
                                                                                        

 

 

 

 توصيف مقرر دراسينموذج 

 :توصيف املقرر

 (انتغزيخ وػهىو األطؼًخ)ثكبنىسيىس االلتصبد انًُزني  : انجشَبيذ انزي يحتىي انًمشس

 (انتغزيخ وػهىو األطؼًخ):  انمضى انزي يىفش انجشَبيذ 

 (انتغزيخ وػهىو األطؼًخ):     انمضى انزي يىفش انًمشس

               انفشلخ انشاثؼخ: انفشلخ انذساصيخ انتي تذسس انًمشس 

 2008   /7:        /   تبسيخ اػتًبد انتىصيف يٍ لجم يزهش انمضى

  

 :معلومات أساسية. أ
  .........انشلى انكىدي   انشاثؼخ:-   انفشلخ انذساصيخ    إػذاد وتؼجئخ وتخزيٍ انخضش وانفبكهخ : اصى انًمشس

   ، صبػخ    (28):-   (في انؼبو ) ػذد انضبػبد

 ح يحبضش:    ػذد انًحبضشاد في األصجىع 

 

إػذاد وتؼجئخ : اصى انًمشس

 HENFS(42)5 وتخزيٍ انخضش وانفبكهخ
 ساثؼخ  تغزيخ:  انًضتىي/ انفشلخ

 
      

 

أهذاف انًمشس - 1

 انؼبيخ

 General Aims   

دراست تقسين الثوبر والتزكيب الكيوبوي للثوبر للتعزف علي  .1

 .الوحتىي الغذائي

 .دراست هزاحل نوى الثوبر وكيفيت تحذيذ درخت القطف هن النببث .2

التعبئت والتخزين - عوليبث اإلعذاد)دراست كيفيت إطبلت حيبة الثوبر .3

 (الديذ
 



انًؼشفخ و انفهىأ  -2  

Knowledge and 

Understanding 

هعزفت الطبلب الوحتىي الغذائي للثوبر وعالقته بذرخت  .1

 .القطف

هعزفت الطبلب كيفيت تحذيذ درخت النضح واختيبر الطزق  .2

 .الونبسبت

 .كيفيت حفظ وإعذاد الثوبر وإطبلت فتزة حيبتهب .3

 

ة  انمذساد انزهُيخ-2  

Intellectual skills 

 كيفيت اختيبر طزق اإلعذاد الونبسبت التي تالئن تخزين الثوبر .1

د انًهبساد انًهُيخ-2  
Professional Skills 

كيفيت عزض الثوبر وإطبلت فتزة حيبتهب واستخذام طزق  .1

   (الزطىبت وهذة التخزين- الحزارة)التخزين الونبسبت للثوبر 

 انًهبساد انؼبيخد-2

General Skills 
 

كيفيت إظهبر الثوبر ببلوظهز الديذ بإخزاء عوليبث اإلنضبج  .1

 .الصنبعي وطزق التعبئت الوختلفت

 

 ( صبػخ ػًهي28+  صبػخ َظشي 28)
 

يحتىي  -3

   انًمشس 

Syllabus 
 انًىضىع األصجىع و

ػذد 

انؼذد انكهي  انضبػبد

 نهضبػبد

 ع- ٌ  

   دساصخ انخًبس وتكىيُهب واَىاػهب األول 1

   دساصخ انتشكيت انكيًبوي نهخًبس انخبَي 2

 انخبنج 3
- انهىٌ- انصالثخ)دساصخ انتغيشاد انتي في انخًبس 

 احُبء ًَىهب (انتُفش

 
 

   كيفيخ تحذيذ دسرخ احتًبل انًُى ولطف انخًبس انشاثغ 4

   ػًهيبد انتزهيز وانتؼجئخ نهخًبس انخبيش 5

   طشق تخزيٍ وَضذ انخًبس انضبدس 6

 انضبثغ 7
انتغيشاد انتي تحذث ثبنخًبس احُبء تخزيُهب وكيفيخ اطبنخ 

 فتشح حيبح انخًبس

 
 

 انخبيٍ 8

دساصخ كيفيخ اػذاد وتخزيٍ حًبس انخضش وانفبكهه 

انًحبصيم انتصذيشيخ وانًحبصيم انمبثهخ نهتخزيٍ )

نتمذيى انخًبس في انًضتشفيبد وانؼشض في 

 (االصىاق

 

 

 

  انتذسيش  وانتؼهى أصبنيت- 4

Teaching and learning methods 

 

 انششس يغ اصتخذاو اصبنيت االيضبس .1

 (Data show- افالو انفيذيى .2

انزيبساد انًيذاَيخ نًحطبد تؼجئخ انخًبس  .3

 وانًشبهذح نؼًهيبد االػذاد وانتؼجئخ نهخًبس

 

أصبنيت انتذسيش وانتؼهى نهطالة روي انمذساد - 5

 انًحذودح

Teaching and Learning methods for 

disables  

 . أ. .1

2.  

 

 

 

 أ.6 .1 انًتًيزيٍ أصبنيت انتذسيش وانتؼهى نهطالة- 6



2.  

 Students:  تمييى انطالة    - 7

assessment 

 

Tools 

 

 

 

 

Time schedule 

 

 

 

 

 

 

 Grading system

 

 

 

 

 

 



 

 

 :List of references  لبئًخ انكتت انذساصيخ وانًشارغ- 8

 

           Course notesيزكشاد -        أ

 كتت يهزيخ-       ة

Required books (Text books)     

 

  

 كتت يمتشحخ - د

Recommended books 

 

صالس انُجىي واخشوٌ/ د.فضيىنىريب انخًبس        أ- 1  

يحًذ ػجذ انشؤف طبثم/ د.تؼجئخ انخًبس              أ- 2  

ػجذ انًُؼى حضٍ/ د.تخزيٍ انخًبس           أ- 3  

 انخ...دوسيبد ػهًيخ أو َششاد  -       د

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

          اإليكبَيبد انًطهىثخ نهتذسيش و انتؼهى- 9

 
الزيبراث الويذانيه لوحطبث التعبئت والثوبر 

Presentation data show. 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 سئيش انمضى يُضك انًمشس

 ششيف صجشي سرت/ د.أ يحًذ يصطفي انضيذ/ د.أ

 

 

 

 

 

 


