
 الِيئخ القْهيخ لضوبى جْدح الزعلين ّاالعزوبد  

 

 
 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

 (23ًَىرط سلى )

 جبهعخ: الوٌْفيخ

 كليخ: االقزصبد الوٌشلي 

  قسن : الزغذيخ ّعلْم األطعوخ

 

 يمشس دساعٍ رىصُف
0202-0202 

 

 ثيبًبد الوقزر -0

 أ رقيين االغذيخ اسن الوقزر :  N413:  يالزهش الكْد

 

 الزاثعخالفزقخ / الوسزْٓ : 

 

 الزخصص :

 الزغذيخ ّعلْم األطعوخ

 

 ًظزي                 عولي          ] 3 عذد الْحذاد الذراسيخ :

 عزف

 

ُذف الوقزر  -0

: 

 

 

 

 

 اٌ َهبَخ انًمشس َكىٌ انطبنت لبدس ػهً  

 

  عىاء انزمُُى انؾغً او انكًُُبئً او انًُكشوثٍ  رمُُى االغزَخَمذو خذيبد   2-4 (2

 بنزغزَخ وػهىو االطؼًخث انًشرجطخنهًغزًغ وانًغزههكٍُ 

 

رمُُى االغزَخ َغزخذو االدواد وانخبيبد وفمب نهزكُىنىعُب انؾذَضخ فً يغبل   2-6 (3

ووفمب  نالعزشارُغُبد واالنُبد وانزششَؼبد  نزغزَخ وػهىو االطؼًخانًشرجطخ ثب

 انخبصخ ثزمُُى االغزَخ

 

رمُُى فً  َطجك َظشَبد ؽهىل انًشكالد وانزفكُش انُمذي واالعزفبدح يُهب 2-21 (4

 االغزَخ

 

 

انًشرجط ثزمُُى  َضود االفشاد وانغًبػبد ثبنزضمُف واالعزشبساد انزغزوَخ 2-25 (5

 االغزَخ

 

نزغزَخ ثبنزمُُى انغزائً وا َؼًم يغ انفئبد انًخزهفخ وفً انًؤعغبد انًؼُُخ 2-27 (6

 يؾهُب والهًُُب

 

 الوسزِذف هي رذريس الوقزر: -3

0 0 
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 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

الوعلْهبد  - أ

ّالوفبُين

: 

 

 

  

  

 االغزَخ طشق انًغزخذيخ فٍ انزمُُى َزكش (2

 غزَخاالانؾىاط انخًغخ فٍ كُفُخ رمُُى ا دوس خطىاد انزمُُى انؾغٍ وَششػ  (3

 غزَخالكًُبئُخ وانًُكشوثُخ فٍ رمُُى اطشق انانَزكش (4

 

 فً يغبل رمُُى االغزَخ ولىاػذ يًبسعخ انًهُخَُبلش  اَظًخ انغىدح  3-6-2 (5

 ؽغُب وكًُُبئُب ويُكشوثُب

انزً رؾذ يٍ   انًشرجطخ ثزمُُى االغزَخ َششػ انزفبػالد انكًُُبئُخ  -3-27 (6

 صفبد عىدح وصالؽُخ انًىاد انغزائُخ

i.  ًعىدح رمُُى االغزَخ و َجٍُ اصش ػًهُبد انزصُُغ وانزؼجئخ ػه

 انًُزغبد انغزائُخ

َزؼشف ػهً انهىائؼ وانمىاٍَُ وانزششَؼبد انًؾهُخ وانذونُخ انًُظًخ  -3-21 (7

 واعزشارغُبد وانُبد انزمُُى انغزاء ونؼًهُبد رذاونهرمُُى االغزَخ ونغُبعبد 

الوِبراد  - ة

 الذٌُيخ :

 

 

 

 

 االغزَخلزهب ثزمُُى الانًؼًهُخ وػخزجبساد الم َزبئظ اَؾه (2

 

 َمبسٌ ثٍُ طشق انزمُُى انكًُُبئٍ وانًُكشوثٍ ؽغت َىع انًبدح انغزائُخ (3

 فً يغبل رمُُى االغزَخ   َخطط انؼاللبد انًزجبدنخ ثٍُ االفشاد3-4-3- (4

 انغزائُخ نالفشاد او انًغًىػبد االؽزُبعبد يٍ انطبلخ  وانؼُبصش ؾهمَ 3-3-1-2 (5

 ؽغُب وكًُُبئُب ويُكشوثُب ػُذ رمُُى االغزَخ فً ؽبنخ انصؾخ

االؽزُبعبد يٍ انطبلخ وانؼُبصش انغزائُخ نالفشاد او انًغًىػبد  ؾهمَ 3-3-1-3 (6

 ؽغُب وكًُُبئُب ويُكشوثُب ػُذ رمُُى االغزَخ فً ؽبنخ انًشض

 

الوِبراد  -ج

الوٌِيخ 

الخبصخ 

 ثبلوقزر :

 

ىس انزغزَخ َغزخذو انزمُُبد انؼهًُخ وطشق انجؾش فٍ إعشاء ثؾ- . (2

 انًخزهفخ

 

 -كًُبئُب –َطجك انطشق انًخزهفخ نزمُُى انًبدح انغزائُخ ؽغُب - . (3

 يُكشوثُب

 

َطجك انًجبديء انؼهًُخ نًغبل انزغزَخ وػهىو االطؼًخ فً  2- 3-4-3 (4

ؽغُب وكًُُبئُب  فً رمُُى االغزَخ رصًُى ورطىَش ورؾهُم انؼُبصش

 ويُكشوثُب

انًشرجطخ  َُفز يشبسَغ انجؾىس ثبالعهىة انؼهًً انغهُى 3-4-5-2 (5

 ؽغُب وكًُُبئُب ويُكشوثُب ثزمُُى االغزَخ

  العزخذاو انًىاسد انًزبؽخ   َطجك اعظ االداسح انغهًُخ 3-4-1-3 (6

 فً ظىء اؽزُبعبد انغىق انًشرجطخ ثزمُُى االغزَخ 
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 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

الوِبراد  - د

 العبهخ :

 

َؼبوٌ فً سفغ انىػً انغزائً نالفشاد انًؾُطٍُ ػهً يغزىي االعشح   3-5-6 (2

 وفك َزبئظ رمُُى االغزَخ وانًغزًغ

 َشزشن  فً ؽم انًشكالد انًزؼهمخ ثبنغزاء وانزغزَخ فً انًغزًغ 3-5-7 (3

 وانًشرجطخ ثزمُُى االغزَخ

انزغزَخ وػهىو  رمُُى االغزَخ  و َزبثغ انزطىس انؼهًً   فً يغبل 3-5-7-2 (4

 االطؼًخ

 انغضء انؼًهً انغضء انُظشٌ  

 

هحزْٓ  -4

 الوقزر: 

 :األعجىع األول

انزؼشف ػهً ثؼط انًصطهؾبد 

انًشرجطخ ثبنطشق انًخزهفخ نزمُُى 

 االغزَخ 

 األعجىع انضبٍَ

انزمُُى انؾغٍ وانؼىايم انزٍ 

 رؤصش ػهُه ورشرجط ثه 

 األعجىع انضبنش

يُكبَُكُخ االؽغبط ثبنطؼى   

 وانشائؾخ وانًهًظ وانمىاو

 األعجىع انشاثغ

يُكبَُكُخ االؽغبط ثبنطؼى   ربثغ

   وانًهًظ وانمىاووانشائؾخ 
 األعجىع انخبيظ

رؼشَف انزمُُى انكًُُبئٍ 

 وانًُكشوثٍ

 األعجىع انغبدط

 -انجشورٍُ  -انشطىثخطشق رمُُى 

 انذهىٌ
 غبثغألعجىع ان

 انزمُُى االول ) انُصفٍ(

 األعجىع انضبيٍ وانزبعغ وانؼبشش

رمُُى االغزَخ يٍ ؽُش االنُبف   

اهًُخ انشيبد يغ رىظُؼ  –

انزمذَش وانؼىايم انزً رؤصش ػهُه 

 واهًُخ انزمذَش 
انزمُُى انًُكشوثٍ طشله واهًُزه فٍ 

 

انًصطهؾبد انًغزخذيخ نهطشق انزؼشف ػهً 

 انًؼًهُخ 

 

 

 

انزؼشف ػهً االدواد واالعهضح انًشرجطخ ثبنزمُُى 

 انؾغٍ

 

 

  انطشق انؼًهُخ انًخزهفخ نزمُُى انغزائُخ ؽغُب

 

 

 

  ربثغ انطشق انؼًهُخ انًخزهفخ نزمُُى انغزائُخ ؽغُب

 ورمُُى اَىاع يخزهفخ يٍ االغزَخ 

 

 

انًغزخذيخ العشاء يضم االعهضح انزؼشف ػهً 

 انزمُُى

 

  

رمذَش انجشورٍُ وانذهىٌ وانشطىثخ نجؼط 

 االغزَخ 

 

 

 

رمذَش َغجخ االنُبف وانشيبد فٍ ثؼط االغزَخ 

 ورفغُش انُزبئظ وػاللزهب ثغىدح االغزَخ
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 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

 رمُُى االغزَخ 

 

األعجىع انضبٍَ  -ؾبدي ػششاألعجىع ان

 ػشش

االعزشارُغُبد واِنُبد وانزششَؼبد 

 انًُظًخ نزمُُى انغزاء

 االعجىع انضبنش ػشش 

 العجىع انشاثغ ػشش ا

 انزمُُى انُهبئٍ 

 

 

اعزخذاو طشَمخ انصت وانزخطُط فٍ رمُُى 

 االغزَخ يُكشوثُب

 

 

 

 

 رفغُش انُزبئظ انًزؾصم ػهُهب وسثطهب

ثبنًىاصفبد انمُبعُخ نهًبدح نهؾكى ػهً عىدح 

 االغزَخ

 انزمُُى انضبٍَ ) انزطجُمٍ(

 

أعبنُت  -6

 انزؼهُى وانزؼهى

 يؾبظشاد َظشَخ  -6-2

 يؾبظشاد رطجُمُخ -6-3

 ثبعزخذاو انؾبعىة انزارً انزؼهى -6-4

 انزؼهى انزؼبوًَ

 انًُبلشخ انغًبػُخ -6-5

 انزؼهى  ػٍ ثؼذ-انزؼهى انُشط

أعبنُت  -7

انزؼهُى وانزؼهى 

نهطالة روي 

انمذساد 

 انًؾذودح

 انؾمبئت انزؼهًُُخ -

 اعزشارُغُبد انزؼهُى االَغبثً انفؼبل نزوي انمذساد انًؾذودح

 انًُبلشخ وانؾىاس وطشػ االعئهخ انًزؼذدح وانشعىو انزىظُؾُخ -

 انزؼهُى انزؼبوٍَ -

 رمىَى انطـــالة :   -7

 

 

 رىصَغ انذسعبد -ط انزىلُذ - ة الوسزخذهخاألسبليت  - أ

  

 رمبسَش(–يزبثؼخ  –اػًبل عُخ  ) ايزؾبَبد 

- 

 

 

 

 

 ايزؾبٌ رطجُمٍ  -3

 ايزؾبٌ َهبَخ انؼبو انُظشٌ ل -4

 

 اعجىػُب

 

 االعجىع انغبثغ

 

 اعجىػُب

 

 االعجىع انضبنش ػشش

 االعجىع انشاثغ ػشش 

 

 دسعبد 31

 

 

 

 

 

 دسعخ 31

 دسعخ 71



 الِيئخ القْهيخ لضوبى جْدح الزعلين ّاالعزوبد  

 

 
 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

 وانًشاعغ :لبئًخ انكزت انذساعُخ  -1

 

 

كزبة جبهعي يقْم ثْضعَ السبدح أعضبء ُيئخ الزذريس القبئويي ثبلزذريس  هذكزاد - أ

0202 ّيقزٍ القسن  

هكزجخ  -(: هزاقجخ جْدح اإلًزبج0206هحوذ هوزبس الجٌذي، يحيي حسي فْدح ) كزت هلشهخ - ة

 االًجلْ الوصزيخ.

 -األغذيخ(: الزشزيعبد الوٌظوخ ثبلزقبثخ علي 0205* هحوذ حسيت رجت )

 هكزجخ الوعبرف الحذيثخ اإلسكٌذريخ.

* J. Food protection 2016 

* J. Food Science 2017 

* J. Food Technology 2018 

(: ًظن الجْدح الحذيثخ في هجبل الزصٌيع.0206*لطفي فِوي عشاسي ) كزت هقززحخ -جـ  

الوصزيخ. هكزجخ االًجلْ -(: هزاقجخ جْدح اإلًزبج0202* هحوذ هوزبس الجٌذي)  

    َهبد سشبد     نُهً انجذَىي  ا.دأ.د/  : انًمشس يُغك

   سئُظ يغهظ انمغى انؼهًٍ : أ.د/ .َىعف انؾغبٍَُ                                       
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 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

 أ(     22ًَىرط سلى ) انًُىفُخعبيؼخ: 

 

 االلزصبد انًُضنٍ . كهُخ: 

 .انزغزَخ وػهىو األطؼًخ لغى : 
 

 يصفىفخ انًؼبسف وانًهبساد انًغزهذفخ  ( أ)

 

أعجىع  انًؾزىَبد نهًمشس

 انذساعخ

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انشئُغخانًؼبسف 

انزؼشف ػهً ثؼط 

انًصطهؾبد انًشرجطخ 

ثبنطشق انًخزهفخ نزمُُى 

 االغزَخ 

 

 

 3-د 3-ط,2-ط ----- 2-أ االول

انزمُُى انؾغٍ وانؼىايم انزٍ 

 رؤصش ػهُه ورشرجط ثه 

 

 

 4د-2-د 4-ط-3-ط 14, ة3-ة 4-, أ3-أ انضبٍَ 

 أرمُُى االغزَخ  يغًً انًمشس

 كىد انًمشس
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 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

 

ثبنطؼى يُكبَُكُخ االؽغبط 

  وانشائؾخ وانًهًظ وانمىاو

 3د -2-د 2-ط 4-, ة3-ة 4-, أ3-أ انضبنش

 

يُكبَُكُخ االؽغبط   ربثغ 

ثبنطؼى وانشائؾخ وانًهًظ 

   وانمىاو
 

 

 3د-2-د 4, ط2-ط 4-, ة3-ة 4-, أ3-أ انشاثغ

رؼشَف انزمُُى انكًُُبئٍ 

 وانًُكشوثٍ

 

 4د-3-, د2-د 4-, ط3-ط  5-أ انخبيظ

 -انشطىثخطشق رمُُى 

 انذهىٌ -انجشورٍُ 

 

 انغبدط

 

 4د 3-ط 4-ة 5-أ

   3-, ة2-ة -------- انغبثغ ايزؾبٌ اػًبل انغُخ

رمُُى االغزَخ يٍ ؽُش   

انشيبد يغ رىظُؼ  –االنُبف 

اهًُخ انزمذَش وانؼىايم انزً 

 رؤصش ػهُه واهًُخ انزمذَش 
انزمُُى انًُكشوثٍ طشله واهًُزه 

-انضبيٍ

 -انزبعغ

 انؼبشش

 3-, د2-د ,4-ط  4-ة 5-أ
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 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

 فٍ رمُُى االغزَخ 

 
االعزشارُغُبد واِنُبد 

 وانزششَؼبد انًُظًخ نزمُُى انغزاء

 

انؾبدٌ 

ػشش 

وانضبًَ 

 ػشش

  2د 4د  ------- 5-أ

 ايم َبصف/د َهبد سشبد انطؾبٌأ.د/                    أعزبر انًبدح :

 

 سئُظ يغهظ انمغى انؼهًٍ : أ.د/ .َىعف انؾغبٍَُ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ(  22ًَىرط سلى ) انًُىفُخعبيؼخ: 
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 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

 

 ارمُُى االغزَخ  يغًً انًمشس

 كىد انًمشس
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 االلزصبد انًُضنٍكهُخ: 

 انزغزَخ وػهىو األطؼًخلغى : 

 

 يصفىفخ اعبنُت انزؼهى  ( ة)

 

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُغخ اعبنُت انزؼهى

 2-د  2-ط  , 4-, ة 3-ة, 2-ة  ,  5-, أ 4-, أ 3-أ,  2-أ يؾبظشاد َظشَخ

 3-, د 2-د  5-, ط 4ط  , 4-ة ,  5-أ يؾبظشاد رطجُمُخ

انزارً ثبعزخذاو  انزؼهى

 انؾبعىة

 انزؼهى انُشط

 انزؼهى انزؼبوًَ

 

 , 5-, أ 4-, أ 3-, أ 2-أ

 

 , 5-, أ 4-أ,  3-, أ 2-أ

 , 5-, أ 4-, أ 3-, أ 2-أ

 -ة  

 

 4ة

 4ة

  3-, ط 2-ط

 3ط 2ط

 

 3ط 2ط

 3-,د2-د

 

 3د– 2د

 3د2د

 3-,د2-د 3-, ط 2-ط 4-, ة 3-, ة2-ة   5-, أ 4-, أ 3-, أ 2-أ انًُبلشخ انغًبػُخ

 ايم َبصف/د َهبد سشبد انطؾبٌأ.د/                    أعزبر انًبدح :

  سئُظ يغهظ انمغى انؼهًٍ : أ.د/ .َىعف انؾغبٍَُ         



 الِيئخ القْهيخ لضوبى جْدح الزعلين ّاالعزوبد  

 

 
 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

  



 الِيئخ القْهيخ لضوبى جْدح الزعلين ّاالعزوبد  

 

 
 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

 أ(     22ًَىرط سلى )                                      انًُىفُخعبيؼخ: 

 

 االلزصبد انًُضنٍكهُخ: 

 انزغزَخ وػهىو األطؼًخلغى : 
 

 مُُىيصفىفخ اعبنُت انز ( ط)

 

انًؼبسف  اعبنُت انزمُُى

 انشئُغخ

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ

 ايزؾبٌ أػًبل انغُخ 

اػًبل عُخ رمُُى طشَك رغغُم  -

 انًالؽظبد واالوصاٌ وثُبَبد انزغشثخ

-,أ 2-أ

 4-, أ 3

 --------- --------- 4 –, ة  3-ة

 4د 3 –, د 2 -د  4-, ط 3-ط  , 4-ة , 5-أ
 4د3-د , 4-ط ,4-ة  ايزؾبٌ رطجُمٍ 

ايزؾبٌ َهبَخ انؼبو انُظشٌ  - -,أ 2-أ 

-, أ 3

 5-, أ4

 4د2-د - , 4 –, ة  3-ة ,2-ة

 ايم َبصف/د َهبد سشبد انطؾبٌأ.د/                    أعزبر انًبدح :

                  

  -سئُظ يغهظ انمغى انؼهًٍ : أ.د/ .َىعف انؾغبٍَُ         

 

 رمُُى االغزَخ أ يغًً انًمشس

 كىد انًمشس
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 الِيئخ القْهيخ لضوبى جْدح الزعلين ّاالعزوبد  

 

 
 وؽذح ظًبٌ انغىدح

 روذ  الوزاجعخ ّالزصحيح ثوعزفخ هذيز ّحذح ضوبى الجْدح   

 

 
 


