
 

  معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 قسم التنمية المتواصلة للبيئة

 دارة مشروعاتهاإو
 

 مقرر 
 الصحراوية  تكنولوجيا االلبان والصناعات الزراعية

 
               التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها /                               :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الدكتوراه
 اختياريالمقرر إجباري/ اختياري: 
 هاالتنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعات : القسم الذي يقدم البرنامج

 هاالتنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعات : القسم الذي يقدم المقرر
 الدكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 البيانات األساسية(أ) 
 DE    036   الكود: الصحراوية تكنولوجيا االلبان والصناعات الزراعية العنوان:

  1المحاضرة:  2:التدريسيةالساعات 
  2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
1  

 :النتائج التعليمية المستهدفة -1

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند    
 يوض����������������������ح   1/1/ -1.1.2 :والفهم ةالمعرف2/1

المعلوم�����ات الالزم�����ة لتنمي�����ة 
   واستدامة الموارد الطبيعية .

  

أس�����اليب يتع�����رف عل�����ي  2/1/1/1
تجمي�����ع وحف�����ظ وت�����داول االلب�����ان 

 .بصورها المختلفة 

يحدد مناهج    2/1/3
البحث العلمي و 
 أدواته المختلفة . 

يص��ف أث��ار الممارس��ات   2/1/3/1
بيئي����ة المختلف����ة وإنعكاس����ها عل����ى ال

ص������ناعة االلب������ان وب������اقى تنمي������ة 
 الصناعات الزراعية 

يشرح  المبادئ    2/1/4
األخالقية والقانونية 

للممارسات الداعمة الستدامة 
 البيئة.

يستنتج أدوات ومؤش�رات  2/1/4/1
ف�ى مج�ال الص�ناعات  التنمية البيئي�ة

 الزراعية واستدامتها.

 ية:المهارات الذهن 2/2

يميز    2/2/1
النظريات والنماذج 

 والمفاهيم البيئية.

يحل��ل المعلوم��ات البيئي��ة 2 2/2/1/1
المختلف������ة وتوظيفه������ا ف������ى ح������ل 

الت�����ى تواج�����ه ة ي�����المش�����كالت البيئ
 .بإسلوب علمىصناعات االلبان 

يحلل ويقيم    2/2/2
 المعلومات البيئية .

المش��كالت البيئي��ة  ين��اقش  2/2/2/1
لص�����ناعات الت�����ى تواج�����ه قط�����اع ا

الزراعي��ة وخاص��ة ص��ناعة االلب��ان 
 .المناسبة لها الحلوليجاد إل

ينق�������د األدل�������ة العلمي�������ة  2/2/4/1يص�����������������يغ األوراق    2/2/4
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند    
للوص��ول ال��ى اس��تنتاجات وش��واهد  العلمية.

 لحل المشكالت البيئية المختلفة
المهارات المهنية  2/3

 :والعملية
يق�يم التق�ارير البيئي��ة    3/2/ 2.

م  ف��ي تفعي��ل خط��ط  الت��ي تس��اه
 التنمية والمحافظة علي البيئة

البيان�ات البيئي�ة م�ع  يفسر 1/ 2/3/2
تق�ارير علمي�ة  فيعرضها ترتيبها و
تس��اعد عل��ى اتخ��اذ الق��رار  مكتوب��ة
 . االمثل 

 
يعظم العائد من تطبيق    2/3/4/

 ظم اإلدارة البيئية.
 

 يصمم نماذج إتخ�اذ الق�رار2/3/4/1
ث�����روة ف�����ي مج�����ال مش�����روعات ال

 .الحيوانية والنشاط الزراعي

المهارات العامة  2/4
 والقابلة للنقل

يستخدم قواعد البيان�ات ف�ي  -2/4/1
 إعداد  دراسات تقييم األثر البيئي

يس��تخدم قواع��د البيان��ات  -2/4/1/1
ف���ي إع���داد  دراس���ات تقي���يم األث���ر 

 البيئي لمشروعات صناعة االلبان 
ي����تمكن م����ن المه����ارات   -2/4/2  
الزم توافره��ا ف��ي أعض��اء فري��ق ال��

 إعداد دراسة تقييم األثر البيئي.

ي���تمكن م���ن المه���ارات   2/4/2/1  
ال��الزم توافره��ا ف��ي أعض��اء فري��ق 
إع�������داد دراس�������ة وتقي�������يم األث�������ر 
البيئ�������ي.الى م�������ن المش�������روعات 

 الزراعية 
 

2- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 .ر االنتاج فى مصر والعالم مقدمة عن انتاج االلبان ومصاد
طرق الحفظ والتداول والنقل  –طرق الحصول على االلبان 

التكنولوجيا  –اهم المعامالت التى تجرى على االلبان  –
 .المستخدمة فى اعداد االلبان للتصنيع 

4 2 4 

 دراسات تقييم األثر البيئي والجدوي اإلقتصادية والبيئية
 .ن لمشروعات صناعة االلبا

2 1 2 

مشروعات تكنولوجيه حديثة فى مجال تطبيقات نماذج 
 صناعات االلبان 

2 1 2 

تكنولوجيا االلبان والصناعات النواحي الفنية في  مجال 
 صناعة االلبان فى مصر تنمية واستدامة  -الزراعية 

2 1 2 

 4 2 4 اهم الصناعات التكنولوجية القائمة على االلبان  
المثلجات  –االلبان الطازجة  –الزبادى  تكنولوجيا صناعة

 اللبنية 
4 2 4 

 2 1 2 تكنولوجيا صناعة الجبن الطرية 
 4 2 4 االلبان المجففة  –تكنولوجيا صناعة الجبن الجافة 

االمان الحيوى والبيئى فى مصانع االلبان والصناعات 
 الزراعية االخرى 

2 1          2 

 
 

3- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع عالموضو رقم

  االول مقدمة عن انتاج االلبان ومصادر االنتاج فى مصر والعالم . 1

2 
 –طرق الحفظ والتداول والنقل  –طرق الحصول على االلبان 

التكنولوجيا  –اهم المعامالت التى تجرى على االلبان 
 المستخدمة فى اعداد االلبان للتصنيع .

 الثالث -الثاني 

م األثر البيئي والجدوي اإلقتصادية والبيئية دراسات تقيي 3
 لمشروعات صناعة االلبان .

 الرابع

تطبيقات نماذج مشروعات تكنولوجيه حديثة فى مجال  4
 صناعات االلبان 

 الخامس



 3 

النواحي الفنية في  مجال تكنولوجيا االلبان والصناعات  5
 تنمية واستدامة صناعة االلبان فى مصر  -الزراعية 

  السادس

 السابع والثامن اهم الصناعات التكنولوجية القائمة على االلبان   6

المثلجات  –االلبان الطازجة  –تكنولوجيا صناعة الزبادى  7
 اللبنية 

 التاسع والعاشر

 الحادي عشر  تكنولوجيا صناعة الجبن الطرية  8
 الثاني عشر والثالث عشر  االلبان المجففة  –تكنولوجيا صناعة الجبن الجافة  9

االمان الحيوى والبيئى فى مصانع االلبان والصناعات  10
 الزراعية االخرى 

 الرابع عشر والخامس عشر

 
 
4- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

ة المهارات العام
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

 
1.1.2 
3.1.2 
4.1.2 

 

 
1.2.2 
2.2.2 
4.2.2 

 

 
2.3.2 

2-3-4 
 

 
 2-4-6-1 
2-4-7-1 
 

 
  

 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مخرجات التعلم موضوعات المقرر

X X X    X   X 2/1/1/1  يتع��رف عل��ي أس��اليب تجمي��ع وحف��ظ
 وتداول االلبان بصورها المختلفة .

المعرفة 
 والفهم

 X X   X   X  
يص����ف أث����ار الممارس����ات البيئي����ة   2/1/3/1

ص�ناعة االلب�ان المختلفة وإنعكاسها عل�ى تنمي�ة 
 وباقى الصناعات الزراعية 

 X   X   X   
يس����تنتج أدوات ومؤش����رات التنمي����ة  2/1/4/1

ف�����ى مج�����ال الص�����ناعات الزراعي�����ة  البيئي�����ة
 تدامتها.واس



 4 

  
 X   X   X 

يحل���ل المعلوم���ات البيئي���ة المختلف���ة 2 2/2/1/1
الت�ى تواج�ه ة يوتوظيفها فى حل المشكالت البيئ

 .بإسلوب علمىصناعات االلبان 

المهارات 
 الذهنية

  
X    X  X  

الت�ى تواج�ه المشكالت البيئية  يناقش  2/2/2/1
قط��اع الص��ناعات الزراعي��ة وخاص��ة ص��ناعة 

 .المناسبة لها الحلولجاد يااللبان إل
  

 X X   X   
ينق���د األدل���ة العلمي���ة للوص���ول ال���ى  2/2/4/1

اس���تنتاجات وش���واهد لح���ل المش���كالت البيئي���ة 
 المختلفة

 X 
        

ترتيبه���ا البيان���ات البيئي���ة م���ع  يفس���ر 1/ 2/3/2
تساعد على  تقارير علمية مكتوبة فيعرضها و

 اتخاذ القرار االمثل . 
 

المهارات 
مهنية ال

 والعملية
  X  X   X   

ف�ي مج�ال  يصمم نم�اذج إتخ�اذ الق�رار2/3/4/1
 .مشروعات الثروة الحيوانية والنشاط الزراعي

  
 X   X   X 

يس��تخدم قواع��د البيان��ات ف��ي إع��داد   -2/4/1/1
دراسات تقييم األثر البيئي لمش�روعات ص�ناعة 

 االلبان 

المهارات 
العامة 

والقابلة 
   للنقل

 X X   X   
ي�����تمكن م�����ن المه�����ارات ال�����الزم   2/4/2/1  

توافرها في أعضاء فريق إع�داد دراس�ة وتقي�يم 
 األثر البيئي.الى من المشروعات الزراعية 

 
 

5- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

نواتج التعلم 
المستهدفة 

 للمقرر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

المعرفة 
 X X X    X   X -1 والفهم

 2-  X X   X   X  
 3-  X   X   X   

المهارات 
 X   X   X    -1 الذهنية

 2-   X    X  X  
 3-    X X   X   

المهارات 
المهنية 
 والعملية

1-  X         

 2-   X  X   X   
المهارات 
العامة 
والقابلة 

 للنقل
1- X      X   X 

 2-    X   X   X 
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 طرق التعليم والتعلم:  -6

ج التعلم المستهدفة نوات
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

      x x       x 2/1/1 لفهمالمعرفه و ا

2/1/2 x  x      x      
2/1/3 x x    x         

   x x   x x      x 2/2/1 المهارات الذهنيه

2/2/5 x  x  x       x   

2/2/6 x x  x  x   x      

   x  x  x       x 2/3/1 المهارات المهنية

2/3/2 x x    x       x  

مة المهارات العا
 و المنقولة

2/4/1 x x      x       

2/4/5 
 

x x x     x    x   

 
 
 :نواتج التعلم المستهدفةالتقويم لطرق  -7

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
سنة 

 ال
مال

أع
 

 المعرفه و الفهم
2/1/1 x x  x 

2/1/2 x x   

2/1/3 x x   

 المهارات الذهنيه
2/2/1 x  x  

2/2/5 x  x  

2/2/6 x x   

 المهارات المهنية
2/3/1 x x x x 

2/3/2 x x   

 المهارات العامة والمنقولة
2/4/1   x  
2/4/5 

    x 
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 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم  -
 

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 نهاية الترم 60 ر النظرى النهائىاألختبا

 الخامس عشر 15 األختبار الشفوي النهائى
 السابع 10  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى
 الخامس عشر 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

تقييم المشاريع والتقارير والعروض والمناقشات 
 أسبوعى 5 والواجبات

  %100 األجمالى

 
 
 

 المراجعقائمة  -8
 .2011د/عاطف سرحان أ.- -الصناعات الزراعية في محاضرات  -10-1
 المنظمة الدولية للمعايير ، سلسلة معايير أيزو البيئة . -10/2
 الدار العربية للنشر  -2000 –تكنولوجيا انتاج وتصنيع االلبان  -10/3

 
 
 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -9
 الميدانية للزياراتامكانات مادية  -وبرامج اليكترونية -دعم طباعة –ض أجهزة ووسائل عر          

 
 

 محمود سعد أبوسكين /د منسق المقرر:
 

 نادية حامد البتانونيد/  رئيس القسم:
 

 التاريخ:  


	وإدارة مشروعاتها
	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية


