جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر إقتصادٌات تصنٌع غذائى
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر  :إقتصاد زراعى
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج  :رئيسى
القسم العلمى المسئول عن البرنامج  :إقتصاد زراعى
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :إقتصاد زراعى
السنة الدراسٌة  /المستوى  :الصف الرابع (شعبة اإلقتصاد زراعى ععوع اغأذيية )
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج  2008 / 8 / 66 :م

( أ ) البٌانات األساسٌة
العنوان :

الكود 2444 :

إقتصاديات تصنيع غذائى

الساعات المعتمدة  3 :وحدات
المحاضرة :

 2ساعة فً االسبوع

ساعات اإلرشاد األكادٌمً :

الدروس العملٌة  2 :ساعة فً االسبوع
المجموع  56 :ساعة فً الفصل الدراسً

( ب ) البٌانات المهنٌة
 6ـ األهداف العامة للمقرر :
ٌهدف المقرر الى تعرٌف الطالب بالصناعات الغذائٌة وأقسامها المختلفة والتعرف على عناصر االنتاج الصناعى
والدوال االنتاجٌة وتحدٌد أقل التولٌفات تكلفة و دراسة احصاءات االنتاج الصناعى وكٌفٌة االستفادة منها وكذلك
التعرف على نظرة االنتاج المعدلة والبرامج الخطٌة والنظم الممٌزة وكٌفٌة تطبٌقها فى التصنٌع الغذائى .

 2ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :
أ ـ المعرفة والفهم  :بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
أ ـ  6ـ ٌعرف كل من النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة والكلٌة ومفهوم الصناعات الغذائٌة.
أ ـ  2ـ ٌفهم الطرق المختلفة لجمع وتحلٌل احصاءات االنتاج للصناعات الغذائٌة .
1

أ ـ  3ـ ٌعرف المعوقات التى تواجه الصناعات الغذائٌة .

ب ـ المهارات الذهنٌة :
بـ6ـ

ٌختار المعادالت الجبرٌة والبرامج الخطٌة لتحلٌل البٌانات االحصائٌة بهدف التوصل الى افضل الطرق االقتصادٌة

لالنتاج والتوزٌع.

بـ2ـ

ٌحلل االنتاج فى ظل المنافسة والحرة وفى حالة االحتكار والمنافسة االحتكارٌة.

ب ـ  3ـ ٌتنبأ بتطور التصنٌع الغذائى فى مصر فى السنوات القائمة.
ج أ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر :
ج أ  6ـ ٌستخدم االسالٌب الوصفٌة والكمٌة فى دراسة المقرر .
ج أ  2ـ ٌحسب وفرات وال فورات السعة .
ج أ  3ـ ٌتعامل مع النظم الخبٌرة فى مجال التصنٌع الغذائى.

ج ب ـ المهارات العامة :
جب6ـ

ٌستخدم الحاسب األلى فى تحلٌل البٌانات .

ج ب  2ـ ٌعمل ضمن فرٌق عمل .

ج ب  3ـ يكتب التقارير عيعرضها أما اغأخرين .
 3ـ محتوى المقرر :
عدد الساعات  /األسبوع

محاضرة

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

الموضوع
نظرٌة المنشاة

8

4

4

دراسة نظرٌة المنشاة المعدلة
نظرٌة المنشاة ذات المنتجات المتعددة
احصاءات االنتاج الصناعى واستخدامها
تمنطق الموارد االقتصادٌة
البرامج الخطٌة -مشاكل االنتاج الصناعى
البرمجة الخطٌة
نظرٌة المنشاة
دراسة نظرٌة المنشاة المعدلة
المجموع

8
8
8
8
4
4
4
4
65

4
4
4
4
2
2
2
2
28

4
4
4
4
2
2
2
2
28

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :
-4-4

المحاضرات ع الشرح
2

-2-4

الدرعس المعموية

-3-4

العصف اليهني

-4-4

العرعض

-5-4

المشرععات

-6-4

المناقشة عحوقات البحث

-7-4

حل المشكالت

 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 5ـ  6ـ امتحانات دعرية (أعمال سنة) لتقٌٌم الفه عالمعرفة.
 5ـ  2ـ امتحانات عموية لتقٌٌم المهارات العموية.
 5ـ  3ـ امتحانات شفهية لتقٌٌم اإللما بالماد العومية النررية عالعموية عكيفية تعريفها.
 5ـ  4ـ امتحان نهائى (نررى)لتقٌٌم المعرفة عالفه .
جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  ............................... 6األسبوع 43 ،9 ،5
التقٌٌم  ............................... 2األسبوع 45
التقٌٌم  ............................... 3األسبوع 45
التقٌٌم  ............................... 4األسبوع 48-47
النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

%-

امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

% 60

اإلمتحان الشفوى

%60

اإلمتحان العملى

%65

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

% 65

أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%
% 600
3

أى تقٌٌم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  6ـ مذكرات المقرر
ميكرات المقرر من إعداد استاي الماد
 6ـ  2ـ الكتب الدراسٌة
جميل عبد الحميد جاب هللا  ،دكتعر  ،إقتصاديات اإلنتاج الزراعى  ،كوية الزراعة  ،جامعة
المنصعر .2002 ،
مراد زكى معسى  ،دكتعر  ،عامر الفيتعرى  ،دكتعر  ،إقتصاديات اإلنتاج الزراعى  ،النررية
عالتطبيق  ،جامعة الفاتح  ،طرابوس  ،ليبيا .4998 ،
6ـ  3ـ مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
المجوة المصرية لإلقتصاد الزراعى  ،الجمعية المصرية لإلقتصاد الزراعى
 7ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
جهاز كمبيعتر  ،جهاز عرض برعجكتعر  ،داتا شع
ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ 2008 / 8 / 66م

أستاذ المادة :أ.د /نجالء محمد والً
التوقٌع :
التارٌخ :

رئٌس القسم  :أ0د/محمد امٌن الششتاوي
التوقٌع :

/

/
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