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ـــعنـاوي   لبلحــة ( 233.غ) تكنولوجيـا منتجـا  الثحـوامقـرر  الموضـوعا  الحثييـة للبـوا والةابـة ح
، والقـائم والةـا  حقسـم علـوم وتكنولوجيـا األغذيـة بناعا  غذائية و ألحا شعحة  لثالمستوى اليا
 :يي كالتالوه أمي  عحدالثليم قنديل. دحتدريسها 

 القمح -1

  طرق تخزين القمح و العوامل المؤثرة عليها - فوائد حبوب القمح  - تقسيم و تصنيف القمح - القمحئي لحبة التركيب النباتي والكيما

  صناعة الطحن -2

  تكنولوجيا التصنيع و الطحن -  انواع المطاحن

  صناعة الخبز -3

عة و الخبز و تاثير كل تخدمةفي صناالمس وادالم - الخميرة و التخمر - الخميرة المستخدمة و التخمر - انواع المخابز - انواع الخبز

 ظاهرة البيات في الخبز -  منها

  صناعة المكرونة -4

 -الخواص الفيزيائية و التكنولوجية للعجائن  -اساسيات تجفيف المكرونة  -الولية المستخدمة في صناعة المكرونة المواد ا

 تخزين و تعبئة المكرونة -اختبارات الجودة 

 كويتصناعة البس -5

طرق صناعة  –األجهزة المستخدمة في صناعة البسكويت  –الخامات التي تدخل في صناعة البسكويت  –البسكويت اع أنو

 التغيرات التي تحدث في العجينة أثناء الخبيز  -صناعة البسكويت العادي و البسكويت الويفر  –البسكويت 

 النشا  -6

الخواص الكيميائية و  –ستخدمة إستخالص النشا الخام من الحبوب الطرق الم –التركيب الكيميائي  البنائي و البلوري للنشا 

 االنزيمات المحللة للنشا  –النشا استخداماتها في الصناعات الغذائية أهمية  –الريولوجية للنشا 

 صناعة ضرب األرز -7

 –صناعة ضرب االرز و أهميتها  –تصنيفها  أنواع األرز المختلفة و –لكيميائي لحبة األرز التركيب ا –التصنيف النباتي لالرز 

 المنتجات المختلفة لصناعة ضرب االرز 

 منتجات الذرة  -8

االستخدامات المختلفة للذرة في الصناعات  –أنواع الذرة المختلفة  –التركيب الكيميائي لحبة الذرة  –تصنيف النباتي للذرة ال

 الحراري في صناعة الوجبات السريعة و اغذية األطفال من الذرة استخدام تقنية البثق  –صناعة السناكس  –ذائية الغ

 منتجات الشوفان  – 9

البيتا جلوكان كأحد المركبات الهامة  –أصناف الشوفان العالمية  –التركيب الكيميائي لحبة الشوفان  –للشوفان  التصنيف النباتي

استخدام حبوب الشوفان في صنع  –لمختلفة في التصنيع الغذائي ركيبها الكيميائي و استخدامات البيتا جلوكان ات –في الشوفان 

 أغذية االطفال و وجبات االفطار 

جهزة المستخدمة في دراسة الخواص الريولوجية للعجائناأل -11

جهاز  –جهاز الفارينوجراف  –وزات أهمية هذه الخصائص في صناعة المخب –ما هي الخواص الريولوجية للعجائن 

 جهاز الميكسوالب  –جهاز األميلوجراف  –ف االكستنسوجرا
 


