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 بنهاجامعة 

 الزراعةكلٌة 

 (دبلوم: تربية و انتاج تقاوى) مقرر توصٌف
 

 مواصفات المقرر

 )المحاصٌل( دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوى: لطالب البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسى عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : محاصٌلالقسم الذي ٌقدم البرنامج

 : محاصٌللمقررالقسم الذي ٌقدم ا

  دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوى:  السنة الدراسٌة/ المستوى

 2002/    9/  1: .تارٌخ اعتماد المواصفات

  

 )أ(  البٌانات األساسٌة 

 555م.ح.ص الكود:                    بذورتكنولوجٌا  العنوان:

  2 المحاضرة: 3الساعات المعتمدة:

 ساعة /تٌرم56  المجموع:       2 لعملً:ا            :رااد الااصحصص اإل

 )ب(  البٌانات المهنٌة

 األهداف العامة للمقرر (5

الً تعرٌف الطالب اهم محاصٌل الحبوب فً مصر وخصائصها  ٌهدف هذا المقرر 

 وتركٌبها الكٌماوي واهم الصناعات القائمة علٌها 

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 أن : طالب قادرا علىبنهاٌة هذا المقر ٌكون ال

  المعرفة والفهم -أ

 الصفات الطبٌعٌة والكمٌائٌة للحبوب ٌذكر -1-أ

 العالقة بٌن تخزٌن الحبوب وجودتها  ٌبٌن -3-أ

 اهم الصناعات القائمة علً محاصٌل الحبوب ٌتعرف على -4-أ

 .طرق طحن القمح ٌذكر -5-أ

 امٌةخطوات صناعة النشا والكلوكوز من الذرة الش ٌلخص -6-أ

 المهارات الذهنٌة -ب

 افضل الطرق لضرب االرزٌحدد  -1-ب

  االرز المعامل بالحرارة والمعامل بالبخارٌقارن بٌن  -2-ب

 بجودة عملٌة الخبٌزأ ٌتنب -3-ب
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 .ٌحل المشاكل المتعلقة بصناعة الخبز -4-ب

 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

 .ٌحلل الحبوب كٌماوٌا -1- أ-ج

 .الحبوبعٌنات مختلفة من ٌأخذ  -2- أ-ج

 االجهزة المستعملة فً القمح والعجائن ٌستخدم بكفاءة -3- أ-ج

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 ٌدٌر العمل بنجاح. -1- ب-ج

 .ٌكتسب مهارة العمل الجماعى -2- ب-ج

 المحتوٌات (3

 عدد الساعات الموضوعات 

 /االسبوع

ساعات  محاضرة
إرااد دروس 

أكادٌمٌة / 
 عملٌة

    المحاضرات
  1 2 مقدمة

  2 2 محاصٌل الحبوب)قمح، شعٌر، ذرة، ارز(
  2 2 صناعة طحن الحبوب

  3 2 صناعة الخبز
  2 2 ضرب االرز

  2 2 صناعة النشا والجلوكوز
  2 2 معامل تحالٌل جودة الحبوب ومنتجاتها

    الجزء العملى
 1  2 مقدمة

 2  2 اذرة واالرزمكونات حبوب القمح والشعٌر و
 2  2 االجهزة المستخدمة فً طحن الحبوب

 3  2 التغٌرات التً تحدث فً العجٌن قبل واثناء الخبٌز
التحالٌل المعملٌة فً المطاحن لضمان جودة الحبوب 

 وكذلك الدقٌق والخبز النتاتج
2  2 

 2  2 ضرب االرز
 2  2 صناعة النشا والجلوكوز

 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم (4

 محاضرات نظرٌة -4-1

 تدرٌبات عملٌة  -4-2

 تكلٌفات  -4-3

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (5

 . المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم    . إمتحانات دورٌة -5-1

 . المهارات العملٌةلتقٌٌم    .. امتحانات عملٌة -5-2

 .ات العامة والقابلة للنقلالمعرفة والفهم والمهارلتقٌٌم    .... امتحان شفوى -5-3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذهنٌةلتقٌٌم    ... إمتحان نظرى -5-4
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 جدول التقييم

 .8، 4....   األسبوع  ..... إمتحانات دورية 1التقييم 

 .15..   األسبوع  ......... امتحان عممى 2التقييم 
 .15األسبوع    ........... امتحان شفوى 3التقييم 
 .18 -16األسبوع    ........... امتحان نظرى 4التقييم 

 الوزن النسبي لكل تقييم  
 % امتحانات دورية

 %66 امتحان آخر السنة/الفصل
 %16 االمتحان الشفوي
 %36 االمتحان العممي

 % أعمال السنة/الفصل
 % أنواع التقييم األخرى

 %166 المجموع
 أي تقييم تكويني بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 محاضرات ٌعدها استاذ المادة

 تب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة( الك -6-2

 .عالم الكتب، مصرتكنولوجٌا الحبوب ومنتجاتها1982 مصطفً كمال محمد

 كتب مقترحة -6-3
Peter C Morris and James H Bryce 2000.Cereal biotechnology. Woodhead 

Publishing Limited and CRC Press LLC 

Gavin Owens 2001.Cereals processing technology.Woodhead Publishing 

Limited and CRC Press LLC 

 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

Agronomy Journal, Crop Science, cereal journal and www.google.com 

(cereal technology). 

 ماإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعل (7

 ، مراجع حدٌثة جهاز كمٌوتر، جهاز عرض بروجكتور

  2002/    9/  5ـ تم مناقاة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ  

 المقرر: استاذ

 اد/ محمد اسماعٌل سلوع 

 رئٌس القسم:                     ناصر امٌس بركات الجٌزاويد/ 

http://www.google.com/
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 محمد اسماعٌل سلوعأ.د/                         التوقٌع                                

 التوقٌع 1/2/2002التارٌخ 


