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

 

 وصف المنهج 

دراسة صناعة الخبز والمعجنات كعلم حدٌث ٌهتم باختٌار المواد االولٌة المهمة الصالحة للصناعة والمواد 

 ودراسة التطورات الحدٌثة فً عملٌات وطرق واسس تصنٌع المنتجات. المساعدة وتاثٌرها ,

 الهدف 

توفٌر معلومات عن التقدم العلمً والعالمً الحاصل فً مٌدان صناعة الخبز والمعجنات , واالهتمام بنوعٌة 

 .هذه المنتجات وتطوٌرها فً العراق 

 نتائج التعلم

ٌتعلم الطالب اهمٌة هذه الصناعة وتقلٌل الهدر االقتصادي  هذا الفصل هو اكمال لفصل تكنولوجٌا الحبوب حٌث

الكبٌر الناشئ عن سوء اختٌار المواد االولٌة والمساعدة اضافة الى الهدر فً معظم مراحل انتاج الحبوب 

 .ومنتجاتها

 

 مواضٌع الجزء النظري 

 ساعة (2)                                                                          اهمٌة الخبز كغذاء-نبذة تارٌخٌة -1

                     ساعة( 2)                                                                                       مراجعة الفصل األول -2

 ساعة (2)                                                                       التصنٌف الهوائً له-أنواع الطحٌن -3

 ساعة (2)                                                                        العوامل المؤثرة على االمتصاصٌة -4

 ساعة (2)                                                                   اهمٌة األواصر الكٌمٌائٌة فً البروتٌن -5

 ساعة (2)                                                                             الكربوهٌدرات-اع األواصرأنو -6

 ساعة (2)                                                                                     دور النشا-انواع النشا -7

 ساعة (2)                                                                                      دور محسنات الطحٌن -8

 ساعة (2)                                                                                                دور الدهون -9

 ساعة (2)                                                                             العوامل المؤكسدة والمختزلة -11

 ساعة (2)                                                                                      السكرٌات والمحلٌات -11

 ساعة (2)                                                                                           العوامل النفاشٌة -12

 ساعة (2)                                                                                              البٌض ودوره -13

 ساعة (2)                                                                                                دور الخمٌرة -14

 ساعة (2)                                                                               انواع الخبز وطرق تصنٌعه -15

 ساعة (2)تجلد الخبز                                                                                    -تقٌٌم الخبز -16

 

 

 



 

 

 

 

 

  مواضٌع الجزء العملً

 ساعة (3)                                                                    تقدٌر امتصاص الطحٌن للماء -1

 ساعة (3)                                                                             اختبار الفارٌنوغراف -2

 ساعة (3)                                                                          المختبريصناعة الخبز  -3

 ساعة (3)                                                                            تقٌٌم الخبز المختبري -4

 ساعة (3)                                                                             دراسة تاثٌر الخمٌرة -5

 ساعة (3)                                                                           دراسة تاثٌر االنزٌمات -6

 ساعة (3)                                                                          دراسة انواع المحسنات -7

 ساعة (3)                                                                                    دراسة انواع الطحٌن -8

 ساعة (3)                                                                                      زٌارة علمٌة -9

 ساعة (3)                                                                                  ناعة البسكتص -11

 ساعة (3)                                                                                تاثٌر ذرور الخبٌز -11

 ساعة (3)                                                                                    تقٌٌم البسكت -12

 ساعة (3)                                                                                    صناعة الكٌك -13

 ساعة (3)                                                                                       تقٌٌم الكٌك -14

 ساعة (3)                                                                           تاثٌر بعض المكونات  -15

 ساعة (3)                                                                           صناعة وتقٌٌم الفطائر -16

 

 

  الكتاب المنهجً

 الخبز والمعجنات

 تالٌف

 د. امجد بوٌا سوالقا

 

 

 

 



 

 ( ب2المرفق )

 الجزء العملً )المختبرات(

 %( وتوزع الى :44التقٌٌم 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

 بٌتٌة .% واجبات 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( 

 


