
                                                                                        

 جامعه المنوفية              كمية االقتصاد المنزلي          

 ادوحدة ضمان الجودة واالعتم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصيف مقرر دراسينموذج 
 تىصُف انًمشس:

 ثكبنىسَىط االلتصبد انًُضنٍ )انتغزَخ وػهىو األطؼًخ(:  انجشَبيح انزٌ َحتىٌ انًمشس

 انمغى انزٌ َىفش انجشَبيح :  )انتغزَخ وػهىو األطؼًخ(

 ىو األطؼًخ(انمغى انزٌ َىفش انًمشس:     )انتغزَخ وػه

               انفشلخ انذساعُخ انتٍ تذسط انًمشس : انفشلخ انثبَُخ دكتىساِ

 8/6/2008تبسَخ اػتًبد انتىصُف يٍ لجم يدهظ انمغى

 1021/1023انؼبو انذساعً:
  

 أ. يؼهىيبد أعبعُخ:

 ......... كىدٌانشلى ان انثبَُخ دكتىساِ -:  انفشلخ انذساعُخ كًُُبء تحهُهُخ وأخهضح  : اعى انًمشس
   ، عبػخ   ( 28)  -: ) فٍ انؼبو( ػذد انغبػبد

 ح يحبضش:    ػذد انًحبضشاد فٍ األعجىع 

 

كًُُبء تحهُهُخ اعى انًمشس: 

 وأخهضح

    

 الرمز الكودي:

HEPHNFS(21)1.. 
 انفشلخ/ انًغتىٌ:  انثبَُخ دكتىساِ

 (  / ) عدد الوحدات 
 الدراسية:  الساعات

 يجمالاإل 3 أو تمارين/  عممي 2 نظري 2

 
 
 معمومات متخصصة: -ب
 

أهذاف انًمشس  -1

 انؼبيخ

 General Aims   

تزويدددذ الب لددد  ردددلتح يدددزم المة فدددج ال م ذ دددت  دددً   ددد  ث  .1

 ال خم فت ا غذيت 

  عز ت الب ل  ر  جهزة ال خم فت لم ذيزالعن صز الغذائفت  .2
 



انًؼشفخ و انفهىأ  -1  

Knowledge and 

Understanding 

 ان يفزم البالب رفن يزم تة فج ال م ذ ت لالغذيت .1

  يسمنمج الب ل  انىاع ا جهزة ال خم فت لكج ت ذيز ع ً حذة .2

ة  انمذساد انزهُُخ-1  

Intellectual skills 

يببق الب ل   ع ى  ته عنذ تشغفج ا جهزة ال خم فت ل ف س  .1

 ت ذيز العن صز الغذائفت ال خم فت

 

ج انًهبساد انًهُُخ-1  
Professional Skills 

يكمسددد  الب لددد  ال ع ى ددد ث الةذيهدددت عدددن ا جهدددزة الع  فدددت  .1

 ال ذيذة ويزم الةذيهت لم ذيز العن صز الغذائفت ال خم فت

 انًهبساد انؼبيخ د-2
General Skills 

 

يسمبفع الب لف  ان يببق  ع ى  ته عنذ  عز ت المزكف   .1

ب ت ث الكف ف ئً  ي   دة غذائفت جذيذة  هج ا عش ب والن

 الببفت ال سمخذ ت  ً ا غذيت

ي ح الب ل  ر  جهزة الع  فت ال ذيذة والةذيهت لم ذيز  .2

 العن صز الغذائفت ال خم فت لألغذيت 

 

 

 
  يمذيخ ػٍ تحهُم االغزَخ واختُبس انؼُُخ انًختهفخ 

   ًطشق انفصم انًختهفخ نهًشكجبد انكًُُبئُخ ورنك ثبعتخذاو انتحهُم انكشًَبتدشاف 

 ق انًختهفخ نتمذَش انشطىثخ واالخهضح انؼهًُخ انًغتخذيخ انطش 

  االخهضح انؼهًُخ انًغتخذيخ يثم خهبصHPL.C 

 تشكُت خهبص HPL.C  االعبط انؼهًً نؼًم اندهبص 

 انطشق انًختهفخ نتمذَش انجشوتٍُ واالخهضح انؼهًُخ انًغتخذيخ 

  يثم خهبصAMINO ACID ANALYZER واالعبط انؼهًً نؼًم اندهبص انغبثك  

 ٌانطشق انًختهفخ نتمذَش فصم انذهى 

  ًيثم االخهضح انتحهُم انكشويبتدىسافً فTHIN LAYER HPLC 

  انطرررشق انًختهفرررخ نتمرررذَش انؼُبصرررش انغزائُرررخ واعرررتخذاو االخهرررضحATOMIC ABSOBRBATION  االيتصرررب(

 انضسي(وتشكُت اندهبص واالعبط انؼهًً نالعتخذاو

 ق انًختهفخ نتمذَش انًىاد انًهىَخ فً االغزَخ واعتخذاو خهبص انطشSPECTROPHOTMETER 

  انطرررررررشق انًختهفرررررررخ نتمرررررررذَش انًشكجررررررربد انًُبػُرررررررخ فرررررررً انخهُرررررررخ انحُرررررررخ ثبعرررررررتخذاو اندهررررررربص(ELIZA) 

IMMUNOGLUBULONE 

 

 

 

 
 

 

  انتذسَظ  وانتؼهى أعبنُت -4

Teaching and learning methods 

 

 انًُبلشى انحىاس .2

 خذاو انجشوخُكتىس انذاتب شىاعت .1

 POWER PONITوثشَبيح  .3

 

أعبنُت انتذسَظ وانتؼهى نهطالة روٌ انمذساد  -5

 انًحذودح

Teaching and Learning methods for 

disables  

 انًُبلشخ يغ انشعىو تىضُحُخ

 انًحبضشح وانتًبسٍَ انؼًهُخ

  انًتًُضٍَ أعبنُت انتذسَظ وانتؼهى نهطالة -6

 



 Students:  انطالة     تمُُى -7

assessment 
 

 :التحصيل الدراسى لمطالب   لقياساالختبارات التحريرية  Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    

:المستوى  والتطبيقية لقياس   االختبارات العممية
 الطالب المهارى     

المشاهدة الميدانية لمهيئات والمؤسسات التى تعمل فى  
 ال التشريع الغذائى مج

 

 االسبوع ـــــــــــالثالث Time scheduleالتوقيت         -ب    
 االسبوع ـــــــــــالسابع
 االسبوع ـــــــــــاالخير

 
    
  توزيع الدرجات -ج

 %06هاية الفصل الدراسي    ن
 %06منتصف الفصل الدراسى   

 %    5االمتحان الشفوي           

 %  26  تحان العممي         االم
 %5      اعمال فصمية          

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 % ضعيف56اقل من 

 % مقبول05اقل من 56
 جيد 55اقل من  05
 % جيد جدا55اقل من  55
 فاكثر ممتاز 55

 

         

 

 

 

 

 

 List of references: PEARSON CHEMICAL ANALYSIS OF  لبئًخ انكتت انذساعُخ وانًشاخغ -8

FOOD :LIST OF REFRENCE  

HAROLD EGAN  

RONALD S.KIRK 

RONALD SAWYER 1981 

 

           Course notesيزكشاد  -أ       

 كتت يهضيخ -ة      

Required books (Text books)     

 

  

 كتت يمتشحخ  -ج

Recommended books 

 

 ًأنتششَغ انغزائ 

 نًؤعغبد انذونُخ فً يدبل انتششَغ ا

انغزائً)يهحمبد يٍ يطجىػبد يُظًخ انصحخ 

 انؼبنًُخ(



  انًىاصفبد انمُبعُخ انًصشَخ)يٍ اصذاساد
 انهُئخ انًصشَخ نهتىحُذ انمُبعً(

 

 دوسَبد ػهًُخ أو َششاد  ...انخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

          انتؼهى اإليكبَُبد انًطهىثخ نهتذسَظ و -9

 
 رزوجفكمىر+ك بفىتز .1

 DATA SHOWاسمخذام اجهزة الففذيى .2

           

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 يُغك انًمشس)أعتبر انًبدح(:أ.د/  فبطًخ انضهشاء ايٍُ انششَف

 سئُظ انمغى:أ.د/َىعف ػجذ انؼضَش انحغبٍَُ    

 1021/1023انفصم انذساعً االول 
 

 

 

 

 


