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 (21نوىرج سقن )

  الونىفُحخاهؼح 

                                                      االقتصاد الونضلً كلُح:

 التغزَح وػلىم األطؼوح قغن :
 

 هقشس دساعٍ تىصُف
0202-0202 

 

 ثيبَبد انًمزر -0

انفظم /يخانضبَانفزلخ / انًسزٕٖ  )أ(  طُبػبد غذائيخاسى انًمزر: N214  انزيش انكٕدٖ :

 انذراسي األٔل

 ػًهٗ                         ػذد انٕؽذاد انذراسيخ :  َظزٖ  انزخظض :

 ْذف انًمزر : -0

 

 

 

 

يسزخذو انزفكيز انؼهًٗ انًزطٕر نًٕاعٓخ يشكالد  0-0 (0

انًزرجطخ ثبنفزد ٔاالسزح ٔانًغزًغ  انظُبػبد انغذائيخ 

 ػهٗ انًسزٕٖ انًؾهي ٔااللهيًٗ 

 

نهًغزًغ ٔانًسزٓهكيٍ  انظُبػبد انغذائيخ خذيبد يمذو  0-3 (0

 فٗ يغبالد انزغذيخ ٔػهٕو االطؼًخ

 

ثبنظُبػبد انغذائيخ كبؽذ  يهى ثبنًؼبرف انؼهًيخ  0-2 (3

انغذاء ٔانزغذيخ ٔانؼهٕو انسهٕكيخ  َٔظزيبد رطجيمبد ػهٕو 

  االدارح 

 

يكزست انًٓبراد انالسيخ نززؾسيٍ كًيخ َٕٔػيخ  0-00 (4

 بػبد انغذائيخ فٗ انظُانغذاء 

 

يشٔد االفزاد ٔانغًبػبد ثبنزضميف ٔاالسزشبراد  0-04 (5

 انًزرجظ ثبنظُبػبد انغذائيخ انزغذٔيخ

 

يؼًم يغ انفئبد انًخزهفخ ٔفٗ انًؤسسبد انًؼُيخ  0-06 (6

 ثبنزغذيخ يؾهيب ٔالهيًيبثبنظُبػبد انغذائيخ ٔ

0 0 
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 :انًسزٓذف يٍ رذريس انًمزر -3

 انًؼهٕيبد ٔانًفبْيى:أـ 

 

 

 

 

 نيع األمبان واألغذيةالمختمفة من خامات تص االنواع يشرح - .1
وكذلك الجودة عند  عمىمقدار الناتجالمحافظة يمخص اسس- .2

 التخزين 

ستفادة االلبان و االذية و االغوضح قواعد وطرق تصنيع ي .3
 منها

يوضح المصطمحات التكنولوجية المرتبطة 2-2-2 .4
ــ   قسيم األغذيةت وبتخصص التغذية وعموم االطعمة

 فى الصناعات الغذائية المكونات الكيميائية لألغذية
يميز  السياسات والتحديات التى تواجه وتوزيع  2-15-1 .5

اَزبط ٔئيةالمرتبطة بالصناعات الغذا الغذاء محميا ودوليا

 تحديد سعر المبنـ  ػًهيخ انؾهيتــ  مكان إنتاج المبنـ  انهجٍ
 

المرتبطة  يعدد اثر السياسات والتحديات المختمفة 2-15-2 .6
حفننظ طننرق و  المعنامتت الحراريننة لمنبنو  بالصنناعات الغذائيننة

 عمى الحالة الغذائية لتفراد االغذية 

 

 انًٓبراد انذُْيخ:ة ـ 

 

 

 

 

 

 يحمل المشكتت  الخاصة بطرق صناعة االلبان وحمولها (1

 ذية وااللبانيصمم وسائل توعية بالطرق المتاحة لحفظ االغ (2

 لعمميننننننات المتعمقننننننة بننننننالتفكير واالتصننننننالينننننندمج ا 2-1-1- (3
 بمحيط العمل والمجتمع  بالصناعات الغذائية 

بالصنننناعات يننندمج العممينننات المتعمقنننة بالقينننادة  2-1-2. 2 (4
 بمحيط العمل والمجتمعالغذائية 
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فننننى الصننننناعات  .يحمننننل عمميننننة صننننناعة القننننرار2-2-3-1 (5
 الغذائية

 فننننننى يخطننننننط العتقننننننات المتبادلننننننة بننننننين االفننننننراد2-2-3-2 (6
 الصناعات الغذائية

 

انًٓبراد انًُٓيخ انخبطخ  -عـ

 ثبنًمزر:

 

 

 

 

 ٔاالنجبٌ طجك  انطزق انًخزهفخ نؾفع االغذيخي (0

 يزؾًللللم انًسللللئٕنيخ فللللٗ انؼًللللم ٔرغللللبِ االفللللزاد 0-3-0-3 (0

 انًزرجظ ثبنًظبَغ

فللٗ انظللُبػبد انغذائيللخ  يُفللذ يشللبريغ انجؾللٕس  0-3-4-0 (3

 في انظُبػخ ثبالسهٕة انؼهًٗ انسهيى

يطجلللك انًٓلللبراد ٔانًًبرسلللبد انالسيلللخ اليلللٍ  0-3-6-0 (4

 بد انغذائيخفٗ انظُبػ ٔساليخ انجيئخ

5)  

انًزرجطلخ ثؾفلع  يطجك طزق انجؾلش انًُبسلجخ   0-3-00-0 (6

 االغذيخ ٔاالنجبٌ

يسللزخذو انزمُيللبد انًؼًهيللخ انسللبئذح فللٗ اعللزاء  0-3-00-0 (7

 . ؽفع األغذيخ ٔاألنجبٌثؾٕس 

 

 انًٓبراد انؼبيخ : - د

 

 

انظلللُبػبد يزلللبثغ انزطلللٕر انؼهًلللٗ   فلللٗ يغلللبل  0-4-7-0 (0

 انزغذيخ ٔػهٕو االطؼًخانغذائيخ فٗ 

انظللُبػبد يزللبثغ انزطللٕر انزكُٕنللٕعٗ فللٗ يغللبل  0-4-7-0 (2

  انزغذيخ ٔػهٕو االطؼًخانغذائيخ  ثزخظض 

 يؾزٕٖ انًمزر:  -4

 

 

 

 

 األعثىع األول

 الدضء النظشي

 يائية لألغذيةالمكونات الكيم ــ  تقسيم األغذية
 الدضء الؼولً

 يؼزف انًكَٕبد انزئيسيخ فٗ انززكيت انكيًبٖٔ
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 األعثىع الثانٍ

 الدضء النظشي

 تأثير األحماض والقمويات عمى المبن نننن الخواص الطبيعية لمبن 
 الدضء الؼولً

 انزؼزف ػهٗ خٕاص انهجٍ انطجيؼيخ

 األعثىع الثالث

 الدضء النظشي

 تحديد سعر المبنـ  ػًهيخ انؾهيتــ  المبنمكان إنتاج ـ  اَزبط انهجٍ
 الدضء الؼولً

 رأصيز ظزٔف انؾهت ػهٗ عٕدح انهجٍ انُبرظ

 األعثىع الشاتغ

 الدضء النظشي

 طرق البسترةـ  ـ انجسززح غمى المبنـ  المعامتت الحرارية لمبن
 الدضء الؼولً

 طزق ثسززح األنجبٌ انًخزهفخ

 األعثىع الخاهظ

 الدضء النظشي

ن طرق  التعقيمـ  الصناعات القائمة في عممية التجنيسننن  لتجنيسا
 .التعقيم

 الدضء الؼولً

 انزؼزف ػهٗ طزق انزؼميى انًخزهفخ نألنجبٌ

 األعثىع الغادط

 الدضء النظشي

ػًهيبد انزُظيف ـ  انهجٍ انًجخز ـ انهجٍ انًغففـ  المبن المركز

 ع األلبانشروط إنشاء معامل أو مصانـ  ٔانزؼميى في يظبَغ االنجبٌ
 الدضء الؼولً

 طزق رغفيف األنجبٌ

 األعثىع الغاتغ

 ايزؾبٌ انًيذريزو

 األعثىع الثاهن

 الدضء النظشي
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 ـ طزق انزغفيف ـ يًيشاد ٔػيٕة انزغفيف حفظ االغذية بالتجفيف

 الدضء الؼولً

 انزؼزف ػهٗ خطٕاد ػًهيخ انزغفيف نالغذيخ انًخزهفخ

 األعثىع التاعغ

 الدضء النظشي

 ذيخ ثبنزجزيذ ـ طزق انؾفع ـ رأصيزِ ػهٗ عٕدح انغذاء ؽفع األغ

 الدضء الؼولً

 انزؼزف ػهٗ خطٕاد ػًهيخ انزجزيذ نالغذيخ انًخزهفخ.

 األعثىع الؼاشش

 الدضء النظشي

ؽفع األغذيخ ثبنزغًيذ ـ طزق انزغًيذ ـ رأصيز انزغًيذ ػهٗ عٕدح 

 انغذاء ـ انزغيزاد انزٗ رؾذس فٗ االغذيخ ثبنزغًيذ

 لؼولًالدضء ا

 انزؼزف ػهٗ خطٕاد ػًهيخ انزغًيذ نالغذيخ انًخزهفخ. 
 األعثىع الحادٌ ػشش

 الدضء النظشي

 ؽفع األغذيخ ثبنزؼهيت ـ طزق انزؼهيت ـ 
 الدضء الؼولً

 انزؼزف ػهٗ خطٕاد ػًهيخ انزؼهيت نالغذيخ انًخزهفخ
 األعثىع الثانٍ ػشش

 الدضء النظشي

مواد الحافظة الكيميائية ـ ال المواد الكيميائيةالحفظ باستخدام 

 يةالمسموح باضافتها لألغذ
 الدضء الؼولً

 شزػ اضزار سيبدح كًيخ األؽًبع انؼضٕيخ حانًضبداد انؾيٕيخ

 أعالُة التؼلُن والتؼلن -5

 

 

 

 يؾبضزاد َظزيخ  -

 يؾبضزاد رطجيميخ -

 انًُبلشخ  ٔانؾٕار -

 سيبراد ييذاَيخ -

 انزؼهى انذارٗ -نزؼبَٔٗانزؼهى ا -انزؼهى ػٍ ثؼذ -انزؼهى انُشظ

أعالُة التؼلُن والتؼلن  -6

للطالب روي القذساخ 

 الوحذودج

اسبنيت  -اسبنيت انزذريس االيغبثٗ انفؼبل -ئت انزؼهيًيخانؾمب

 اسبنيت انزذريس انًجبشز -انزذريس انؼالعٗ
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 تقىَن الطـــالب :   -7

 
 

 ألسبنيت انًسزخذيخا

 

 انزٕليذ

 

 رٕسيغ انذرعبد

الرذخم ضًٍ انذرعخ ٔنكٍ نزؾذيذ  كم أسجٕع انغيبةانؾضٕر ٔ

 انُسجخ انًطهٕثخ نذخٕل االخزجبر انُٓبئٗ

 درعبد 02 اخزجبر اػًبل انسُّ أػًبل سُخ

 درعبد 02

 

 

 درعخ 02

 
رمييى اػًبل سُخ  

 انًُزغبد انًظُؼخ

 درعخ 02 ييؼبد األيزؾبٌ انزطجيمٗ اخزجبر رطجيمٗ  

 ييؼبد األيزؾبٌ انُظزٖ األخزجبر انُٓبئٗ     

 

 درعخ 62

 قائوح الكتة الذساعُح والوشاخغ : -8

 

 يذكزاد - أ

 

كزلللبة علللبيؼٗ يملللٕو ثٕضلللؼّ أػضلللبء ْيئلللخ انزلللذريس ٔانملللبئًيٍ 

 0202 ثبنزذريس  ٔيمزِ انمسى
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Edition, UK. 

دٔريبد ػهًيخ أٔ َشزاد  -د

 ... انخ
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 صناػاخ غزائُح )أ( هغوً الوقشس

 كىد الوقشس
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  كلُح االقتصاد الونضلًكلُح / هؼهذ : 

 التغزَح وػلىم األطؼوحقغن : 
 

 

 الثشناهح التؼلُوًهصفىفح الوؼاسف والوهاساخ الوغتهذفح هن  ( أ)

 

 أعثىع الوقشساخ الذساعُح

 الذساعح

ههاساخ  الوؼاسف

 رهنُح

هاساخ ه

 ههنُح

ههاساخ 

 ػاهح

 المكونات الكيميائية لألغذيةــ   تقسيم األغذيةالدضء النظشي:
 يؼزف انًكَٕبد انزئيسيخ فٗ انززكيت انكيًبٖٔالدضء الؼولً:

 2د/ 2ج/ 2ب/ 2أ/ األول

تأثير األحماض  نننن الخواص الطبيعية لمبن الدضء النظشي: 
 والقمويات عمى المبن

 زف ػهٗ خٕاص انهجٍ انطجيؼيخانزؼالدضء الؼولً: 

 2د/ 1, ج/ 2ج/ 1ب/ 1أ/ الثانٍ

ـ  ػًهيخ انؾهيتــ  مكان إنتاج المبنـ  اَزبط انهجٍالدضء النظشي: 

 تحديد سعر المبن
,  3ب/ 1أ/ الثالث

 4ب/

, 1, ج/2ج/

 3ج/

 3, د/2د/



   انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ عٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

 

 
رًذ انًزاعؼخ ٔانزظؾيؼ ثًؼزفخ يذيز ٔؽذح انغٕدح ؽذح ضًبٌ انغٕدحو  

 رأصيز ظزٔف انؾهت ػهٗ عٕدح انهجٍ انُبرظالدضء الؼولً: 

 

ـ  ـ انجسززح غمى المبنـ  ت الحرارية لمبنالمعامتالدضء النظشي: 

 طرق البسترة
 طزق ثسززح األنجبٌ انًخزهفخالدضء الؼولً: 

,  1ب/ 3أ/ الشاتغ

 3ب/

 2د/ 4, ج/3ج/

 التجنيس ـــ الصناعات القائمة في عملية التجنيسالنظرى: الدضء 

 ن طرق التعقيم. التعقيمـ 
 هفخ نألنجبٌانزؼزف ػهٗ طزق انزؼميى انًخزالدضء الؼولً: 

,  1ب/ 3أ/ الخاهظ

 3ب/

 3د/ 4, ج/3ج/

ـ  اللبن المبخر ـ اللبن المجففـ  اللبن المركزالجزء النظرى: 
شروط يجب ـ  عمليات التنظيف والتعقيم في مصانع االلبان

 إنشاء معامل أو مصانع األلبان توافرها عند
 ٌطزق رغفيف األنجبالدضء الؼولً: 

,  1ب/ 3أ/ الغادط

 3ب/

 2د/ 4ج/ ,3ج/

,  1ب/ 3أ/ الغاتغ ايزؾبٌ انًيذريزو

 3ب/

 2د/ 4, ج/3ج/

ـ طزق انزغفيف ـ يًيشاد  حفظ االغذية بالتجفيفالدضء النظشي: 

 ٔػيٕة انزغفيف

 الدضء الؼولً

 انزؼزف ػهٗ خطٕاد ػًهيخ انزغفيف نالغذيخ انًخزهفخ

,  1ب/ 4أ/ الثاهن

 3ب/

 2د/ 4ج/

 2د/ 4ج/,  1ب/ 4أ/ التاعغزيذ ـ طزق انؾفع ـ رأصيزِ ػهٗ ؽفع األغذيخ ثبنزجالدضء النظشي: 



   انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ عٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد
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 عٕدح انغذاء ـ انزغيزاد انزٗ رؾذس فٗ االغذيخ ثبنزجزيذ

انزؼزف ػهٗ خطٕاد ػًهيخ انزجزيذ نالغذيخ الدضء الؼولً: 

 انًخزهفخ.

 3ب/

ؽفع األغذيخ ثبنزغًيذ ـ طزق انزغًيذ ـ رأصيز الدضء النظشي: 

ـ انزغيزاد انزٗ رؾذس فٗ االغذيخ انزغًيذ ػهٗ عٕدح انغذاء 

 ثبنزغًيذ

 انزؼزف ػهٗ خطٕاد ػًهيخ انزغًيذ نالغذيخ الدضء الؼولً: 

,  1ب/ 4أ/ الؼاشش

 3ب/

 2د/ 4ج/

 ؽفع األغذيخ ثبنزؼهيت. طزق انزؼهيت الدضء النظشي: 
انزؼزف ػهٗ خطٕاد ػًهيخ انزؼهيت نالغذيخ الدضء الؼولً: 

 انًخزهفخ

 الحادي

 ػشش

4أ/  , 1ب/ 

 3ب/

 1د/ 4ج/

ـ المواد الحافظة  المواد الكيميائيةالحفظ باستخدام الدضء النظشي: 

 يةالكيميائية المسموح باضافتها لألغذ
شزػ اضزار سيبدح كًيخ األؽًبع انؼضٕيخ الدضء الؼولً: 

 حانًضبداد انؾيٕيخ

 الثانً

 ػشش

4أ/ ,  1ب/ 

 3ب/

 2د/ 4ج/

 

 أ.د ػواد الخىلً        هنغق الوقشس: 

 :أ.د  َىعف ػثذ الؼضَض الحغانُن سئُظ هدلظ القغن الؼلوً                                                                                          

 

 

 

 



   انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ عٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

 

 
رًذ انًزاعؼخ ٔانزظؾيؼ ثًؼزفخ يذيز ٔؽذح انغٕدح ؽذح ضًبٌ انغٕدحو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (     أ22نوىرج سقن )                                          الونىفُهخاهؼح / 

 ػاخ غزائثح )أ(صنا هغوً الوقشس

 كىد الوقشس
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 االقتصاد الونضلٍكلُح / 

 التغزَح وػلىم األطؼوحقغن : 
 



   انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ عٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

 

 
رًذ انًزاعؼخ ٔانزظؾيؼ ثًؼزفخ يذيز ٔؽذح انغٕدح ؽذح ضًبٌ انغٕدحو  

 

 أعالُة التؼلنهصفىفح )ب( 

 

 ههاساخ ػاهح ههاساخ ههنُح ههاساخ رهنُح الشئُغُح    الوؼاسف أعالُة التؼلن
  4, د/3, د/1, د2د/  4ج/, , 3, ج/2ج/  4, ب3, ب1, ب/2ب/ 4,  أ/3,  أ/1, أ/2أ/ الوحاضشاخ النظشَح

 الوحاضشاخ التطثُقُح
, 4, ج/3, ج/2ج/ ----- ------

 4ج/

 4د/, 3د, 1د/, 2د

و الحىاسالوناقشح   

 

 

, 4, ج/3, ج/2ج/  4, ب3ب 1, ب/2ب/ 4,  أ/3,  أ/1, أ/2أ/

 5ج/

 4, د/3, د/1, د2د/

 صَاساخ هُذانُح
, 4, ج/3, ج/2ج/ ------- -------

 5ج/

 4, ج/3, ج/2ج/

 سئُظ هدلظ القغن الؼلوٍ : أ.د/ َىعف ػثذ الؼضَض الحغانُن                                       أ.د/ ػواد الخىلً  أعتار الوقشس : 

                   

 

 

 

 

 

 أ(     22نوىرج سقن )                                          الونىفُهخاهؼح / 



   انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ عٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

 

 
رًذ انًزاعؼخ ٔانزظؾيؼ ثًؼزفخ يذيز ٔؽذح انغٕدح ؽذح ضًبٌ انغٕدحو  

 )أ(صناػاخ غزائُح  هغوً الوقشس

 كىد الوقشس
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 االقتصاد الونضلٍكلُح / 

 التغزَح وػلىم األطؼوحقغن : 
 

 

 أعالُة التقُُنهصفىفح )ج( 

 

 ههاساخ ػاهح ههاساخ ههنُح ههاساخ رهنُح الشئُغُح    الوؼاسف أعالُة التقُُن
 2د/ 4, ج/3, ج/2ج/ 5, ب/1ب/ 4,  أ/3,  أ/1, أ/2أ/ اختثاس أػوال الغنح

لتطثُقٍ االختثاس ا  
 3, د/1د/ 1ج/ 4, ب/3ب/ 4, أ/3أ/

 االختثاس التحشَشٌ
 2د/ 4,  ج/3,  ج/2ج/ 5, ب/1, ب/ 2ب/ 4,  أ/3,  أ/1, أ/2أ/

 هنغق الوقشس : 

 أ.د/ ػواد الخىلً                 

 ئُظ هدلظ القغن الؼلوٍ : أ.د/ َىعف ػثذ الؼضَض الحغانُنس                                                                                          

 



   انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ عٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

 

 
رًذ انًزاعؼخ ٔانزظؾيؼ ثًؼزفخ يذيز ٔؽذح انغٕدح ؽذح ضًبٌ انغٕدحو  

 

 


