
 

 تكنولوجيا إنتاج اللحوم والدواجنتوصيف مقرر:       
 
 وإدارةلبيئة لالتنمية المتواصلة  :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

  ه/الدكتورامشروعاتها
 المقرر إجبارى / إختيارى: إختيارى

 مشروعاتها وإدارةلبيئة لالتنمية المتواصلة  : القسم الذي يقدم البرنامج
 مشروعاتها وإدارةلبيئة لالتنمية المتواصلة  : القسم الذي يقدم المقرر

  هالدكتورا : السنة الدراسية/ المستوى
 /        /        تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DE 34 الكود: تكنولوجيا إنتاج اللحوم والدواجن العنوان:
  1المحاضرة: 2:التدريسية  الساعات

 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصصص اإلح

 (ب)  البيانات المهنية 
 األهداف العامة للمقرر )1

 أهمية التوسع في إنشاء المذابح االليهإبراز  واللحوم  إنتاجبيان أهمية  -1
 .لحوم في مصر ال إنتاجومعرفة طبيعة ونوع معوقات صناعة  -2
 .واجن ومميزاتها القيمة الغذائية للحوم الد  التعرف على -3            

جمهورية  فيالدواجن  و نالحيوا مجازرمعرفة الطرق الجديدة والحديثة لنظم -4
 .العربيةمصر 

 وتصنيع الدواجن لتكنولوجيا إنتاج اللحوم  لمختلفةانظم التحديد وتقييم -5
 

 :للمقرر نواتج التعلم المستهدفة )2

المقرر فى نواتج التعلم للبرنامج( الدكتوراه ) التى يساهم  المجال
 تحقيقها

 تكنولوجيا إنتاج اللحوم والدواجن  نواتج التعلم لمقرر 

ا
لمعرفة والفهم

 

المعلومات الالزمة لتنمية واستدامة الموارد  يعرف    2/1/1
     الطبيعية .

المصطلحات الخاصة بتكنولوجيا يعرف   1/ 2/1/1
  اللحوم 

اج المختلفة التأثيرات البيئية ألنشطة االنت يبين    2/1/2
 وتأثرها باألنشطة البشرية . 

للمجازر على التأثيرات البيئية  يبين   -  1/ 2/1/2
 بسالمة وامن الغذاء المتعلقة  العوامل 

المبادئ األخالقية والقانونية  يصفيشرح و    2/1/4
 للممارسات الداعمة الستدامة البيئة.

 
 

خالقية يكون على دراية كاملة بالمبادئ األ  1/ 2/1/4
والقانونية للممارسات الداعمة النتاج وتكنولوجيا اللحوم 

 .  والدواجن

يفسر معايير الجودة في الممارسة المهنية   1/ 2/1/5يفسر معايير الجودة في الممارسة المهنية لتنمية البيئة     1/5/ 2



 
 
 

صناعة اللحوم و في مجال إنتاج  لتنمية البيئة واستدامتها واستدامتها
 . واجنالد

القدرات الذهنية
 

يفسر ويميز ويستخدم النظريات والنماذج والمفاهيم    2/2/1
 البيئية.

يفسر ويميز ويستخدم النظريات والنماذج    2/2/1/1
والمفاهيم البيئية. المتعارف عليها فى مجال تصنيع 

 0اللحوم وتداول لحوم الدواجن ومنتجاتها
يحلل ويقيم وينقد المعلومات الخاصة    2/2/2/1 ات البيئية.يحلل ويقييم وينقد المعلوم   2/2/2

بالتكنولوجيا الحديثة فى إنتاج مصنعات اللحوم 
  والدواجن

يستخدم بصورة جيدة التكنولوجيا الحديثة في  2/2/2/2
تصنيع اللحوم بدورة المعلومات المتعلقة  الحصول على

 .وتجهيز الدواجن 
المتخصصة في استدامة  يجري الدراسات البحثية   2/2/3

 البيئة ويقيمها.
يتمكن من كتابة وتقييم التقارير البيئية التي 2/2/3/1

 .تساهم  في تفعيل خطط  التنمية والمحافظة علي البيئة.
 اللحوم والدواجن إنتاجفى مشروعات تكنولوجيا 

يجمع أدلة عن التأثير البيئي للمشروعات التنموية    2/2/5
 غة الفرضيات البيئية.ويدمجها بهدف صيا

يميز ويدرك القيم والقضايا األخالقية فى   2/2/5/1
 التعامل مع اللحوم والدواجن وذبائحها ومصنعاتها.

 
يطبق المعرفة والفهم على المشاكل المعقدة    2/2/6

والمتعددة األبعاد في سياقات مألوفة وغير مألوفة بغرض 
 ر نمطية .إجالء الرؤى وتقديم الحلول ومقترحات غي

يطبق المعرفة والفهم على المشاكل المعقدة    2/2/6/1
التى تواجه تكنولوجيا انتاج اللحوم والدواجن الحديثة  

 لها .  وتقديم الحلول والمقترحات

المهارات المهنية والعملية
دارة البيئية فى مجازر يتقن تصميم نظم اإل2/3/1/1 يتقن تصميم نظم اإلدارة البيئية وتقييم األثر البيئي.   2/3/1 

ومصانع إنتاج اللحوم ومصنعاتها وتقييم األثر البيئي 
 .لهذه المشروعات

يعظم العائد من تطبيق نظم اإلدارة البيئية فى 2/3/4/1 يقيم ويعظم العائد من تطبيق نظم اإلدارة البيئية.   2/3/4
 .مجال تكنولوجيا تصنيع اللحوم والدواجن

إعداد وعرض البيانات باستخدام تقنيات نوعية يجيد 2/3/5   
وكمية مناسبة وذلك لتسهيل االتصال الفعال بفريق العمل 

 والمجتمع المحيط .

يجيد إعداد وعرض البيانات باستخدام التقنيات 2/3/5/1
 الحديثة. 

القدرة على االتصال الفعال بفريق العمل  2/3/5/2
 .والمجتمع المحيط

مهارات عامة
 

ومنقولة
 

ثقافة الحفاظ على البيئة وتنميتها  يساهم في نشر  2/4/1
 واالستدامة لمواردها المختلفة.

ثقافة الحفاظ على البيئة  يساهم في نشر  1/ 2/4/1
بين  وتنميتها واالستدامة لمواردها المختلفة

 .القائمين على تصنيع وانتاج اللحوم فى مصر

تكون بمثابة بنك  عداد قواعد بيانات بيئيةيتمكن من إ   2/4/2
 ه.ليه وقت الحاجإللمعلومات يمكن الرجوع 

 عداد قواعد بيانات بيئية يتمكن من إ   1/ 2/4/2

 لصناعة تكنولوجيا إنتاج اللحوم ومجازر الدواجن 

والتعلم  يالمهارات الالزمة للتمكن الذات يقترح تطوير   2/4/3
الوقت ,  دارةإو،  مستقل المستمر(مثل العمل بشكل

 مهارات التنظيم ).و

المهارات الالزمة للتمكن  يقترح تطوير  1/ 2/4/3
 والتعلم المستمر(مثل العمل بشكل يالذات

 الوقت , ومهارات التنظيم ). دارةإو،  مستقل

 العمل في فريق كفرد وعضو وقائد يقدر    1/ 2/4/5   .العمل في فريق كفرد وعضو وقائد يقدر    2/4/5

   .كنولوجيا اللحوم ومجازر الدواجن فى مجال صناعة وت

دارة اللقاءات العلمية بكفاءة ومقدرة على يساهم في إ     2/4/6   
 دارة الوقت بفاعلية إالتنظيم و

دارة اللقاءات العلمية بكفاءة يساهم في إ     1/ 2/4/6   
 دارة الوقت بفاعلية إومقدرة على التنظيم و



 
 

 : المحتويات (3) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

عدد   الموضوع م
 الساعات

حصص  محاضرة
 إرشاد/عملي

 2 1 2 الدواجن في مصر والحيوان  لحوم وتكنولوجيا إنتاج    -مقدمة    1
 –وتجهيز لحوم الحيوان والدواجن وتصنيع المنتجات  إعداد 2

أنواعها -التشريح وبيولوجيا العضالت  أسس  
Animal and Poultry Meat Processing and 
Product Technology - Basic Anatomy And 
Muscle Biology 

4 2 4 

 األوليةالعمليات  أهم –وتداول الطيور والحيوانات الحية  إمساك 3
 تجرى على الدواجن  التي

Catching and Handling live  animals and Birds  
- Primary Processing of Poultry 

4 2 4 

معدات تصنيع اللحوم  –ظ اللحوم طرق حف –صمط الدواجن  4
  زيارة أحدى مجازر الدواجن   – والدواجن

Stunning Of Poultry-- Preservation by Chilling 
,Heating and other means. Meat Processing – 
Equipments 

4 2 4 

 –المنتجات الثانوية  –تركيبها  –منتجات اللحوم والدواجن  5
 وطرق الحفظ  اللحوم  اميكروبيولوجي

Poultry Products –Formulations and Gelation  
-  By –Products And Wastes - Microbiology 
and Sanitation 

4 2 4 

تحليل نقاط التحكم في الضرر الحرجة في المجازر ومصانع  6
 اللحوم وأهمية ذلك في األمان الحيوي .

Hazard Analysis Critical Control 
Points(HACCP) 

4 2 4 

  –لون وطعم اللحوم –قياس صفات وجودة اللحوم  7
 مجازر لحوم الحيوان والدواجن في مصر 

  تكنولوجيا وإنتاج لحوم األرانب .
 Measuring Sensory And Functional Properties – 
Meat Color and Flavor 
 Animal and Poultry slaughterhouses in Egypt. 
Rabbit meat  Production and Technology. 

4 2 4 

تجهيز  –انواع القطعيات فى ذبائح الحيوان  –تكنولوجيا انتاج اللحوم  8
 انواع منتجات اللحوم الحمراء  –ذبائح االغنام والماعز 

2 1 2 



 
 
 
 
 

 موضوعات المقرر )4

 االسبوع  الموضوع م

 االول ن في مصر الدواجوالحيوان  لحوم وتكنولوجيا إنتاج    -مقدمة    1
 –إعداد وتجهيز لحوم الحيوان والدواجن وتصنيع المنتجات  2

أنواعها -أسس التشريح وبيولوجيا العضالت   
Animal and Poultry Meat Processing and 
Product Technology - Basic Anatomy And 
Muscle Biology 

 الثانى والثالث

أهم العمليات األولية  –حية إمساك وتداول الطيور والحيوانات ال 3
 التي تجرى على الدواجن 

Catching and Handling live  animals and Birds  
- Primary Processing of Poultry 

 الرابع والخامس

معدات تصنيع اللحوم  –طرق حفظ اللحوم  –صمط الدواجن  4
 زيارة أحدى مجازر الدواجن    –والدواجن 

Stunning Of Poultry-- Preservation by Chilling 
,Heating and other means. Meat Processing – 
Equipments 

 السادس والسابع 

 –المنتجات الثانوية  –تركيبها  –منتجات اللحوم والدواجن  5
 اللحوم وطرق الحفظ   اميكروبيولوجي

Poultry Products –Formulations and Gelation  
-  By –Products And Wastes - Microbiology 
and Sanitation 

 الثامن والتاسع

تحليل نقاط التحكم في الضرر الحرجة في المجازر ومصانع  6
 اللحوم وأهمية ذلك في األمان الحيوي .

Hazard Analysis Critical Control 
Points(HACCP) 

العاشر والحادى 
 عشر 

  –لون وطعم اللحوم –قياس صفات وجودة اللحوم  7
 مجازر لحوم الحيوان والدواجن في مصر 

  تكنولوجيا وإنتاج لحوم األرانب .
 Measuring Sensory And Functional Properties – 
Meat Color and Flavor 
 Animal and Poultry slaughterhouses in Egypt. 
Rabbit meat  Production and Technology. 

الثانٮعشر والثالث 
 عشر     

تجهيز  –ذبائح الحيوان  في تالقطعيا أنواع –نولوجيا انتاج اللحوم تك 8
 منتجات اللحوم الحمراء  أنواع –والماعز  األغنامذبائح 

 الرابع عشر 



 
 العالقة بين المقرر والبرنامج: )5
 

 المعايير األكاديمية القياسية 
 المعرفة والفهم

 
 المهارات الذهنية

 
المهارات المهنية 

 والعملية
المهارات العامة 

 والقابلة للنقل
المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

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

1.1.2 
2.1.2 
4.1.2 

2-1-5 
 

1.2.2 
2.2.2 
3.2.2 
5.2.2 
6.2.2 

 

1.3.2 
4.3.2 

2/3/5 
 

2/4/2 
2/4/3 
2/4/5 
2/4/6 

 
U6( :مكونات المقرر 

 االجمالى العلوم األخرى التطبيقيةمواد ال العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العلوم األساسية

60% - 40 % - 100 % 

 



 
 مع محتويات المقرر: تكنولوجيا إنتاج اللحوم والدواجن مصفوفة مخرجات التعلم لمقرر )7
 

تكنولوجيا إنتاج     مقرر محتويات تكنولوجيا إنتاج اللحوم والدواجن    نواتج التعلم لمقرر المجال
 اللحوم والدواجن

1 2 3 4 5 6 7 8 

ا
لمعرفة والفهم

 

        X  المصطلحات الخاصة بتكنولوجيا اللحوم يعرف   1/ 2/1/1

المتعلقة  للمجازر على العوامل التأثيرات البيئية  يبين   -  1/ 2/1/2
 بسالمة وامن الغذاء 

X      X  

يكون على دراية كاملة بالمبادئ األخالقية والقانونية   1/ 2/1/4
 .  لممارسات الداعمة النتاج وتكنولوجيا اللحوم والدواجنل

X  X      

يفسر معايير الجودة في الممارسة المهنية لتنمية البيئة   1/ 2/1/5
 . الدواجنصناعة اللحوم و في مجال إنتاج  واستدامتها

 X       

القدرات الذهنية
 

فاهيم يفسر ويميز ويستخدم النظريات والنماذج والم   2/2/1/1
البيئية. المتعارف عليها فى مجال تصنيع اللحوم وتداول لحوم 

 0الدواجن ومنتجاتها

X       X 

يحلل ويقيم وينقد المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا    2/2/2/1
  الحديثة فى إنتاج مصنعات اللحوم والدواجن

 يستخدم بصورة جيدة التكنولوجيا الحديثة في الحصول على 2/2/2/2
 0تصنيع اللحوم وتجهيز الدواجن بدورة لومات المتعلقة المع

 X       

يتمكن من كتابة وتقييم التقارير البيئية التي تساهم  في 2/2/3/1
فى مشروعات  0تفعيل خطط  التنمية والمحافظة علي البيئة.

 اللحوم والدواجن إنتاجتكنولوجيا 

     X   

خالقية فى التعامل مع ويدرك القيم والقضايا األ يميز 2/2/5/1
 اللحوم والدواجن وذبائحها ومصنعاتها.

 

   X X    

المعرفة والفهم على المشاكل المعقدة  التى تواجه  يطبق 2/2/6/1
تكنولوجيا انتاج اللحوم والدواجن الحديثة  وتقديم الحلول 

 لها .  والمقترحات

  X      

ت مهنية وعملية
مهارا

إلدارة البيئية فى مجازر ومصانع إنتاج يتقن تصميم نظم ا2/3/1/1 
 .اللحوم ومصنعاتها وتقييم األثر البيئي لهذه المشروعات

X       X 

يعظم العائد من تطبيق نظم اإلدارة البيئية فى مجال 2/3/4/1
 0تكنولوجيا تصنيع اللحوم والدواجن

        

 ثة. يجيد إعداد وعرض البيانات باستخدام التقنيات الحدي2/3/5/1
 

   X    X 

القدرة على االتصال الفعال بفريق العمل والمجتمع  2/3/5/2
 .المحيط

  X    X  

مهارات عامــ
 ة

 عداد قواعد بيانات بيئية يتمكن من إ   1/ 2/4/2

 لصناعة تكنولوجيا إنتاج اللحوم ومجازر الدواجن 

       X 

والتعلم  يلذاتالمهارات الالزمة للتمكن ا يقترح تطوير  1/ 2/4/3
الوقت ,  دارةإو،  مستقل المستمر(مثل العمل بشكل

 ومهارات التنظيم ).

     X   



 
8 (U:مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة 
 
 

تكنولوجيا  نواتج التعلم المستهدفة لمقرر
 8 7 6 5 4 3 2 1  إنتاج اللحوم والدواجن

 المعرفة والفهم

2/1/1 /1 X        
2/1/2 /1 X      X  
2/1/4 /1 X  X      
2/1/5 /1  X       

المهارات 
 الذهنية

2/2/1/1 X       X 
2/2/2/1 
2/2/2/2 

 X       

2/2/3/1      X   
2/2/5/1       X  
2/2/6/1    X X    

المهارات 
المهنية 
 والعملية

2/3/1/1   X    X  

2/3/4/1 X  X      

2/3/5/1       X X 

2 /3/5/2        X 
المهارات 

مة العا
 والمقولة

2/4/2 /2         

2/4/3 /1         

2/4/5 /1         

2/4/6 /1         
2/4/2 /1         

 
 

U9( :طرق التعليم والتعلم 
 
 
 
 
 

 العمل في فريق كفرد وعضو وقائد يقدر    1/ 2/4/5

   .فى مجال صناعة وتكنولوجيا اللحوم ومجازر الدواجن 

       X 

ءة ومقدرة على دارة اللقاءات العلمية بكفايساهم في إ     1/ 2/4/6   
 دارة الوقت بفاعلية إالتنظيم و

       X 



نواتج التعلم المستهدفة 
تكنولوجيا إنتاج اللحوم  لمقرر

 والدواجن

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم
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المعرفه و 
 الفهم

2/1/1 /1 X        X      

2/1/2 /1  X X   X    X  X   

2/1/4 /1 X  X      X      

2/1/5 /1 X              

المهارات 
 الذهنيه

2/2/1/1  X X   X         

2/2/2/1 
2/2/2/2          

X  
   

2/2/3/1   X   X   X  X    

2/2/5/1   X  X   X     X  

2/2/6/1          X     

المهارات 
 المهنية

2/3/1/1   X   X         

2/3/4/1            X   

2/3/5/1   X       X     

2/3/5/2               

المهارات 
العامة و 
 المنقولة

2/4/2 /2   X   X         

2/4/3 /1            X   

2/4/5 /1   X            

           2/4/6 /1      X         

2/4/2 /1   X   X      X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U10 تعلم المستهدفةنواتج اللالتقويم ) طرق: 

 لمقررنواتج التعلم المستهدفة 
 تكنولوجيا إنتاج اللحوم والدواجن

 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 /1 X X  X 
2/1/2 /1 X X  X 

2/1/4 /1 X X   

2/1/5 /1 X X  X 

 يهالمهارات الذهن

2/2/1/1 X X  X 
2/2/2/1 
2/2/2/2 X X  X 

2/2/3/1 X X  X 
2/2/5/1 X X  X 
2/2/6/1 X X  X 

 المهارات المهنية

2/3/1/1 X 
X 

 X 

2/3/4/1 X 
X 

 X 

2/3/5/1 X 
X 

 X 

2               /3/5/2     

المهارات العامة 
 المنقولةو

2 /4/2 /2 X 
X 

X X 

2/4/3 /1 X 
X 

X X 

2/4/5 /1 X 
X 

X X 

2/4/6 /1 X X X X 

 
U11 (الوزن النسبي لكل تقويمالجدول الزمنى للتقويم و 

 األسبوع النسبة طرق التقويم
 الخامس عشر 60 االختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 االختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 االختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  نصف الفصل الدراسىالتقويم العملي ل

 السادس عشر 7 التقويم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقويم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

  %100                  االجمالى                
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