
 4 3 1ت أ  تكنولوجٌا الحبوب الصف : االول اجباري 

 

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

 

 وصف المنهج 

منذ حصادها حتى وصولها كمنتوج  -الحنطة وخصوصا -ٌتضمن المنهج دراسة تداول الحبوب

غذائً الى مائدة المستهلك وهو ٌشمل نبذة عن عملٌات الحصاد والتنظٌف والخزن فً 

الصوامع)الساٌلوات( ثم عملٌة الطحن الفنً للحبوب بتفاصٌلها الواسعة , ثم توزٌع الطحٌن 

 للمواطنٌن مباشرًة او لـمعامل االنتاج )االفران وغٌرها(.

  الهدف

توفٌر معلومات اساسٌة ومهمة لتعرٌف الطالب باهمٌة تداول الحبوب من انتاجها وحتى 

 استهالكها .

 نتائج التعلم

تدرٌب الطالب على الوسائل واالسالٌب المهمة التً تخص صناعة الحبوب وما ٌخص انتاجها 

واستهالكها وخزنها واهمٌتها التصنٌعٌة والتغذوٌة بحٌث ٌكون الطالب قادرا على ادارة عملٌات 

 . االنتاج والتصنٌع وفاهماً باالهمٌة التغذوٌة واالستراتٌجٌة للحبوب

 

 مواضٌع الجزء النظري 

 ساعة (2)قٌمتها الغذائٌة                                                                           -همٌة الحبوبا -1

                     ساعة( 2)                                                                                   مكوناتها واستعماالتها -2

 ساعة (2)                                                قواعد التدرٌج مختبرٌا          -حبوباسس تدرٌج ال -3

 ساعة (2)                                                                    االسس العامة فً قوانٌن التدرٌج    -4

 ساعة (2)                                                   الصفات الفٌزٌائٌة للحبوب-تسوٌق وتجارة الحبوب -5

 ساعة (2)                                                    اسس وتطور طرق خزن الحبوب-نظم نقل الحبوب -6

 ساعة (2)                                                             العملٌات الجارٌة منذ الحصاد لحٌناالستالم -7

 ساعة (2)                                                            الصفات الطبٌعٌة للحبوب وعالقتها بالخزن -8

 ساعة (2)                                                       االختبارات الدالة على تضرر الحبوب المخزونة -9

 ساعة (2)                                                                    رالقوارض والطٌو-السموم الفطرٌة -11

 ساعة (2)                                                                  الفطرٌات فً مخازن وحقول الحبوب -11

 ساعة (2)                                                           تركٌب حبة الحنطة   -اسس تصنٌع الحنطة -12

 ساعة (2)                                                          انواع المطاحن-تكنولوجٌا طحن حنطة الخبز -13

 ةساع (2)                                       تعبئة وخزن الطحٌن                      -مراحل الطحن الفنً -14

 ساعة (2)                                        تصنٌع الشعٌر                     -احتساب نسبة االستخالص -15

 ساعة (2)                                    تركٌب الحبة                 -تصنٌع الرز-تصنٌع الحنطة الخشنة -16

 



 

 

 

 

 

  مواضٌع الجزء العملً

 ساعة (3)                                                                       الحبوبعرض لعٌنات اصناف  -1

 ساعة (3)                                                                         دراسة مورفلوجٌة لالصناف -2

 ساعة (3)                                                                                تقدٌر رطوبة الحبوب -3

 ساعة (3)                                                                                  تقدٌر رماد الحبوب -4

 ساعة (3)                                                                                   تقدٌر لون الطحٌن -5

 ساعة (3)                                                                                      تقدٌر البروتٌن -6

 ساعة (3)                                                                                     تقدٌر الكلوتٌن -7

 ساعة (3)                                                                                        زٌادة علمٌة -8

 ساعة (3)                                                                                   تقدٌر قوة الطحٌن -9

 ساعة (3)                                                                                     اختبار بلشنكً  -11

 ساعة (3)                                                                                   انزٌمات الحبوب  -11

 ساعة (3)                                                                               الصفاة الرٌولوجٌة  -12

 ساعة (3)                                                                              الفارٌنوغرافاختبار   -13

 ساعة (3)                                                                           اختبار االكستنسوغراف  -14

 ساعة (3)                                                                                  زٌارة فرن الكلٌة  -15

 ساعة (3)                                                                            تقدٌر النشا فً الحبوب  -16

 

 

  الكتاب المنهجً

 تكنولوجٌا الحبوب

 تالٌف

 د. محمد عبد السعٌدي

 

 

 

 

 



 

 

 ( ب2المرفق )

 )المختبرات( الجزء العملً

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

 % اختباران عملٌان.04

 % االداء المختبري الٌومً )نشاط الطالب(.04

 % االلتزام واالنضباط فً المختبر .14

 %( توزع الى :64االمتحان النهائً ) - ب

 % اختبار عملً .04

 علمٌة .% امتحان شفوي او تحرٌري فً المادة ال34

 

 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 :64االمتحان النهائً ) - ب

 %(54درجة ) 04= 14*0الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 %(05درجات ) 14=  14*1الجزء ب: اسئلة استٌعاب وتحلٌل 

 %(05درجات ) 14=  5*0الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 

 


