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Aims

 1ـ انتعزف عهى مجمىعاخ األغذيح من حيج قاتهيتها نهفساد
انميكزوتى
 2ـ.معزفح أهم انىاع انثكتزيا انمزتثطح تانفساد انغذائى
 3ـ طزق فحص االغذيح نهتعزف عهى تهىحها انميكزوتى
-4طزق مقاومح فساد انميكزوتى نألغذيح
-5انتعزف عهى أنىاع انثكتيزيا انمستخذمح فى انصناعاخ
انغذائيح

Intended Learning Outcomes
أ1.انتؼزف ػهً أَىاع انثكتيزيا انُافؼح وانضارج
أ. 2.انتؼزف ػهً عزق اَتقال انثكتيزيا وانًيكزوتاخ نهغذاء
Knowledge and Understanding
أ3.انتؼزف ػهً عزق يقاويح انثكتيزيا انضارج
-4انتؼزف ػهً يظاهز انفساد انًيكزوتً نهغذاء
-5سيادج ادراك انغانة تًفهىو انتهىث انغذائً
-6يؼزفح انغانة تًضار انفساد انغذائً
-7إنًاو انغانة تانذور االيجاتً نهثكتزيا انُافؼح
يؼزفح انغانة تحهيم األغذيح نهتؼزف ػهً يذي انتهىث
 Intellectual skillsانًيكزوتً
ب .2.يؼزفح انغانة السانية انًتثؼح فً يقاويح انفساد
انًيكزوتً

يؼزفح انغانة تغزق انتصُيغ انغذائً تىاسغح انًيكزوتاخ
ج .. 1.انتؼزف ػهً انغذاء انفاسذ ييكزوتيا
Professional Skills

General Skills

د . 1.ج. 2.وقايح االغذيح يٍ انفساد انًيكزوتً
د.2.

 -3محتوي المقرر Syllabus

الموضوع

عدد الساعاث

-1تصُيف األغذيح يٍ حيج
قاتههيتها نهفساد انًيكزوتً
-2أهى انًجًىػاخ انًزتثغح
تانفساد انغذائً
-3يظاهز انفساد انًيكزوتً
-4دراسح تهىث انغذاء تصفح
ػايح وأيثهح نهًجًىػاخ
انغذائيح
-5دراسح تهىث انهحىو
واألسًاك
-6دراسح تهىث انخضز
وانفاكهح
-7دراسح تهىث االنثاٌ
ويُتجاتها
-8دراسح تهىث انؼجائٍ
وانًخثىساخ
-9دراسح تهىث انحهىياخ
-10انتصُيغ انغذائً
تىاسغح انًيكزوتا

 -4أسالية التدريس والتعلم
Teaching and learning methods

1ـ انشزح من خالل انمحاضزاخ
 2ـ مناقشح انطانة داخم انمحاضزج ومن خالل انذروس
انعمهيح
3ـ طهة تحىث دوريح مع تثادل تهك انثحىث تين
انطالب وتعضهم انثعض

 -5أسالية التدريس والتعلم للطالب ذوي
-1تكزار انًحاضزاخ فً أياو يُفصهح ػٍ انًحاضزاخ
القدراث المحدودة
 Teaching and Learning methods forانزسًيح
-2 disablesتقسيى انًحاضزاخ انً يحاضزاخ يصغزج
-3يُاقشح انغالب فً انُقاط انتً تًثم صؼىتح نهى
 -6أسالية التدريس والتعلم للطالب المتميزين
-1يُاقشتهى تإستًزار يغ انتشجيغ
-2انتىصيح تقزائح اهى انكتة فً َفس يجال انذراسح ويُاقشتهى
فيًا يقزاوٌ
-3اجزاء حهقح يُاقشح تاستًزار يؼهى
 -7تقييم الطالب :Students assessment
Tools

نقياس انتحصيهى االستيعاب
األمتحاناخ انتحزيزيح
االمتحاناخ انعمهيح نقياس انقذراخ
انمهاريح

Time schedule

Grading system

 -8قائمت الكتة الدراسيت والمراجع :List of references

Course notes
Required books
)(Text books
-1اسس ييكزوتيىنىجياألغذيح
-2انفساد انًيكزوتً نألغذيح
Recommended
-3انًيكزوتاخ وانصُاػاخ انغذائيح
books
-4انتسًى انغذائً
-1انذوريح االيزيكيح نًيكزوتيىنىجً األغذيح
-2انذورج األيزيكيح نؼهى انًيكزوتاخ
Periodicals, web
sites.. etc.
-1وجىد شزيظ فيذيى  CDنًظاهز انفساد انغذائً
-2وجىد ػيُاخ يٍ االغذيح انفاسذج ييكزوتيا

منسق المقرر(أستاذ المادة):أ.د/شريف صبرى رجة
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