
 2 3 2ت ل  تكنولوجٌا اللحوم لرابعالصف ا كورس اجباري

 الفصل الربٌعً –قسم علوم االغذٌة –المقرر للمرحلة الرابعة ٌدرس هذا 

 (3عدد الوحدات )عملً  فً االسبوع الواحد 3نظري 2ساعات التدرٌس المخطط لها 

 علم اللحوم وطرق التصنٌع والحفظوصف المنهج التعرف على اساسٌات 

اساسٌات علم اللحوم من التغٌرات الكٌمٌاوٌة بعد الذبح والتركٌب الكٌمٌاوي تعرٌف الطالب حول  -:الهدف 

للعضالت واالنسجة وكذللك التعرف على التغٌرات التً تحدث فً اللحم اثناء التبرٌد التجمٌد والتعلٌب 

 والتملٌح والتدخٌن ودور االحٌاء المجهرٌة والنشاط االنزٌمً الذاتً

علم اللحوم والتركٌب الكٌمٌاوي للعضالت واالنسجة وتأثٌر طرق ٌفٌد الطالب فً فهم اساسٌات  -تائج التعلم:ن

 حفظ اللحوم

  -المواضٌع:

                                                                                                               من وجهة نظر الصناعات الغذائٌة واالحٌاء المجهرٌة                                                                               التغٌرات الكٌمٌاوٌة ما بعد الذبح

 ساعات نظري 4                                                                                   --

 عملً 6 

 ساعات نظري 4المكونات الكٌمٌاوٌة ألنواع اللحوم المختلفة   

 ساعات عملً   6 

                                                                                  --االنسجة الرابطة( -االلٌاف العضلٌة -واالنسجة الدهنٌة للعضالت)الساركوبالزم اللحم   بروتٌنات

 ساعات نظري4

 ساعات عملً   6            

 امتحان الشهر االول                                                           ساعة واحدة

 ساعات نظري4اللحوم                                                            طرق انضاج

 ساعات عملً 6

النشاط االنزٌمً الذاتً  ساعات نظري4التخلٌل        –التملٌح-التجمٌد  –التبرٌد  -حفظ اللحومالتعلٌبطرق 

 يساعات نظر 4ودور االحٌاء المجهرٌة فً فساد اللحوم                  

 امتحان الشهر الثانً                                                   ساعة واحدة

 

 

 2202الطبعة الثالثة  -ماجد بشٌر االسود–علم وتكنولوجٌا اللحوم الكتاب المنهجً 

 

 



 -الجزء العملً:

 المحالٌل وطرق التعبٌر عن التراكٌز                                             

 عملً 6                                                                                     

 الدالئل ونظرٌات تفسٌر عمل الدالئل                                            

 ساعات عملً   6                                                                                    

 الذوبانٌة والعوامل المؤثرة على الذوبانٌة                                     

 ساعات عملً    6 

 ساعة واحدة               امتحان الشهر االول                                            

 االكسدة واالختزال                                                            

 ساعات عملً  

 طرق الفصل                                                                  

 ساعات عملً 9                                                                             

 امتحان الشهر الثانً                                                      ساعة واحدة

 

 ( ب2المرفق )

 الجزء العملً )المختبرات(

 توزع الى :%( و44التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان.04

 % االداء المختبري الٌومً )نشاط الطالب(.24

 % االلتزام واالنضباط فً المختبر .04

 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 % اختبار عملً .04

 % امتحان شفوي او تحرٌري فً المادة العلمٌة .34

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

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

 . 2% امتحان نظري عدد / 04

 % واجبات بٌتٌة .24

 % حضور ونشاط صفً.04



 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 %(54درجة ) 24= 04*2الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 %(25درجات ) 04=  04*0الجزء ب: اسئلة استٌعاب وتحلٌل 

 %(25درجات ) 04=  5*2الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 

 

 


