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 ثُبَبد انًقشس -2

اعداد اطعمة عجائن اعى انًقشس : N 322 انشيض انكىدي :
 ومخبوزات

 انثبنثخ انفشقخ / انًغزىي :

انزغزَخ وػهىو  انزخصص :

 االطؼًخ

 ػًهً                         ػذد انىحذاد انذساعُخ :  َظشي 

 

 

 هذف انًقشس : -3

 

 

 

 

 ثُهبَخ انًقشس َكىٌ انطبنت قبدسا ػهً :

 

ًجبالد انَقذو خذيبد نهًجزًغ وانًغزههكٍُ فً   -2  1-3

كبنخجض وانجغكىَذ  انًشرجطخ ثبػذاد انؼجبئٍ وانًخجىصاد 

رخصص انزغزَخ وػهىو ششقُخ وانفطبئش وانكؼك وانحهىَبد ان

 االطؼًخ

 

َغزخذو االدواد وانخبيبد وفقب نهزكُىنىجُب انحذَثخ فً  -3  1-5

كبنخجض وانجغكىَذ   انًشرجطخ ثبػذاد انؼجبئٍ وانًخجىصاديجبل 

رخصص انزغزَخ وػهىو  وانفطبئش وانكؼك وانحهىَبد انششقُخ

 االطؼًخ

 

اػذاد انؼجبئٍ   1-6                                              

َقىد وَؼًم فً فشَق-4 وانًخجىصاد    

 

1-11 زحغٍُ كًُخ وَىػُخ انغزاء َكزغت انًهبساد انالصيخ ن -5  

3 4 



   

 اٌهيئخ اٌمىِيخ ٌؼّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واالػزّبد  

 

 
جىدحوحذح ضًبٌ ان  

 رّذ اٌّشاجؼخ واٌزظذيخ ثّؼشفخ ِذيش ودذح اٌجىدح

 

 

 

 

 انًغزهذف يٍ رذسَظ انًقشس -4

 

 انًؼهىيبد وانًفبهُى: - أ

 

 

 

 أ.يىػخ اٌطبٌت اٌطشق اٌّخزٍفخ واٌظذيذخ ٌطشق اػذاد  .1

 وفك االعظ وإٌظشيبد اٌؼٍّيخ اٌّخزٍفخ  اٌّخجىصادأىاع 

 ووفك خىاص وأىاع اٌّىاد اٌّغزخذِخ

 

فً اػذاد  جهضح اٌّغزخذِخالدواد واااليىػخ اٌطبٌت  .2

 وثجىدح ػبٌيخ ؽؼّخ (ػجبئٓ وِخجىصادالا

 

اٌّشرجؾ ثبػذاد  . يٕبلش اعظ ارخبر اٌمشاس اٌغٍي1-6-1ُ .3

نجغكىَذ وانفطبئش وانكؼك كبنخجض وا  اٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد

ٌزٍجيخ  رخظض اٌزغزيخ وػٍىَ االؽؼّخوانحهىَبد انششقُخ 

 ادزيبجبد االفشاد واالعشح واٌّجزّغ

اٌّشرجؾ ثبػذاد  يذذد اعظ اداسح اٌّىاسد اٌّزبدخ  2-6-2 .4

كبنخجض وانجغكىَذ وانفطبئش وانكؼك   اٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد

ٌزٍجيخ  ؽؼّخرخظض اٌزغزيخ وػٍىَ اال وانحهىَبد انششقُخ

 ادزيبجبد االفشاد واالعشح واٌّجزّغ

اٌّشرجطخ ثبػذاد  يّيض  اٌغيبعبد واٌزذذيبد  2-15-1 .5

اٌزً اٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد رخظض اٌزغزيخ وػٍىَ االؽؼّخ
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 رىاجه ورىصيغ اٌغزاء ِذٍيب ودوٌيب

اٌّشرجطخ  يؼذد اثش اٌغيبعبد واٌزذذيبد اٌّخزٍفخ 2-15-2 .6

كبنخجض وانجغكىَذ وانفطبئش   ثبػذاد اٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد

رخظض اٌزغزيخ وػٍىَ وانكؼك وانحهىَبد انششقُخ 

 ػًٍ اٌذبٌخ اٌغزائيخ ٌالفشاداالؽؼّخ

 

 

 

 : انًهبساد انزهُُخ - ة

 

 

 

 

 

 

 

 

ػذاد الّخزٍفخ ٌٍىطىي اًٌ أغت ؽشيمخ اٌطشق يظٕف اٌ. (1

 ثبػًٍ جىدح ؽؼّخ(اٌؼجبئٓ واٌّخجىصادالا

اٌّشرجطخ ثبػذاد  يغزٕزج ربثيش اٌؼىاًِ اٌّخزٍفخ  2-2-9-1 (2

كبنخجض وانجغكىَذ وانفطبئش وانكؼك وانحهىَبد   االؽؼّخ

 اخزيبس ورٕبوي اٌطؼبَػًٍ انششقُخ 

اٌّشرجطخ ثبػذاد  يغزٕزج ربثيش اٌؼىاًِ اٌّخزٍفخ   2-2-9-2 (3

ػًٍ اٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد رخظض اٌزغزيخ وػٍىَ االؽؼّخ

 اٌذبٌخ اٌغزائيخ ٌالفشاد واٌّجّىػبد

اٌخبطخ ثبٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد  يخطؾ لىائُ  اٌطؼبَ  2-2-11 (4

دزيبجبد اٌغزائيخ ثبٌّؤعغبد اٌزً رمذَ خذِبد االغزيخ وفمب ٌال

 واٌظذيخ ٌٍفئبد اٌّغزهذفخ
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انًهبساد انًهُُخ  -جـ

 : انخبصخ ثبنًقشس

 

 

 

 

 ِٓ اٌؼجبئٓاٌزمٍيذيخ واٌّجزىشح  ثؼغ اٌزطجيمبد اٌغزائيخ  يٕفز .1

 ثبػًٍ جذودح

ِٓ اٌؼجبئٓ  اعجبة ػذَ ٔجبح ثؼغ إٌّزجبد يٕظُ    .2

 واٌّخجىصاد وؽشق ػالجهب

 

اٌّشرجطخ  يٕفز ِشبسيغ اٌجذىس ثبالعٍىة اٌؼًٍّ اٌغٍيُ 3-4-1- .3

كبنخجض وانجغكىَذ   اٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد -ثبػذاد االؽؼّخ

 وانفطبئش وانكؼك وانحهىَبد انششقُخ

 

 ٌالصِخ  الِٓ وعالِخ اٌجيئخيطجك اٌّؼبسف اا 2-3-6-1 .4

كبنخجض   اٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد -اٌّشرجطخ ثبػذاد االؽؼّخ

 وانجغكىَذ وانفطبئش وانكؼك وانحهىَبد انششقُخ

يطجك اٌّهبساد واٌّّبسعبد اٌالصِخ الِٓ وعالِخ  2-3-6-2 .5

كبنخجض   اٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد-اٌّشرجطخ ثبػذاد االؽؼّخ اٌجيئخ

 كؼك وانحهىَبد انششقُخوانجغكىَذ وانفطبئش وان

يّبسط  اػذاد دساعبد اٌجذوي ٌّششوػبد اٌّشرجطخ  2-3-7 .6

كبنخجض وانجغكىَذ وانفطبئش   ثبػذاد اٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد

رخظض اٌزغزيخ وػٍىَ االؽؼّخ  وانكؼك وانحهىَبد انششقُخ

 اٌظغيشح  االٔزبجيخ

يؼجؾ اٌظشوف اٌّالئّخ ٌزثجيؾ ٔشبؽ او لزً اٌىبئٕبد  -2-3-14 .7

 اٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد -ذليمخ اٌّغججخ ٌالِشاع وٌزٍف االغزيخاٌ
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 رّذ اٌّشاجؼخ واٌزظذيخ ثّؼشفخ ِذيش ودذح اٌجىدح

يطجك ِجبديء ػٍىَ االغزيخ  فً ِشالجخ وػّبْ  3-15--2- .8

 اٌؼجبئٓ واٌّخجىصاد – جىدح إٌّزجبد اٌغزائيخ

 

 انًهبساد انؼبيخ : - د

 

 

 

يغاااااب ُ فاااااً  فاااااً سفاااااغ اٌاااااىػً اٌغااااازائً ٌالفاااااشاد  2-4-5 (1

 اٌّذيطيٓ ػًٍ ِغزىي االعشح 

يشااااااابسن فاااااااً سفاااااااغ يااااااابٌىػً اٌغااااااازائً ٌالفاااااااشاد  6 -2-4 (2

 اٌّذيطيٓ ػًٍ ِغزىي اٌّجزّغ

يزااابثغ اٌزطاااىس اٌؼٍّاااً   فاااً ِجااابي اٌزغزياااخ وػٍاااىَ  2-4-7-1 (3

 االؽؼّخ

  

 يحزىي انًقشس: -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًىضىع األعجىع

 األول

يفضل الكثيرون عمل الخبز والفطائروالبسكويت لماذا
العجائن -العجائن اليابسة-جائن الينةوالكعك..الخ بالمنزل الع

 الممساء

 انثبٍَ
 الفطائر   -تطبيقات عمى ىذه العجائن:عجائن الخميرةالبيرة

االكعك بعض االصناف خميرة بيرة-البسكويت-وعجينةالشو  

 انثبنث
 الفطائر   -تطبيقات عمى ىذه العجائن:عجائن الخميرةالبيرة

ا ف خميرة بيرةاالكعك بعض االصنا-البسكويت-وعجينةالشو  

 انشاثغ
 الفطائر   -تطبيقات عمى ىذه العجائن:عجائن الخميرةالبيرة

االكعك بعض االصناف خميرة بيرة-البسكويت-وعجينةالشو  

 انخبيظ

طريقة الفرد -الطريقة المتبعة فى عمل الفطائر)طريقة الفرك
طريقة -عجينةالشو-طريقة الزيت وطريقة الماء الساخن-والطى

-حموى الشيكوالتو االلمعة-اإكمير بالشيكوالتونجاحي-عمميا
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بمح الشام-بروتيفرول-شو الكريم-حموى الكاكاو  

 انغبدط

طريقة -الطريقة المتبعة فى عمل الفطائر)طريقة الفركتابع 
-عجينةالشو-طريقة الزيت وطريقة الماء الساخن-الفرد والطى

حموى الشيكوالتو -نجاحياإكمير بالشيكوالتو-طريقة عمميا
بمح الشام-بروتيفرول-شو الكريم-حموى الكاكاو-لمعةاال  

 انغبثغ

طريقة -الطريقة المتبعة فى عمل الفطائر)طريقة الفركتابع 
-عجينةالشو-طريقة الزيت وطريقة الماء الساخن-الفرد والطى

حموى الشيكوالتو -نجاحياإكمير بالشيكوالتو-طريقة عمميا
بمح الشام-لبروتيفرو -شو الكريم-حموى الكاكاو-االلمعة  

  انثبيٍ

  انزبعغ

الخفق-عكدال-طريق عممو:الفرك-البسكويت انؼبشش  

سماسفنجى د-اسفنجى-الكعك)الكيك(أقسامو:دسما انحبدٌ ػشش  

 انثبٍَ ػشش
اسشبداد  بِخ ػٕذ ػًّ اٌىؼه اٌذعُ ،اٌىؼه 

  االعفٕجً

 اطباق الحموى الشرقية انثبنث ػشش
 

أعبنُت انزؼهُى  -6

 ىوانزؼه

 ِٓ خالي اٌّذبػشاد ـ اٌّذبػشح ششح1

 ـ إٌّبلشخ :داخً اٌّذبػشح وِٓ خالي اٌذسوط اٌؼٍّيخ2

 ِٓ خالي اٌجذىس اٌزً يمىَ اٌطبٌت ثإػذاد باٌزؼٍُ اٌزارً  -3

 اٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ -اٌزؼٍُ اٌزؼبؤً –اٌزؼٍُ إٌشؾ 

 

أعبنُت انزؼهُى  -7

وانزؼهى نهطالة روي 

 انقذساد انًحذودح

 زؼٍيّيخاٌذمبئت اٌ 

 اعزشاريجيبد اٌزذسيظ االيجبثً اٌفؼبي

 رقىَى انطـــالة :   -7

 
 اعمال سنة األعبنُت انًغزخذيخ - أ
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 اختبار تطبيقى 
 التحريرية  اختبارات

 انزىقُذ .2

 

 

 االعجىع:انغبثغ

 االعجىع:انخبيظ

(االعجىع: األخُش  
 رىصَغ انذسجبد -جـ

 

 

 درجة06  تحريري نهاية الفصل الدراسي

 درجة 06  التطبيقىان االمتح

 درجة 06      سنة اعمال
 قبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاجغ : -8

 

 2119ِزوشح اٌمغُ  د يزكشا - أ

 

 ---------------------------------------- كزت يهضيخ - ة

 كزت يقزشحخ -جـ

 

(: اٌزمٕيٓ اٌغزائً داس 2112ّذ ِظطفً اٌغيذ واخشوْ)ِذ

 دغيٓ ٌٍطجبػخوإٌشش

-(:اعبعيبد رغزيخ االٔغب2115ْغٓ ػىيؼخ)ػظبَ ثٓ د

 جبِؼخ اٌٍّه عؼىد اٌشيبع،اٌٍّّىخ اٌؼشثيخ اٌغؼىديخ

 داس اٌّؼبسف،اٌمب شح-(:اٌطهي ػٍُ اٌف2115ٓٔشجظ دجيت عبثب)

 (:ػٍُ اٌزغزيخ اٌؼبَ،داس اٌؼشثيخ ٌٍٕشش2117دبِذ اٌذوشوسي)

دوسَبد ػهًُخ أو  -د

 َششاد ... انخ

 

A.J Nutrition 

Food science 

Food nutrition 

 جبِؼخ إٌّىفيخ-ِجٍخ االلزظبد إٌّضًٌ

  جبِؼخ دٍىاْ-ِجٍخ االلزظبد إٌّضًٌ     

 انًبدح : يُغق

 أ.و.د/ يٍ يحًىد خفبجٍ              

 

 

 أ.د/ َىعف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُسئُظ يجهظ انقغى انؼهًً :                                             
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 أ(22ًَىرج سقى )                                                 انًُىفُخ جبيؼخ:

 االقزصبد انًُضنٍكهُخ: 
 رغزَخ وػهىو االطؼًخقغى : 

 
 

 يصفىفخ انًؼبسف وانًهبساد انًغزهذفخ يٍ انًقشس انذساعٍ ( أ)

 

عجىع أ انًحزىَبد نهًقشس

 انذساعخ

انًؼبسف 

 انشئُغخ

يهبساد 

 رهُُخ

يهبساد 

 يهُُخ

يهبساد 

 ػبيخ
 2د 2ج 3,ة2ة 3-, أ2-أ االول االعجىع االول : 
7ة 4- أ انثبٍَ االعجىع انثبٍَ :  2ج   2د 

4ة 6-أ انثبنث : االعجىع انثبنث  3ج   2د 
2ج 6ة 6-أ انشاثغ االعجىع انشاثغ :   2د 

3ة 6-أ انخبيظ االعجىع انخبيظ :  3ج  2د   

6-ا انغبدط االعجىع انغبدط :  7ة  3ج  2د   

3د - - - انغبثغ االعجىع انغبثغ :   

6-ا انثبيٍ  االعجىع انثبيٍ : 7ة  3ج  2د   

6-2 انزبعغ االعجىع انزبعغ :  5ة  3ج  3د   

5-أ انؼبشش االعجىع انؼبشش:  5ة  2د 4ج   

انحبدٌ  االعجىع انحبدٌ ػشش: 

 ػشش

2ة -  3د 4ج 

انثبٍَ  انثبٍَ ػشش: االعجىع 

 ػشش

6-ا 3ة   4د 5ج 

                                                                                                                                              انًبدح  اعى يُغق           

 سئُظ يجهظ انقغى انؼهًً

                                                                                                                                      يٍ يحًىد انحغٍُُ خفبجٍ.د/أ

 َىعف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُ  /أ. د

 

إػذاد أطؼًخ ػجبئٍ  يغًً انًقشس

 ويخجىصاد

 كىد انًقشس
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 اٌهيئخ اٌمىِيخ ٌؼّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واالػزّبد  

 

 
جىدحوحذح ضًبٌ ان  

 رّذ اٌّشاجؼخ واٌزظذيخ ثّؼشفخ ِذيش ودذح اٌجىدح

 انًُىفُخ جبيؼخ:

 االقزصبد انًُضنٍكهُخ: 

 رغزَخ وػهىو اطؼًخقغى : 

جبئٍ إػذاد أطؼًخ ػ يغًً انًقشس

 ويخجىصاد

 كىد انًقشس
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 يصفىفخ اعبنُت انزؼهى  ( ة)

 

 

انًؼبسف  اعبنُت انزؼهى

 انشئُغخ

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ

 3د 4,ج3,ج2ج 7,ة6ة 3-,ا2-أ يحبضشاد
طشح انًُبقشخ و

 االعئهخ
3د 4ج 5,ة4ة 6-,ا5-ا  

2د - 7ة 6-ا زارٍانزؼهى ان  

                                                                                                                                              بدح  انً اعى يُغق          

 ٍسئُظ يجهظ انقغى انؼهً

                                                                         يٍ يحًىد انحغٍُُ خفبجٍ                                                          .د/أ.و

 َىعف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُ  /أ. د



   

 اٌهيئخ اٌمىِيخ ٌؼّبْ جىدح اٌزؼٍيُ واالػزّبد  

 

 
جىدحوحذح ضًبٌ ان  

 رّذ اٌّشاجؼخ واٌزظذيخ ثّؼشفخ ِذيش ودذح اٌجىدح

   انًُىفُخجبيؼخ: 

 االقزصبد انًُضنٍ:  كهُخ

 أ(     22ًَىرج سقى )                                                رغزَخ وػهىو االطؼًخقغى : 

يغًً 

 انًقشس

ذاد إػ

أطؼًخ 

ػجبئٍ 

 ويخجىصاد

كىد 

 انًقشس
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 قُُىيصفىفخ اعبنُت انز  ( ج)

 

انًؼبسف  اعبنُت انزقُُى

 انشئُغخ

يهبساد 

 رهُُخ

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ

, 3-, جـ2-جـ 2-ة 3-,أ2-أ ذبػشادألعئٍخ اٌشفهيخ أثٕبء اٌّا

 4-جـ

 3, د 2-د

-,ة2-ة 3-,أ2-أ اِزذبْ أػّبي اٌغٕخ

 4,ة3

- - 

-,ة2-ة 3-,أ2-أ االخزجبس اٌفظٍي      

 4-,ة3

- - 

                                                                                                                                              أعزبر انًبدح            

 ٍسئُظ يجهظ انقغى انؼهً

              ٍُ خفبجٍ                                                                                                                     يٍ يحًىد انحغُ.د/أ.و

 َىعف ػجذ انؼضَض انحغبٍَُ  /أ. د

  

 

 

 

 

 

 


