الفت خاطر  د / شيماء مصيمحىأ.                  

 
 

 أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانينرئيس مجمس القسم العممى :                                 
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 أ(22جامعة: المنوفية                                                 نموذج رقم )
كمية: االقتصاد المنزلي  ِ 

 قسم : تغذية وعموم االطعمة
 

 
 عارف والميارات المستيدفة من المقرر الدراسيمصفوفة الم ( أ)

 
المعارف  أسبوع الدراسة المحتويات لممقرر

 الرئيسة
ميارات 

 ذىنية
ميارات 

 مينية
ميارات 

 عامة
-، أ2-أ االول االسبوع االول : 

1 
 2د 2ج 1،ب2ب

6ب 3- أ الثاني االسبوع الثاني :  2ج   2د 
3ب 5-أ الثالث االسبوع الثالث :  1ج   2د 

2ج 5ب 5-أ الرابع سبوع الرابع : اال  2د 
1ب 5-أ الخامس االسبوع الخامس :  1ج  2د   
5-ا السادس االسبوع السادس :  6ب  1ج  2د   

1د - - - السابع االسبوع السابع :   
5-ا الثامن االسبوع الثامن :  6ب  1ج  2د   
1ج - - التاسع االسبوع التاسع :   - 
4-أ العاشر االسبوع العاشر:  4ب   - 3ج 

 طيي تجريبي مسمى المقرر
 كود المقرر
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة

2ب - الحادي عشر االسبوع الحادي عشر:   - 3ج 
6ب - الثاني عشر االسبوع الثاني عشر:   - - 

                                                                                                                                              اسم منسق المادة            
 رئيس مجمس القسم العممى

                                   أ.د/مي محمود الحسيني خفاجي                                                                                                   
 يوسف عبد العزيز الحسانين  /أ. د

 



  

 الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد  

 

 
 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة

 جامعة: المنوفية
 ليكمية: االقتصاد المنز 

 قسم : تغذية وعموم اطعمة
 طيي تجريبي مسمى المقرر

 كود المقرر
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 مصفوفة اساليب التعمم  ( ب)
 
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم
 1د 3،ج1،ج2ج 6،ب5ب 1-،ا2-أ محاضرات

المناقشة وطرح 
 االسئمة

1د 3ج 4،ب3ب 5-،ا4-ا  

2د - 6ب 5-ا التعمم الذاتي  
                                                                                                                                              اسم منسق المادة            

 رئيس مجمس القسم العممي
                                                                                                             أ.م.د/مي محمود الحسيني خفاجي                      

 يوسف عبد العزيز الحسانين  /أ. د
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 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة الجىدة

 جامعة: المنوفية  
 كمية : االقتصاد المنزلي

 أ(     22نموذج رقم )              قسم : تغذية وعموم االطعمة    
 
 
 

 مصفوفة اساليب التقييم  ( ج)
 

المعارف  اساليب التقييم
 الرئيسة

ميارات 
 ذىنية

 ميارات عامة ميارات مينية

ألسئمة الشفيية أثناء ا
 المحاضرات

، 1-، جـ2-جـ 2-ب 1-،أ2-أ
 3-جـ

 1، د 2-د

-،ب2-ب 1-،أ2-أ امتحان أعمال السنة
 3،ب1

- - 

-،ب2-ب 1-،أ2-أ الفصمي     االختبار  
 3-،ب1

- - 

                                                                                                                                              أستاذ المادة            
 رئيس مجمس القسم العممي

                                                                                                                                 أ.م.د/مي محمود الحسيني خفاجي  
 يوسف عبد العزيز الحسانين  /أ. د

  
 

مسمى 
 المقرر

طيي 
 تجريبي

 كود المقرر
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