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 اسى انًمزر :  

 األنجبٌ ٔيُزجبرٓب

 انفزلخ / انًسزٕٖ : 

 انزاثؼخ                          

 انزخصص :

 انزغذٚخ ٔػهٕو األطؼًخ

 

 ػذد انٕحذاد انذراسٛخ :  َظز٘                 ػًهٙ         

 

 

 ْذف انًمزر : -0

 

 

 

 

 بنهاية المقرر يكون الطالب قادرا عمى ان 

المتعمقة بااللبان يستخدم االدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا الحديثة   1-5 (1
 وعموم االطعمةفى مجال التغذية ومنتجاتها

يكتسب المهارات الالزمة لتتحسين كمية ونوعية الغذاء والتغذية  1-11 (2
 المتعمقة بااللبان ومنتجاتها لمقابمة احتياجات االفراد والمجموعات

المتعمقة  يطبق مبادىء العموم االساسية فى ممارسة االغذية 11-13 (3
 بااللبان ومنتجاتها

 

 بٚخ انًمزرٚكٌٕ انطبنت لبدرا ػهٗ اٌثُٓ انًسزٓذف يٍ رذرٚس انًمزر: -3

 انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى: - أ

 

 

 

 

وخواصها الحسية والطبيعية  يشرح التركيب الكيميائي أللمبان  -1 (1
جودت وكشف الغش  راسته وأهم العوامل المؤثرة عميوأهمية د والكيميائية

 بها

 

0 0 
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تعقيم)  –غميان  –يشرح الطرق المختمفة لمعاممة المبن حراريا (بسترة  -4. (2
طرق تحويل المبن الي منتجات لبنية اخري  و وتأثيرها عمي خواص المبن.

صناعة  –صناعة الجبن بأنواعها  –متمثمة في تصنيع االمبان المتخمرة 
 المثمجات المبنية

طرق  تحديد  غش  المبن  من  خالل  خواصه  الكيميائية  يمخص  -1. (3
 والطبيعية

 

يوضح السموكيات التى تساهم فى دعم العالقات االيجابية بين  1-2  (4
 العاممين فى مجال تصنيع االلبان ومنتجاتها االفراد

فى صناعة االلبان  يتفهم المسئوليات المهنية واالخالقية  2-3-1 (5
 ومنتجاتها

 االلبان ومنتجاتها توزيعالسياسات والتحديات التى تواجه  يميز  2-15-1 (6
 الغذاء محميا ودولياو 

المتعمقة بصناعة  تمفةيعدد اثر السياسات والتحديات المخ 2-15-2 (7
 دعمى الحالة الغذائية لالفرا االلبان ومنتجاتها

يمخص التركيب الكيميائى لاللبان وخصائصه المختمفة وااللبان المعاممة  (8
حرارياوالمتخمرة  والمنتجات الدهنية المبنيةو صناعات المنتجات المبنية 

 كالجبن وااليس كريم
 انًٓبراد انذُْٛخ : - ة

 

 

 

. 
 

المنتجات المبنية المتقاربة وذلك من حيث التصنيع والخواص مثل  يقارن (1
مركزة تعقيم) وايضا االمبان ال –غميان  –االمبان المعاممة حراريا (بسترة 

 المكثفة والمجففة
 

 طرق حساب الكميات المضافة من المواد الخام لتعديل مكونات يخطط-4. (2
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 .المبن لتجهيز لمصناعة أو نسبة الدهن بالقشدة

 
 االلبانمنتجات  عضلتجهيز ب يخطط  (3

المتعمقة بصناعة االلبان  .يحمل عممية صناعة القرار2-2-3-1 (4
 ومتنجاتها

يصنف الحمول المثمى لممشاكل المرتبطة بالتغذية وعموم 2-2-7-1 (5
باستخدام التفكير التحميمي المبنى عمى  وخاصة االلبان ومنتجاتها االطعمة

 التطبيق واالقتصاد

  
انًٓبراد انًُٓٛخ  -جـ

 انخبصخ ثبنًمزر :
 متفرقة بين االنتاج السوي والمعيب بالنسبة لممنتجات المبنيةيطبق المعايير ل (1

 
الكيميائية والميكروبيولوجية الخصائص الطبيعية و  ضقياس بع يطبق طرق (2

 واستخدامها لتحديد جودة االمبان وكشف الغش بها لاللبان
وحدة تصنيع البان (لممباني  النشاءالمواصفات القياسية المناسبة ينظم. (3

رق اخذ عينات االمبان والمعدات) باختصار.و كذلك الخاصة بأدوات وط
 . لمتحميل

االلبان ومنتجاتها  صناعة فى مجال ينفذ مشاريع البحوث  2-3-4-1 (4
 باالسموب العممى السميم

يشارك فى اعداد دراسات الجدوى لمشروعات التغذية وعموم  2-3-7 (5
 ذات الصمة بااللبان ومنتجاتها الصغيرة  االنتاجية االطعمة 

 يستخدم التقنيات المعممية السائدة فى اجراء بحوث التغذية 2-3-11-2 (6
 ذات الصمة بااللبان ومنتجاتها

فى  ن ومنتجاتهامن االلبا يحدد االحتياجات الغذائية لالفراد2-3-12 (7
مراحل العمر وفقا لمستوى النشاط الجسمانى واالحتياجات الفسيولوجية 

 والعوامل االخري
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  انًٓبراد انؼبيخ : - د

لالفراد المحيطين عمى  يساهم فى  فى رفع الوعى الغذائى  2-4-5 (1
 وبصفة خاصة ما يتعمق بااللبان ومنتجاتها مستوى االسرة والمجتمع

 التكنولوجى فى مجال التغذية وعموم االطعمة يتابع التطور 2-4-7-2 (2
 بصفة عامة

 وااللبان ومنتجاتها بصفة خاصة (3
 



 انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

      
 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح
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 األعجىع األول يحزٕٖ انًمزر:  -4

 يمذيخ ػٍ أًْٛخ انهجٍ كصُبػخ ٔغذاء يفشداد انًمشس انُظشٌ :

يمذيخ ػٍ انًٕضٕػبد انًزؼهمخ ثبنًمزر ٔانزؼزف ػهٙ  يفشداد انًمشس انؼًهٍ:

 انًزطهجبد

 األعجىع انثبٍَ

 دراسخ رزكٛت انهجٍ كًٛٛبئٛب ٔأْى انؼٕايم انًؤثزح ػهّٛيفشداد انًمشس انُظشٌ : 

 – انزؼزف ػهٙ أدٔاد ٔطزق أخذ ػُٛبد يًثهخ يٍ انهجٍ يفشداد انًمشس انؼًهٍ:
انالسيخ إلَشبء ٔحذح رصُٛغ انجبٌ  كذنك َجذح يخزصزح ػٍ انًٕاصفبد ٔاالحزٛبجبد

 )نهًجبَٙ ٔانًؼذاد(.

 األعجىع انثبنث

 انخصبئص انحسٛخ ٔانطجٛؼٛخ نهجٍ يفشداد انًمشس انُظشٌ :

  –انشٕائت انًزئٛخ  داخزجبرا - اخزجبراد انهجٍ انحسٛخ يفشداد انًمشس انؼًهٍ:

  ٔ حًٕضخ انهجٍ   رمذٚز انٕسٌ انُٕػٙ

 األعجىع انشاثغ

 –ٔرحذٚذ سؼزِ  -درجبد انهجٍ   –اَزبج انهجٍ انُظٛف  يفشداد انًمشس انُظشٌ :

 ٔرجٓٛشِ نهصُبػخ

 حذٚذ سؼز انهجٍ ٔ درجبد جٕدرّ  ر يفشداد انًمشس انؼًهٍ:

  األعجىع انخبيظ

 رؼمٛى( –غهٛبٌ  –االنجبٌ انًؼبيهخ حزارٚب )ثسززح  يفشداد انًمشس انُظشٌ :

رمذٚز انجٕايذ انكهٛخ  ٔانجٕايذ  –رمذٚز َسجخ انذٍْ  يفشداد انًمشس انؼًهٍ:

 انالدُْٛخ ثبنهجٍ

 األعجىع انغبدط

 انسًٍ(-انشثذح-انًُزجبد انذُْٛخ انهجُٛخ)انمشذح يفشداد انًمشس انُظشٌ :

 صُبػخ انًُزجبد انذُْٛخ يفشداد انًمشس انؼًهٍ:

 األعجىع انغبثغ

 يُزصف انفصم انذراسٙايزحبٌ  يفشداد انًمشس انُظشٌ :

 يُزصف انفصم انذراسٙايزحبٌ  انؼًهٍ: يفشداد انًمشس

  األعجىع انثبيٍ

 االنجبٌ انًزخًزح يفشداد انًمشس انُظشٌ :

ٔثؼض  انجبدئبد ٔصُبػخ ثؼض االنجبٌ انًزخًزح )انشثبد٘ يفشداد انًمشس انؼًهٍ:

 (إَاػّ انًخزهفخ 

 انتبعغ و انؼبششاألعجىع 

 صُبػخ انججٍ يفشداد انًمشس انُظشٌ :

 انذيٛبطٙ( –صُبػخ ثؼض إَاع انججٍ )انمزٚش  انؼًهٍ:يفشداد انًمشس 

 ػشش انثبًَ و ػشش انحبدياألعجىع 

 صُبػخ انًثهجبد انهجُٛخ يفشداد انًمشس انُظشٌ :

 صُبػخ االٚس كزٚى انسبدح ٔثؼض إَاػّ انًخزهفخ يفشداد انًمشس انؼًهٍ:
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أعبنُت انتؼهُى  -5

 وانتؼهى

 

                تمىَى انطـــالة :   -6
 األسبنٛت انًسزخذيخ - أ

 

 

 أػًبل انسُخ  -0

 ايزحبٌ رطجٛمٙ -0

 ٘ايزحبٌ َٓبٚخ انؼبو انُظز -3

 

 انزٕلٛذ - ة

 

 )االسجٕع انسبثغ( انفصم انذراسٙيُزصف  اػًبل سُخ    األٔل   ىانزمٛٛ

 (انزاثغ ػشز)االسجٕع   انفصم انذراسَٙٓبٚخ  رطجٛمٗ       انثبَٙ ىانزمٛٛ

 َٓبٚخ انفصم انذراسٙ        رحزٚزٖانثبنث    ىانزمٛٛ

 رٕسٚغ انذرجبد -جـ

 

 

 

 

 

 

 

 

          درجخ02أػًبل انسُخ           -

 درجخ02ايزحبٌ ػًهٙ         -

 درجخ02رحزٚز٘      ايزحبٌ -

 درجخ022انًجًٕع             -

 لبئًخ انكتت انذساعُخ وانًشاجغ : -8

 

 كزبة جبيؼٙ ٚمٕو ثٕضؼّ انسبدح أػضبء ْٛئخ انزذرٚس انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس  يذكزاد - أ

(: يحبضشاد فٍ االنجبٌ 1225)  اد عهبو ػضَض،/ يبجذح كبيم انشبػشأ.د

 انًُىفُخ.-ويُتجبتهب. يطبثغ داس انحغٍُ. شجٍُ انكىو

  كزت يهشيخ - ة

(: االنجبٌ انُظشَخ وانتطجُك. يكتجخ ثغتبٌ انًؼشفخ 1223طبسق يشاد انًُش )د/  كزت يمززحخ -جـ

 االعكُذسَخ. –انحذائك  –نطجغ وَشش وتىصَغ انكتت. كفش انذواس 

(: انهجٍ انحهُت وصُبػخ انججٍ وانضثذ وانمشذح 1225د/ ػض انذٍَ فشاج )

  وانضثبدٌ وانًثهجبد انهجُُخ. يكتجخ انُهضخ انًصشَخ. انمبهشح.

 -(: االنجبٌ اَتبجهب ويُتجبتهب صُبػُب1222شبكش ) يهُذط صساػٍ/ يحًذ ػهٍ

 انمبهشح.-صحُب. داس انفكش انؼشثٍ .يذَُخ َصش -التصبدَب -يُضنُب
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(: االختجبساد 1225د/ جًبل انذٍَ ػجذ انتىاة ، د/ جىدد ايٍ انشُخهٍ )

 .انشوتُُُخ نألنجبٌ كًُُبئُب ويكشوثُىنىجُب. ػًبدح شئىٌ انًكتجبد جبيؼخ انشَبض

 1226  : اعبعُبد ػهىو االنجبٌ. داس َهش انُُم.هش احًذ َىس د/ يب

 

 

دٔرٚبد ػهًٛخ أٔ  -د

 َشزاد ... انخ
 ---------------------يجهخ كهٛخ االلزصبد انًُشنٗ جبيؼخ انًُٕفٛخ----

 

  : يُسك انًمزر

 يبجذح انشبػشأ.د/                   

 سئُظ يجهظ انمغى انؼهًٍ : أ.د/ .َىعف انحغبٍَُ                                                          
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 أ(     22ًَىرج سلى )                                                      انًُىفُخجبيؼخ: 

 األنجبٌ ويُتجبتهب يغًً انًمشس

 كىد انًمشس
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 االلتصبد انًُضنٍ . كهُخ: 

 .انتغزَخ وػهىو األطؼًخ لغى : 
 

 يصفىفخ انًؼبسف وانًهبساد انًغتهذفخ  ( أ)

 

أعجىع  انًحتىَبد نهًمشس

 انذساعخ

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انشئُغخانًؼبسف 

 يفشداد انًمشس انُظشٌ :
يمذيخ ػٍ أًْٛخ انهجٍ 

 كصُبػخ ٔغذاء

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ:
يمذيخ ػٍ انًٕضٕػبد 

انًزؼهمخ ثبنًمزر ٔانزؼزف 

 ػهٙ انًزطهجبد

 1-د ------2-- ---ا---- 2-أ االول
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 رًذ انًزاجؼخ ٔانزصحٛح ثًؼزفخ يذٚز ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

يفشداد انًمشس انُظشٌ : 

انهجٍ كًٛٛبئٛب دراسخ رزكٛت 

 ٔأْى انؼٕايم انًؤثزح ػهّٛ

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ:
انزؼزف ػهٙ أدٔاد ٔطزق 

 أخذ ػُٛبد يًثهخ يٍ انهجٍ

 1-د 4-ج ------- 2-أ انثبٍَ 

 يفشداد انًمشس انُظشٌ :
انخصبئص انحسٛخ ٔانطجٛؼٛخ 

 نهجٍ

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ:

 -اخزجبراد انهجٍ انحسٛخ 

  –انشٕائت انًزئٛخ  داخزجبرا

و  رمذٚز انٕسٌ انُٕػٙ نهجٍ

 حًىضخ انهجٍ

 1-د 3-ج 2-ة 1-أ انثبنث

 يفشداد انًمشس انُظشٌ :

ٔرحذٚذ  –اَزبج انهجٍ انُظٛف 

 ٔرجٓٛشِ نهصُبػخ –سؼزِ 

طزق  يفشداد انًمشس انؼًهٍ:

 رحذٚذ انسؼز درجبد انجٕدح

 1-د 4-ج 1-ة 3-أ انشاثغ



 انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

      
 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح

 رًذ انًزاجؼخ ٔانزصحٛح ثًؼزفخ يذٚز ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

 يفشداد انًمشس انُظشٌ :
 انًُزجبد انذُْٛخ

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ:
  صُبػخ انًُزجبد انذُْٛخ

 1-د 3-ج 2-ة 4-أ انخبيظ

 يفشداد انًمشس انُظشٌ :
 االنجبٌ انًؼبيهخ حزارٚب

رمذٚز  يفشداد انًمشس انؼًهٍ

رمذٚز انجٕايذ  –َسجخ انذٍْ 

انكهٛخ  ٔانجٕايذ انالدُْٛخ 

 ثبنهجٍ 

 1-د 3-ج 1-، ة 2-ة 4-أ انغبدط

 يفشداد انًمشس انُظشٌ :
 االنجبٌ انًزخًزح

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ:
انجبدئبد ٔصُبػخ ثؼض 

 االنجبٌ انًزخًزح )انشثبد٘(

 3-، د 1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 1-ة 4-أ  انثبيٍ

 يفشداد انًمشس انُظشٌ :
 صُبػخ انججٍ

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ:
صُبػخ ثؼض إَاع انججٍ 

انتبعغ  

 انؼبشش 

 3، د 1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 1-ة 3-أ



 انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

      
 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح

 رًذ انًزاجؼخ ٔانزصحٛح ثًؼزفخ يذٚز ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

 انذيٛبطٙ( –)انمزٚش 

 

 

 يفشداد انًمشس انُظشٌ :

 صُبػخ انًثهجبد انهجُٛخ

 يفشداد انًمشس انؼًهٍ:
صُبػخ االٚس كزٚى انسبدح 

 ٔثؼض إَاػّ انًخزهفخ

 

 

انحبدي 

ػشش و  

 انثبٍَ ػشش 

 

 

 

 3، د 1-، د 2-د 1-، ج 2-ج 2-ة 4-أ

  كبيم انشبػشأ.د/ يبجذح أعتبر انًبدح : 

 عهبو ػضَضأ.د/                   

 سئُظ يجهظ انمغى انؼهًٍ : أ.د/ .َىعف انحغبٍَُ                                                                                                     
 

 

 

 

 

 



 انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

      
 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح

 رًذ انًزاجؼخ ٔانزصحٛح ثًؼزفخ يذٚز ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

 

 

 

 جبيؼخ انًُىفُخ

 االلتصبد انًُضنٍكهُخ: 

 وػهىو األطؼًخانتغزَخ لغى : 

 

 يصفىفخ اعبنُت انتؼهى  ( ة)

 

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُغخ اعبنُت انتؼهى

،  4-، أ 3-، أ 1-أ،  2-أ يحبضشاد َظشَخ

  5-أ

  1-، د 2-د 1-، ج 2-ج  4-، ة 3-، ة 1-ة

 3-د،  1-، د 2-د 4-، ج 3-، ج 1-، ج 2-ج  2-ة 5-، أ 1-أ يحبضشاد تطجُمُخ

 انًُبلشخ وانحىاس

 وطشح اعئهخ يتؼذدح

،  4-، أ 3-، أ 1-، أ 2-أ

  5-أ

  1-، د 2-د 4-، ج 1-، ج 2-ج 3-، ة 2-ة

  أ.د/ يبجذح كبيم انشبػشأعتبر انًبدح : 

 عهبو ػضَضأ.د/                   

                   

 سئُظ يجهظ انمغى انؼهًٍ : أ.د/ .َىعف انحغبٍَُ                                                                                                     



 انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ جٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

      
 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح

 رًذ انًزاجؼخ ٔانزصحٛح ثًؼزفخ يذٚز ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

                                                   انًُىفُخجبيؼخ: 

 

 االلتصبد انًُضنٍ:  كهُخ

 انتغزَخ وػهىو األطؼًخلغى : 
 

 

 مُُىيصفىفخ اعبنُت انت  ( ج)

 

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُغخ اعبنُت انتمُُى

 --------- 3-ج 1-ة 3-، أ 1-أ، 2-أ ايتحبٌ أػًبل انغُخ 

  2-د 4-، ج 3-، ج 1-، ج 2-ج 2-ة 5-، أ 1-أ ايتحبٌ ػًهٍ

،  4-، أ 3-، أ 1-، أ 2-أ االيتحبٌ انُظشٌ

  5-أ

 1-د 1-، ج 2-ج 4-، ة 3-، ة 1-ة

  أ.د/ يبجذح كبيم انشبػشأعتبر انًبدح : 

 عهبو ػضَضأ.د/                   

 سئُظ يجهظ انمغى انؼهًٍ : أ.د/ .َىعف انحغبٍَُ                                                                                                     

 

 
 

 األنجبٌ ويُتجبتهب يغًً انًمشس

 كىد انًمشس
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