
 4 4 1ت أ  تحليل االغذية الرابعالصف :  اجباري 

 

 ( ساعة عملي .3( ساعة نظري و )2ساعات التدريس المخطط لها )

 

 وصف المنهج 

 مواضٌع تتعلق باستخدام االجهزة االلٌة الحدٌثة فً فحص وتحلٌل االغذٌةهذا المقرر ٌغطً 

 الهدف 

األجهزة فً التحالٌل المطلوبة وعن كٌفٌة إعطاء معلومات ومهارات للطالب عن كٌفٌة استخدام 

  تهٌئة وتحضٌر النماذج إلجراء الفحوصات

 نتائج التعلم

  استخدام االجهزة الحدٌثة فً التحلٌلتدرٌب الطالب على 

 

 مواضيع الجزء النظري 

 ساعة (2)                                                               تهيئة وتحظير النماذج الغذائية للتحليل -1

                     ساعة( 2)                                                      كيفية اخذ النماذج الغذائية والطرق المستخدمة -2

 ساعة (2)                                  السبكتروسكوبي واستخدام االشعة الكهرومغناطيسية في التحليل -3

 ساعة (2)                                                    السبكتروفوتوميترلالشعة فوق البنفسجيةاجهزة  -4

 ساعة (2)                                                               الفلورةوالفسفرة واالجهزة المستخدمة -5

 ساعة (2)                                   دمةاستخدام االشعة تحت الحمراء في التحليل واالجهزة المستخ -6

 ساعة (2)                                                                                   اجهزة التحليل باللهب -7

 ساعة (2)                                                                               اجهزة االمتصاص الذري -8

 ساعة (2)                                                                                الفصل بالكروموتوكرافي -9

 ساعة (2)            كروموتوكرافي التوزيع وكروموتوكرافي االدمصاص                                     -11

 ساعة (2)                                                               الورقة والطبقة الرقيقة كروموتوكرافي -11

 ساعة (2)                                                                                  كروموتوكرافي العمود -12

 ساعة (2)                                                                                    كروموتوكرافي الغاز -13

 ساعة (2)                                                             كروموتوكرافي السائل ذو الكفائة العالية -14

 ساعة (2)                                                                                                   امتحان -15

 

 

 

 

 



 

 

  مواضيع الجزء العملي

 ساعة (3)طرق تحضير المحاليل الحامضية والقاعدية المخففه  والمركزه                                         -1

 ساعة (3)                                                                                   طرق تقدير رطوبة -2

 ساعة (3)                                                                               تقدير رمادتقدير طرق  -3

 ساعة (3)البروتين                                                                          طرق تقدير تقدير  -4

 ساعة (3)الدهون                                                                           طرق تقدير تقدير  -5

 ساعة (3)العناصر المعدنية                                                                طرق تقدير تقدير  -6

 ساعة (3)الثقيله                                                         العناصر المعدنيةطرق تقدير تقدير  -7

 ساعة (3)                                   الفيتامينات                                   طرق تقدير تقدير  -8

 ساعة (3)              الفيتامينات                                                        طرق تقدير تقدير  -9

 ساعة (3)                                                                              طرق تقدير السكريات  -11

 ساعة (3)                                                                             طرق تقدير السكريات  -11

 ساعة (3)                                                                           طرق تقدير األنزيمات    -12

 ساعة (3)                                                                           طرق تقدير األنزيمات    -13

 ساعة (3) امتحان                                                                                            -14

 

 

  الكتاب المنهجي

 تحليل االغذية

 تاليف 

 باسل دالليد. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( ب2المرفق )

 الجزء العملي )المختبرات(

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان.04

 % االداء المختبري الٌومً )نشاط الطالب(.04

 % االلتزام واالنضباط فً المختبر .14

 %( توزع الى :04االمتحان النهائً ) - ب

 % اختبار عملً .04

 % امتحان شفوي او تحرٌري فً المادة العلمٌة .04

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 . 0% امتحان نظري عدد / 04

 % واجبات بٌتٌة .04

 % حضور ونشاط صفً.14

 %( توزع الى :04االمتحان النهائً ) - ب

 %(04درجة ) 04= 14*0اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج  الجزء أ :

 %(00درجات ) 14=  14*1الجزء ب: اسئلة استٌعاب وتحلٌل 

 %(00درجات ) 14=  0*0الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 

 


