
                                                                                        

 جامعه المنوفية              كمية االقتصاد المنزلي          

 ادوحدة ضمان الجودة واالعتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصيف مقرر دراسينموذج 
 ذٕصٍف انًقشس:

 تكانٕسٌٕس االقرصاد انًُزنً )انرغزٌح ٔػهٕو األطؼًح(:  انثشَايج انزي ٌحرٕي انًقشس

 انقضى انزي ٌٕفش انثشَايج :  )انرغزٌح ٔػهٕو األطؼًح(

 انفصم األٔل1022/1021ٕو األطؼًح( انؼاو انذساصً: انقضى انزي ٌٕفش انًقشس:     )انرغزٌح ٔػه

 أٔنً دكرٕساِانفشقح انذساصٍح انرً ذذسس انًقشس : 

 8/6/8008        ذاسٌخ اػرًاد انرٕصٍف يٍ قثم يجهش انقضى:

  

 أ. يؼهٕياخ أصاصٍح:

 ......... نشقى انكٕديا       أٔنً دكرٕساِ -:  انفشقح انذساصٍح تقيين أطعوو                   : اصى انًقشس
                      و1002/1002 -:(  األٔلفً انفصم  ) فً انؼاو / ػذد انضاػاخ

 ج يحاضش:    ػذد انًحاضشاخ فً األصثٕع 

 

  تقيين أطعوو                  :اسم المقرر
 

 ..الرمز الكودي:

HEPHNFS(12)2 

        أولي دكتىراهالفرقة/ المستوي:    

 ( 2/ ) لوحدات عدد ا
 الدراسية:  الساعات

 يجمالاإل 3 / أو تمارين عممي 2 نظري 2

 معمومات متخصصة: -ب
أْذاف انًقشس  -1

 انؼايح

 General Aims   

 االنًاو تٕصائم ذقٍٍى االطؼًّ يغ انرشكٍز ػهً انجذٌذ فً ْزا انًجال. -2

 خ انًخرهفح.اػذاد انذاسس تحٍس ٌرًٍز تانكفاءج فً يجال ذقٍٍى االطؼًّ نهجٓا -1

 اػذاد داسس قادس ػهً انًشاسكح فً انثحس انؼهًً نًجال ذقٍٍى االطؼًّ. -3

انًخشجاخ انرؼهًٍٍح انًضرٓذفح يٍ ذذسٌش انًقشس:   -1  

Intended Learning Outcomes 

أ  انًؼشفح ٔ انفٓى-1  

Knowledge and 

Understanding 

 .االطعوويلن الذارص تالخصائص الحسيح الوستخذهح في تقيين  -1

 يعزف الذارص كيفيح تقيين االطعوو تاستخذام حيىاناخ التجارب. -2

 يحذد الذارص عيىب االطعوو تناء علي تقييوها. -3

ب  انقذساخ انزٍُْح-1  
Intellectual skills 

 ٌقاسٌ انذاسس تٍٍ جٕدج االطؼًّ ٌٔحذد انطشٌقح االفضم نزنك. .1
 .انجٕدج ٌحهم انذاسس َرائج انرقٍٍى نهحكى ػهً يضرٕي .1

انًٓاساخ انًٍُٓحج -1  
Professional Skills 

 ٌٕظف انذاسس ٔصٍهح انرقٍٍى نرحقٍق انٓذف. .2
 ٌُفز انذاسس ٔصٍهح انرقٍٍى ػهً االطؼًّ انًخرهفح. .1

 .  انذاسس قادس ػهً فٓى َرٍجح ذطثٍق ٔصٍهح انرقٍٍى .3

 انًٓاساخ انؼايح د-2
General Skills 

 صٍهح انرقٍٍى .قادس ػهً حم انًشكالخ انرً ذٕاجّ ٔ .2

 .ٌصثح انذاسس قادسا ػهً انًشاسكح يغ غٍشِ فً انرقٍٍى .1
 



يحرٕي  -3

   انًقشس 

Syllabus 

 انًٕضٕع

انؼذد  ػذد انضاػاخ

انكهً 

 نهضاػاخ
 انؼًهً انُظشي

 4 1 1 انرقٍٍى انحضً: -أ

 4 1 1 اخز انؼٍُاخ 

 4 1 1 ذقٍٍى انقٕاو 

 4 1 1 ذقٍٍى انشائحح 

 4 1 1 ذقٍٍى انهٌٕ 

 4 1 1 ذقٍى انشكم 

 4 1 1 ذقٍٍى انهًش 

 4 1 1 ذقٍٍى انهزٔجح 

 4 1 1 ذقٍٍى انطؼى 

 4   انرقٍٍى انثٍٕنٕجً: -ب 

 4 1 1 اصرخذاو حٍٕاَاخ انرجاسب 

 4 1 1 ذقٍٍى ػٍٕب االطؼًّ: -ج 

  انرذسٌش  ٔانرؼهى أصانٍة -4

Teaching and learning methods 

 

 .أ.انًحاضشج                        4

 انجًاػٍّ. انًُاقشحاػذاد انطانة نهًٕضٕع ٔب -4

أصانٍة انرذسٌش ٔانرؼهى نهطالب رٔي  -5

 انقذساخ انًحذٔدج
Teaching and Learning methods for disables  

 .أ. انًحاضشج5

 طشٌقح انًُاقشح ٔانحٕاس .ب.5

 طشٌقح انُذٔج.أ. 6 انًرًٍزٌٍ أصانٍة انرذسٌش ٔانرؼهى نهطالب -6

 اصرخذاو طشٌقح االتحاز.ب. 6

 

 Students assessment:  ذقٍٍى انطالب     -7

األساليب المستخدمة             -أ    
Tools 

 وتحصيل المعموماتالقدرات المعرفية  لقياساالختبارات التحريرية. 

يعاب المعرفة ومدي است االختبارات الشفوية        لقياس
  المقرر

 رات العمميةالقدرات المها االختبارات العممية         لقياس

 مدي فهم فمسفة المقرر. لقياس داخل المحاضرة.طرح االسئمة 

 الرابعنهاية األسبوع   ــــــــ  Time scheduleالتوقيت         -ب    

 السادساألسبوع ــــــــ   

 العاشراألسبوع ــــــــ   

 االخيراألسبوع ــــــــ   

    
  توزيع الدرجات -ج

 %06        نهاية الفصل الدراسي   

 %   06منتصف الفصل الدراسي    

 %    5االمتحان الشفوي           

 %  26      االمتحان العممي         

 %     5أعمال فصمية              



 Grading نظام تحديد التقديرات –د 

system 
 

 %06-06فاكثر    مقبول       06أمتياز   
 %     06-06%      جيد    06-06جيد جدا  

 %06 -راسب  صفر

 

 

 :List of referencesقائًح انكرة انذساصٍح ٔانًشاجغ   -2

          Course notesمذكرات  -أ       
 

 .تحٕز االَرشَد

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

Sarah, L.M. (2007): Challenge in food 

viscosity measurement. 6 th ed., USA. 

 كتب مقترحة  -ج
Recommended books 

 

(: نظن الجىدج الحذيثح في 2006*لطفي فهوي عشاسي )

 هجال التصنيع.

 -(: هزاقثح جىدج اإلنتاج1894* هحوذ هوتاس الجنذي)

 هكتثح االنجلى الوصزيح.

(: 1886* هحوذ هوتاس الجنذي، يحيي حسن فىدج )

 هكتثح االنجلى الوصزيح. -هزاقثح جىدج اإلنتاج

(: التشزيعاخ الونظوح 2001* هحوذ حسية رجة )

هكتثح الوعارف الحذيثح  -تالزقاتح علي األغذيح

 اإلسكنذريح.

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      
Periodicals, web sites.. etc. 

 جاهعو الونىفيح -هجلح االقتصاد الونشلي

* J. Food protection 

* J. Food Science 

* J. Food Technology 
 انًطهٕتح نهرذسٌش ٔ انرؼهى اإليكاٍَاخ -2

 

قاػح  -تٕستٌُٕد -يؼًم تٍٕنٕجً -يؼًم كًٍٍاء ذحهٍهٍح األغزٌح

 يحاضشاخ.

             Presentation Data Show   

         Over Head Projector     

 

 

 

 أنفد يحًذ خاطش   يُضق انًقشس)أصرار انًادج(:أ.د/ 

  ششٌف صثشي سجةسئٍش انقضى:أ.د

 1022/1021انفصم انذساصى انراَى 
 


