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التخصص : تغذيو وعموم 
 االطعمو 

 عدد الوحدات الدراسية :
نظرى                                                              

 عممي         
 

 ىدف المقرر                 
أىداف المقرر  -

 العامة
 General Aims 
  

 

 في نيايو المقرر يكون الطالب قادرا عمي :
كالمربي المتعمقة بالصناعات الغذائية  يدير الموارد المتاحة  (2

 والجيمى والمكرونة والشيكوالتة والزيوت والدىون والصابون
لتمبية احتياجات االفراد  واالسر المرتبطة بتخصص التغذية 

 وعموم االطعمة 
لممجتمع والمستيمكين فى  الصناعات الغذائية يقدم خدمات( 1    

2 2 



د جىدة التعليم واالعتمب الهيئة القىمية لضمبن  

      
 

 
 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

كالمربي والجيمى والمكرونة ة  وعموم االطعمةمجاالت التغذية 
 والشيكوالتة والزيوت والدىون والصابون

المتعمقة بالصناعات يستخدم االدوات والخامات   5--2(3
كالمربي والجيمى والمكرونة والشيكوالتة والزيوت والدىون ة  الغذائية

وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجال التغذية وعموم  والصابون
 مةاالطع

بالغذاء  بالصناعات الغذائية و يمم بالمعارف العممية 2-9 (4
 والتغذية والعموم السموكية  ونظريات االدارة 

 
 المستيدف من تدريس المقرر: -3

 
المعمومات  - أ

 والمفاىيم:
 يذكر المصطمحات العمميو المرتبطو بمجال عموم االغذيو .-2أ  -2
 يعدد حقوق المستيمك -1أ . -1
تأثير مراحل التصنيع  وطرق تصنيع المواد الغذائيو  يشرح-3أ . -3

الغذائي. ي التخزين عمي جوده وصفات المنتجعداد وحتالمن ا
    

المرتبطة  يناقش  انظمة الجودة وقواعد ممارسة المينة 1-5-2 -4
والمكرونة والشيكوالتة كالمربي والجيمى  ة  بالصناعات الغذائية

 والزيوت والدىون والصابون
يميز  السياسات والتحديات التى تواجو وتوزيع الغذاء  1-25-2 -5

 محميا ودوليا
يعدد اثر السياسات والتحديات المختمفة عمى الحالة  1-25-1 -6



د جىدة التعليم واالعتمب الهيئة القىمية لضمبن  

      
 

 
 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

 كالمربي والجيمى  والمكرونة  والمرتبطة بصناعة الغذائية لالفراد
 والشيكوالتة والزيوت والدىون والصابون

يمخص مبادىء ونظريات االدارة وتطبيقاتيا  فى مجال   1-29 -7
كالمربي والجيمى    المرتبطة بالصناعات الغذائية خدمات االغذية

 والمكرونة والشيكوالتة والزيوت والدىون والصابون
الميارات  - ب

 الذىنية :
 

مشاريع بحثية تخدم مجال التغذية والصناعات  يصمم-2ب . -2
 التخصص وفق اساس عممي.ى لجديد فلتقديم االغذائية 

فى مجال  الصناعات  .يحمل عممية صناعة القرار1-1-3-2 -1
 الغذائية

فى مجال  يخطط العالقات المتبادلة بين االفراد1-1-3-1 -3
 الصناعات الغذائية

الميارات  -جـ
المينية الخاصة 

 بالمقرر :
 

 يطبق اداره الموارد المتاحو في العمل. .2
طعمة المختمفة في الحفاظ عمي القيمة اليطبق مبادئ إعداد ا .1

 الغذائية لممنتج.
يستخدم طرق التصنيع المختمفة في الحفاظ عمي جودة وسالمة  .3

 االغذية
 دراسات جدوى لبعض المشروعات الغذائية الصغيرةيجيز  .4
يحقق العوامل التى تسيم فى خمق بيئة عمل امنة  -1-3-5(2 .5

كالمربي والجيمى   فى الصناعات الغذائية فى مجال العمل
 والشيكوالتة والزيوت والدىون والصابونوالمكرونة 

 يطبق المعارف االالزمة  المن وسالمة البيئة 1-3-6-2 .6
اعداد دراسات الجدوى لمشروعات التغذية  يمارس 1-3-7 .7



د جىدة التعليم واالعتمب الهيئة القىمية لضمبن  

      
 

 
 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

كالمربي والجيمى  والمكرونة وعموم االطعمة الصغيرة  
 والشيكوالتة والزيوت والدىون والصابون

المستخدمة فى  لصحيةالوصفات التركيبية اطور ي 1-3-22-1 .8
كالمربي والجيمى  والمكرونة والشيكوالتة  الصناعات الغذائية

وفقا لالحتياجات الغذائية لالفراد او  والزيوت والدىون والصابون
 المجموعات

يستخدم التقنيات المعممية السائدة فى اجراء  1-3-22-1 .9
 المتعمقة بالصناعات الغذائية بحوث التغذية

  
الميارات  - د

 العامة :
 
 
 

فى مجال  المتعمق بالصناعات الغذائية يتابع التطور العممى 1-4-7-2
كالمربي والجيمى  والمكرونة والشيكوالتة والزيوت  التغذية وعموم االطعمة

 والدىون والصابون
فى  المتعمق بالصناعات  الغذائية يتابع التطور التكنولوجى 1-4-7-1

كالمربي والجيمى  والمكرونة والشيكوالتة  مجال التغذية وعموم االطعمة
 والزيوت والدىون والصابون

  
محتوى  -4

 المقرر: 
 
 
 
 

 االسبوع االول : 
انزيمات الحبوب –التركيب الظاىري والكيميائي لمحبوب  الجزء النظرى :  

 الجزء العممي: تدريب ميدانى بالمطاحن
 االسبوع الثانى : 

الشراب الطبيعي  –العصائر الطبيعية والصناعية الجزء النظرى : تصنيع 
ي.والصناع  
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 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

 
 
 
 
 
 
 
 

جزء العممى : التطبيق العممي عمي صناعو الشربات والعصائر  
 الطبيعيو  

 االسبوع الثالث : 
 المرمالد.  –الجيمى  –الجزء النظري : المربى 

جزء العممي : المربات    
 االسبوع الرابع : 

 .المرمالد –الجيمى  –الجزء النظري: المربى 
 جزء العممى : الجيمي والمرمالد

 االسبوع الخامس :
 ..تكنولوجيا النشا –الجزء النظرى : تكنولوجيا تصنيع األرز 

 جزء العممى : تدريب ميداني فمضارب االرز.
 االسبوع السادس : 

 الجزء النظرى : صناعو المكرونو .
مكرونو .جزء العممي : التطبيق العممي عمي صناعو ال   

 سبوع السابع : اال
 الجزء النظري : اختبار اعمال سنة. 

 جزء العممي : تدريب ميداني لمصنع المكرونو  
 االسبوع الثامن :  

 الجزء النظري : صناعو الشيكوالتو السوداء والبيضاء
 جزء العممى : تصنيع حموي الشيكوالتو  

 االسبوع التاسع : 
 الجزء النظري : الزيوت والدىون  



د جىدة التعليم واالعتمب الهيئة القىمية لضمبن  

      
 

 
 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

 الجزء العممي :سمي الدىون الحيوانيو 
 االسبوع العاشر: 

 الجزء النظري : الزيوت والدىون  
 الجزء العممي : صناعو بعض الصابون وقياس رقم الحموضو  

 االسبوع الحادي عشر: 
.الجزء النظري : الزيوت والدىون    

جزء العممي : تصنيع العطور ال  
  االسبوع الثاني عشر: 

.الجزء النظري : الزيوت والدىون ) التنقيو واليدرجو (    
جزء العممي :امتحان اعمال سنو + تقييم المنتجات ال  
 

أساليب التعميم  -5
 والتعمم

 
 

 المحاضرات نظرية -1
  المناقشة والحوار -2
 التعمم عن بعد –التعمم النشط  -التعمم التعاوني -3
 التدريب العممي  -4
 التعمم الذاتى -5
 متنوعوعمل منتجات  -6

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمطالب 
ذوى القدرات 

 المحدودة

 اسشتراتيجيات التدريس االيجابى الفعال  -الحقائب التعميمية  

 تقويم الطـــالب :   -7
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 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

األساليب  - أ
 المستخدمة

 أعمال السنة  -2
 امتحان تطبيقي -1
 امتحان النظري.     -3
    تقييم المنتجات   اعمال سنة   -4

 التوقيت - ب
 
 

 التقييم األول            اسبوعي السابع 
  الثاني عشرالتقييم الثاني           األسبوع 

 االسبوع الخامس عشر التقييم الثالث           ميعاد االمتحان التطبيقي
 االسبوع الثامن عشر التقييم الرابع           ميعاد االمتحان النظري

 توزيع الدرجات -جـ
 
 
 

 درجة12       أعمال السنة    
 درجة12امتحان تطبيقي        
 درجة62امتحان تحريري       

 درجة222المجموع              -
 

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

 1229 بالتدريس ويقره بالقسم.
 

 كتب ممزمة - ب
 

د/ 2أ–د/ محمد سمير الدشموطي 2االطعمة  أحفظ واعداد  .2
 1229 عادل عبد المعطي

موسوعو التصنيع الغذائي بالمكتبو الخاصو بالكميو / الطيي عمم  كتب مقترحة -جـ
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 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

 
 
 
 

 وفن 

(: التصنيع الغذائي . مكتبة النيضة 1226/ عز الدين فراج )د
  المصرية. القاىرة.

 

 
          
 منسق المادة           

 رئيس مجمس القسم العممى                                   د/ سيام عزيز خضر2أ
 يوسف عبد العزيز الحسانين  /أ. د                                                   



د جىدة التعليم واالعتمب الهيئة القىمية لضمبن  

      
 

 
 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

 أ(     22نموذج رقم )                                                      جامعة: المنوفية
 صناعات غذائية ب مسمى المقرر

 كود المقرر
 

 N315 

 كمية: االقتصاد المنزلي . 
 قسم : التغذية وعموم األطعمة .

 
 مصفوفة المعارف والميارات المستيدفة  ( أ)

 
أسبوع  المحتويات لممقرر

 الدراسة
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة

التركيب  الجزء النظرى :
الظاىري والكيميائي لمحبوب 

 1-د , 2-د 5-,ج 4-ج  2-ب 2-أ االول
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 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

انزيمات الحبوب –  
الجزء العممي: تدريب ميدانى 

 بالمطاحن
الجزء النظرى : تصنيع 

العصائر الطبيعية والصناعية 
الشراب الطبيعي  –

ي.والصناع  
جزء العممى : التطبيق  

العممي عمي صناعو الشربات 
 والعصائر الطبيعيو

 1-, د 2-د 4-ج  2-ب 5-, أ2-أ  الثاني 

 –الجزء النظري : المربى 
 المرمالد.  –الجيمى 

 جزء العممي : المربات 

 1-, د 2-د 3-,ج 6-ج  2-ب 5-, أ 2-أ الثالث
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 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

 –الجزء النظري: المربى 
 .المرمالد –الجيمى 

جزء العممى : الجيمي 
 والمرمالد

 

 2-, د 1-د 3-,ج6-ج 2-ب 5-, 3-, أ 1-أ الرابع

الجزء النظرى : تكنولوجيا 
تكنولوجيا  –تصنيع األرز 

..النشا  

 2-, د 1-د 1-, ج 2-ج 2-ب 4-, أ 3-أ الخامس

جزء العممى : تدريب ميداني 
 فمضارب االرز

 السادس
 

 1-د 1-ج 2-ب 3-أ

الجزء النظرى : صناعو 
 المكرونو .

جزء العممي : التطبيق العممي 

 2-, د 1 -د 7-, ج3-ج 2-ب 4-أ السابع
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 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

مكرونوعمي صناعو ال   
الجزء النظري : صناعو 

 الشيكوالتو السوداء والبيضاء
جزء العممى : تصنيع حموي 

 الشيكوالتو  
 

  2-, د 1-د 3-ج 2-ب 4-,أ 5-أ الثامن

الجزء النظري : الزيوت 
 والدىون  

الجزء العممي :سمي الدىون 
 الحيوانيو 

 

 2-, د 1-د 6-, ج2-ج 2-ب 4-,أ5-أ التاسع

الجزء النظري : الزيوت 
 والدىون  

 2-, د1-د  5-, ج2-ج 2-ب 4-,أ5-أ العاشر



د جىدة التعليم واالعتمب الهيئة القىمية لضمبن  

      
 

 
 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

الجزء العممي : صناعو بعض 
 الصابون وقياس رقم

 الحموضو
الجزء النظري : الزيوت 

.والدىون    
جزء العممي : تصنيع ال

 العطور  
 

الحادى 
 عشر

 2-د 7-, ج2-ج 2-ب 4-,أ5-أ

 
الجزء النظري : الزيوت  

والدىون ) التنقيو واليدرجو ( 
. 
جزء العممي :امتحان اعمال ال

 1-د 1-, ج6-ج 2-ب 5-, أ3-أ الثاني عشر
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المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

 سنو + تقييم المنتجات 
 

د/أمل ناصف زكي – سيام عزيز خضرأ.د/ أستاذ المادة :   
رئيس مجمس القسم العممي : أ.د/ 

 .يوسف الحسانين
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 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

 
 أ(  22نموذج رقم )                                                      جامعة: المنوفية

 
 ب صناعات غذائية مسمى المقرر

 كود المقرر
 

N315 

 كمية: االقتصاد المنزلي
 قسم : التغذية وعموم األطعمة

 
 مصفوفة اساليب التعمم  ( ب)

 
 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التعمم

  2-د  5-,ج 1-ج  2-ب  4-, أ 3-, أ 1-أ,  2-أ محاضرات نظرية
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 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

  5-, أ
  2-, د 1-د  3-ج    2-ب  5-, ا 6-أ محاضرات تطبيقية
 4-, أ 3-, أ 1-, أ 2-أ العروض التقديمية

  5-, أ
 1-د -------- 2 –ب 

 أستاذ المادة : أ.د/ سيام عزيز خضر
 د/ امل ناصف زكي

 
رئيس مجمس القسم 

 العممي : أ.د/ .يوسف الحسانين
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 وحدة ضمان الجودة

المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

 أ(     22جامعة: المنوفية                                                  نموذج رقم )
 صناعات غذائية ب مسمى المقرر

 كود المقرر
 

N315 

 كمية : االقتصاد المنزلي
 قسم : التغذية وعموم األطعمة

 
 

 مصفوفة اساليب التقييم  ( ج)
 

 ميارات عامة ميارات مينية ميارات ذىنية المعارف الرئيسة اساليب التقييم
 --------- ---------  4-, أ 3-, أ 1-أ, 2-أ امتحان أعمال السنة 

 1 -, د  2 -د  1-ج   4-, أ 5-, أ 1-أ, 3-أ امتحان عممي
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المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمبن الجىدة تمت  

 4-, أ 3-, أ 1-, أ 2-أ االمتحان النظري
  5-, أ

 --------- 5-,ج 3-, ج 2-ج 

 أستاذ المادة : أ.د/ سيام عزيز خضر

 ناصف زكيد/ امل 
رئيس مجمس القسم 

 العممي : أ.د/ .يوسف الحسانين
 
 
 

 


