
 3 3 2س ن  السيطرة النوعية الصف : الرابعة اجباري 

 

 المادة: السيطرة النوعية...

 المرحلة الرابعة/ قسم علوم األغذية...

 ( ساعة عملً..3( ساعة نظري و)2)ساعات التدريس : 

 ٌتضمن هذا المنهج المواضٌع الخاصة بمجاالت السٌطرة النوعٌة وصف المنهج : 

 وضمان الجودة والمواصفات القٌاسٌة والتطورات التً شهدها هذا                    

 العلم مع التركٌز على الجانب الغذائً ..                   

 الذي سٌختص فً مجال الغذاء معلومات الهدف من تدريس المنهج : اعطاء الطالب 

 وافٌة عن السٌطرة النوعٌة وضمان الجودة وأهم الفحوصات                                 

 التً ٌتم اجراؤها لضمان ذلك وكٌفٌة اعداد واصدار المواصفات                                 

 القٌاسٌة الخاصة باألغذٌة..                                

 تالموضوعالساعات

 2واجبات ومهام قسم السٌطرة النوعٌة                                     .    1

 2.     متطلبات مختبرات السٌطرة النوعٌة                                     2

 2.     الجودة ومراحل تطور مفهوم الجودة                                    3

  2                          9002- 9001و/.     متطلبات نظام الجودة اآلٌز4

 6.     نظام الهاسب)تحلٌل مصادرالخطرونقاط  التحكم الحرجة(            5

 ) ٌتم تقسٌم هذا الموضوع على ثالثة أسابٌع(         

 2.     العٌوب وطرق تقدٌر العٌوب                                            6

 2للونٌة                                                        .     الفحوصات ا7

 2.     االختبارات الحسٌة وتحلٌل نتائجها                                      8

 2.     حفظ األغذٌة باإلشعاع والموجات القصٌرة                             9

 2                                           .    التعبئة والتغلٌف               10



 2.   التلوث البٌئً                                                             11

 

 

 الجزء العملي :

 ت                الموضوع                        عدد الساعات

  3التعرف على األجهزة المستخدمة فً اختبارات              -1

 السٌطرة النوعٌة.         

  3طرق تقدٌر العٌوب                                              -2

  6اإلختبارات اللونٌة                                               -3

 )تقسم على اسبوعٌن ( .           

  3اإلختبارات الحسٌة                                             -4

  3طرق تحلٌل نتائج اإلختبارات الحسٌة                        -5

  3فحوصات الحموضة                                           -6

  3فحوصات األنزٌمات                                           -7

  3نوعٌة المٌاه المستخدمة فً معامل األغذٌة                  -8

 

 المنهج خاضع للتعدٌل اعتمادآ على توفر المواد واألجهزة...مالحظة: 

 

 :توزيع الدرجات 

 الجزء العملي )المختبرات(     

 %( وتوزع الى :40التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان.70

 االداء المختبري الٌومً )نشاط الطالب(.% 20

 % االلتزام واالنضباط فً المختبر .10

 %( توزع الى :60االمتحان النهائً ) - ب

 % اختبار عملً .70



 % امتحان شفوي او تحرٌري فً المادة العلمٌة .30

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( وتوزع الى :40التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 . 2% امتحان نظري عدد / 70

 % واجبات بٌتٌة .20

 % حضور ونشاط صفً.10

 %( توزع الى :60االمتحان النهائً ) - ب

 %(50درجة ) 20= 10*2الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 %(25درجات ) 10=  10*1الجزء ب: اسئلة استٌعاب وتحلٌل 

 %(25درجات ) 10=  5*2الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 

 

  

 


