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 زصبد انًُشني االق ثكبنىريىص   انزي ٌرثؼّ انًقشس: انثشَايج

 1022/1021 انذساعً : انؼاو       انزغذيخ وػهىو االطؼًه قظى انزي ٌرثؼّ انثشَايج : انقغـى

 8/6/8008 إقشاس انرٕصٍف: ذاسٌخانزغذيخ وػهىو االطؼًه     قظى انزي ٌرثؼّ انًقشس: انقغى

       يؼهٕياخ أعاعٍح: -أ

  انًىاد انًضبفخانًقشس:   اعى

 

 انكٕدي: انشيض

HEPHNFS(12)1 

  دكرٕساِ أٔنى/ انًغرٕي:  انفشقح

/ انغاػاخ     3انٕحذاخ:  ػذد

 : انذساعٍح
 2 َظشي 3

/ أٔ  ٔ ػًهً

 ذًاسٌٍ
 ًجًاناإل 4

 يؼهٕياخ يرخصصح: -ب

     Aimsأْذاف انًقشس  -1

 اإلنًبو انجيذ ثبنًىاد انًضبفخ نالطؼًه يغ انززكيش ػهي انجذيذ في انًجبل. -

 رح ػهي اخزيبر انًىاد انًضبفخ انًًيشح ورجُت انضبرح .إيذاد انذارص ثبنقذ -
 ذجٍٓض انذاسط نكً ٌكٌٕ قادسا ػهً انًشاسكح فً انثحث انؼهًً فً انًجال انًزكٕس. -

 -انًخشجاخ انرؼهًٍٍح انًغرٓذفح يٍ ذذسٌظ انًقشس:-2

  Knowledge and understandingٔانفٓى                  انًؼشفح

 ىاع انًىاد انًضبفخ نالطؼًه.يهى انذارص جيذا ثأَ -

 .يؼزف انذارص فىائذ ويضبر انًىاد انًضبفخ -

 يزؼزف ػهي أطض رأثيز انًىاد انًضبفخ. -

 انقذساخ انزٍُْح  -ـ ب

Intellectual skills  
 يقبرٌ انذارص ثيٍ خىاص االطؼًه انًجهشح ثبنًىاد انًضبفخ وثذوَهب. -

 . نًضبفخيذهم انذارص خىاص االطؼًه انًذزىيخ ػهي انًىاد ا -

 

 انًٓاساخ انًٍُٓح -ج

Professional Skills 
 يصجخ انذارص قبدرا ػهي فهى انجذيذ في يجبل انًىاد انًضبفخ. -

 يطيق انذارص انًؼهىيبد انخبصخ ثبنًىاد انًضبفخ نزذظيٍ خىاص انطؼبو. -

 . يظزطيغ انذارص أٌ يجزكز في يجبل انًىاد انًضبفخ -

 

 انًٓاساخ انؼايح: -د

General Skills 
 .يصجخ انذارص قبدرا ػهي دم انًشكالد انزي رىاجه اطزخذاو انًىاد انًضبفه -

 انذارص يصجخ قبدرا ػهي انًشبركخ في ثذىس ودراطبد انًىاد انًضبفه. -

 



   Syllabus   يحرٕي انًقشس  -3

                                                                            انغاػاخ ػذد                                                                 انًٕضٕع                                   األعثٕع

 ع2ٌ+2 انًىاد انذبفظخ -1

 ع2ٌ+2 يضبداد األكظذح -2

 ع2ٌ+2 انًذهيبد انصُبػيخ -3

 ع2ٌ+2 انًىاد انًهىَخ -4

 ع2ٌ+2 يذظُبد انُكهخ -5

 ع2ٌ+2 ظيٍ خىاصهيؼبنجخ انذقيق نزذ -6

 ع2ٌ+2 انهشوجخ -7

 ع2ٌ+2 اطزخذاو انًىاد انًضبفه انخبفضخ ويُظًبد انذًىضخ -8

 ع2ٌ+2 انًظزذهجبد وانًثجزبد -9

 ع2ٌ+2 أضزار انًىاد انذبفظخ -11

  ٔانرؼهى  انرذسٌظ أعانٍة - 4

Teaching and learning methods 

  انًذبضزاد (2

 .انُذواد (1

 .انؼًهي (3

 انًحذٔدج انقذساخأعانٍة انرذسٌظ ٔانرؼهى نهطالب رٔي  - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 .انًذبضزاد (4

 .وانذىار انًُبقشخ (5

 انرذسٌظ ٔانرؼهى نهطالب انًرًٍضٌٍ أعانٍة -6

 .طزيقخ انُذوح -

 .طزيقخ األثذبس -

   Students assessذقٍٍى انطالب      : -7

  Toolsخذيح        انًغر األعانٍة -أ  

  انًؼبرف ورذصيم انًؼهىيبدنقيبص:  رذزيزي اخزجبر

 نقيبص: يذي االطزيؼبة شفهيخ اخزجبر

 فهى فهظفخ انًقزر: يذي نقيبص طزيقخ األطئهخ داخم انًذبضزح

 انًهبراد انؼًهيخنقيبص:  رًزيُبد ػًهيخ وانزطجيق

 Time scheduleانرٕقٍد         -ب    

 ... انشاتغ           .......   األعثٕع

            انغادط............    األعثٕع

          األخٍش............    األعثٕع                                         

 :           انذسجاخ ذٕصٌغ - ج

 %  61انفصم انذساعً     َٓاٌح

   %  11انفصم انذساعً    يُرصف

 % 5    انشفٕي          االيرحاٌ

 % 21انؼًهً                  االيرحاٌ

 %  5فصهٍح                 أػًال



 Grading system َظاو ذحذٌذ انرقذٌشاخ – د

 %00ايزيبس  

 %00-00جيذ جذا   

 %00-70جيذ       

 % 70-00يقجىل   

 %00راطت      اقم يٍ 

 

 :List of references  قائًح انكرة انذساعٍح ٔانًشاجغ -0

          Course notesيزكشاخ  -أ       

 ثذىس اإلَززَذ     

 يهضيح كرة -ب 

Required books (Text books 

Sofos, N. J & Busta, F.F (1993): L. Ascorbic aid & Sorbates os 

antimicrobials in food. 2
nd

 ed Marcel Dekker, New york. 

 انًكزجخ األكبديًيخ. -ىاد انذبفظخ(: دفظ األغذيخ ثبن1003ً* ػصًذ انشالقي )

      

 كرة يقرشحح  -ج 

 Recommended book 

 ( انًىاد انًضبفه نألغذيخ اإليجبثيبد وانظهجيبد. 1003ػفبف انجذيهي،  هُبء دًيذح :)

 انذار انؼزثيخ نهُشز.

 ( يجًىػه انُيم 1000ػفبف انجذيهي )(: انًىاد انًضبفخ نألغذيخ )يكظجبد انطؼى

 يجهخ االقزصبد انًُشني. -قبهزحان -انؼزثيخ

 دٔسٌاخ ػهًٍح أٔ َششاخ  ...انخ -د

Periodicals, web sites.. etc. 

J. Food processing 

J. Food Chemr Tox 

J. Food protecion 

 يؼًم كيًيبء ديىيخ ورذهيم أغذيخ

 قبػخ يذبضزاد -ثزوجيكزىر -ثىرثىيُذ -دارب شى -يؼًم ثيىنىجي

 

 ٕتح نهرذسٌظ ٔ انرؼهى:اإليكاٍَاخ انًطه -9

 وطبئم اإليضبح انؼهًيخ انًزاجغ

 

 

 يحًذ عًٍش انذشهٕطى   يُغق انًقشس)أعرار انًادج(:أ.د/ 

  ششٌف صثشي سجةسئٍظ انقغى:أ.د/

 2111/2112انفصم انذساعى انراَى 
 

 


