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 ( ساعة عملً .3( ساعة نظري و )2ساعات التدرٌس المخطط لها )

 

 وصف المنهج 

ٌتضمن المنهج دراسة عملٌات انتاج السكر منذ حصاد )او قطف( قصب السكر او البنجر السكري وحتى انتاج السكر 

اضافة الى دراسة النخٌل والتمور فً العراق من حٌث النتاجٌة النخٌل وانواع التمور ومشاكل االنتاج  المتبلور ,

 وعملٌات تصنٌع التمور المختلفة .

 الهدف 

توفٌر معلومات عن واقع انتاج السكر والتمور فً العراق وتعرٌف الطالب بالمشاكل التً تواجه هذٌن المنتوجٌن 

 المهمٌن .

 نتائج التعلم

ٌتعلم الطالب من دراسته لهذا الفصل مبادئ انتاج السكر من البنجر والقصب , كما ٌتعلم كٌفٌة النهوض بواقع هذه 

الصناعة اضافة الى كٌفٌة النهوض بواقع انتاج التمور , وتوفٌر المعلومات المهمة من اجل تدرٌبه الصناعات التً 

 تخصهما

 

 مواضٌع الجزء النظري 

 ساعة (2)                                                          المحاصٌل السكرٌة-ارٌخٌةنبذة ت-صناعة السكر -1

                     ساعة( 2)                                                                    العوامل المؤثرة على استخالص السكر -2

 ساعة (2)                                                                      اختبارات نضج البنجر                  -3

 ساعة (2)تاثٌر االنزٌمات المحللة للسكروز                                                                            -4

 (2)                                            اضرار السكرٌات االحادٌة                                        -5

 ساعة

 ساعة (2)خطوات صاعة السكر                                                               -المواد غٌر السكرٌة  -6

 ساعة (2)                                                                                         خزن البنجر-الحصاد -7

 (2)الغسل والتصنٌع واالستخالص                                                                               -8

 ساعة

 ساعة (2)المواد المستعملة                                                                                   -التنقٌة  -9

 ساعة (2)                                                                                        وانتشار النخٌلانتاج  -11

 ساعة (2)تكاثره وتوزٌعه الجغرافً                                                                                    -11

 ساعة (2)حل نضج الثمرة                                                          مرا -التركٌب الكٌمٌائً للتمور  -12

 ساعة (2)معامالت التمور                                                                      -مراحل نضج الثمرة  -13

 ساعة (2)                                        التغٌرات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة عند النضج                         -14

 ساعة (2)االستفادة منه                                                                    -اسباب التكون-الموالس  -15

 ساعة (2)                                                               صناعات التمور-خطواتها الرئٌسة-البلورة  -16

 

 



 

 

 

 

  مواضٌع الجزء العملً

 ساعة (3)                                                             التعرف على الثمار مورفولوجٌا -1

 ساعة (3)                                                             قٌاسات وتقدٌرات وزنٌة للثمرة -2

 ساعة (3)                                                                         تقدٌر نسبة الرطوبة -3

 ساعة (3)                                                                           تقدٌر نسبة الرماد -4

 ساعة (3)                                                     تقدٌر التانٌن والمواد الملونة فً التمور -5

 ساعة (3)                                                             تقدٌر المواد البكتٌنٌة فً التمور -6

 اعةس (3)                                                         صناعة الخل-صناعة الكحول االثٌلً -7

 ساعة (3) استخالص العصٌر السكري من التمور                                                           -8

 ساعة (3)                                                                استخدام المعامالت الفٌزٌائٌة -9

 ساعة (3)                                                     التعرف على انواع السكرٌات فً التمور -11

 ساعة (3)                                                                          انتاج خمٌرة الخبز  -11

 ساعة (3)                                                             صناعة خمائر العلف البروتٌنٌة  -12

 ساعة (3)                                                                     ل المطبو صناعة الخال  -13

 ساعة (3)                                                                          صناعة مربى التمر  -14

 ساعة (3)                                                       استخالص زٌت النوى وتقدٌر كمٌاتها  -15

 ساعة (3)                                          دراسة تاثٌر بعض المواد فً تروٌق عصٌر التمور  -16

 

 

  الكتاب المنهجً

 د.عبدالجبار البكر  -نخلة التمر  -1

 د. عزٌز احمد امٌن -الكٌمٌاء الصناعٌة  -2

 

 

 

 

 

 

 



 ( ب2المرفق )

 الجزء العملً )المختبرات(

 %( وتوزع الى :04التقٌٌم 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 .34

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( وتوزع الى :04التقٌٌم 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*0الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

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

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

 


