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وملوثات   على مفھوم تلوث االغذیةتعرف الطالب  ویھدف المقرربالمكونات االساسیة للغذاء ،  یقدم ھذا المقرر للطالب التعریف 

تعریفات  ومصطلحات سالمة الغذاء  ویھدف ھذا المقــرر إلــى تعــرف الطالــب علــى   یقدم ھذا المقرر للطالبالغذاء الطبیعیة كما  

 .وإجراءات الحد منھاوطرق وصولھا للغذاء   لغذائيتلوث االأنواع 

 التلــوث إلــى تعــرف الطالــب علــى أنــواع  ویھــدف ھــذا المقــرر،    الطالــب علــى قابلیــة األغذیــة للفســاد  كما یھدف المقرر تعریــف

كما یھــدف المقــرر ،  الناتجة عنھا المیكروبیة للغذاء واالمراضوطرق وصول الملوثات   المؤثرة فیھالبیئیة    المیكروبي والعوامل  

ق الوقایــة وطرق وصولھا للغذاء وطــروالنفط واالشعاع لدراسة انواع اخري من التلوث الغذائي مثل التلوث بالمبیدات و المعادن 

 منھا .

 ومعرفة رموزھا واالضرار الناتجة  ف المقرر لتعریف الطالب على التلوث الغذائي بالمضافات الغذائیةدكما یھ

 .كما یھدف المقرر لدراسة التلوث الغذائي بالمضادات الحیویة والھرمونات وطرق وصولھا للغذاءعنھا ، 

بعــدة اشــكال ، وطــرق الھجــرة واالرتحــال فــي مــواد الطالب على التلوث الغذائي بمواد التعبئة والتغلیف    لتعریف  یھدف المقرر   

ویركز المقرر بشــكل عملــي ،  الطالب معاني الرموز والعالمات على المواد الغذائیة ، كما یھدف المقرر دراسة   والتغلیفالتعبئة  

 ویخرج الطالب من ھــذا المقــرر قــادراً علــى ائح من التلوث المیكروبي ، الطالب استخدام المجھر والتعرف على شر  على تعریف

 .الملوثاتو التمیز بین انواع من مشاكل التلوث الغذائي الصحیة  فھم االضرار
 

 

  واهمیتها لإلنسان.أن یتعرف الطالب على المكونات االساس�ة للغذاء 

 وطرق وصولها للغذاء و��ف�ة الحد منها.الطب�ع�ة  أن �میز الطالب بین أنواع التلوث الغذائي والملوثات 

 .أن یتعرف الطالب على انواع من االغذ�ة ومدى حساسیتها للفساد 

  التلوث.ان یر�ط الطالب بین انواع التلوث الم�كرو�ي والبیئة واالمراض الناتجة عن هذا 

  وطرق وصولها للغذاء.المضادات الحیو�ة والهرمونات أن �عدد الطالب انواع 

 المضافات الغذائ�ة ومعرفة رموزها واالضرار الناتجة عنها أن یتعرف الطالب على انواع . 

  ئ�ة.�عض المواد الغذاوطرق الهجرة واالرتحال في والتغل�ف  یتعرف الطالب على التلوث الغذائي �مواد التعبئة 

  معاني الرموز والعالمات على المواد الغذائ�ة.ان �میز الطالب 

 ان �ستعمل الطالب المجهر والتعرف على أنواع الملوثات الم�كرو��ة. 

 معاني الرموز والعالمات على المواد الغذائ�ة أن یتعرف الطالب على. 

 أن �عرف الطالب ��ف�ة إجراء ال�حوث العلم�ة و المساهمة في حل مشاكل التلوث الغذائي. 
 

 

 



 )Teaching Strategyطرق التدریس (

 )Assessment(التقییم 
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 مالحظات  النس�ة المئو�ة تار�خ التقی�م  طرق التقی�م  ت

  % 30 �عد االسبوع السادس امتحان نصفي 1

  %5 خالل الفصل  امتحان شفهي 2

  % 10 �عد االسبوع الرا�ع عشر  امتحان عملي نهائي 3

%5 خالل المحاضرات  النشاط 4   

  % 50 حسب الجدول  امتحان نهائي  5

  % 100  المجموع 


