
 3 3 2م ص  مبادئ الصناعات الغذائٌة الصف : االول اجباري 

 

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

 

 وصف المنهج 

للدراسة فً ٌتضمن المنهج دراسة المبادئ االولٌة لعلوم االغذٌة والصناعات الغذائٌة لٌكون ممهدا 

 االختصاص العام للقسم اضافة الى تعلٌم الطالب نبذة عن اختصاصِه 

 

 الهدف 

 اعطاء الطالب فرصة للتعرف على علوم الغذاء باختصاصاتها المختلفة واسس الصناعات الغذائٌة 

 

 نتائج التعلم

 ٌكون الطالب عارفا باختصاصات قسمُه وقادراً على دراسة مناهج الدروس فً المراحل القادمة 

 

 

 مواضٌع الجزء النظري 

 ساعة (2)                                                             نبذة تارٌخٌة-اهمٌة الصناعات الغذائٌة -1

                     ساعة( 2)                                                            االهداف الرئٌسة احفظ وتصنٌع االغذٌة -2

 ساعة (2)                                                                انواع الصناعات الغذائٌة فً العراق -3

 ساعة (2)                                                                               الماء –مكونات الغذاء  -4

 ساعة (2)                                                                            البوتٌنات والكربوهٌدرات -5

 ساعة (2)                                                                          االمالح والصبغٌات-الدهون -6

 ساعة (2)                                                                            البٌض –مجامٌع االغذٌة  -7

 ساعة (2)                                                                                       الحبوب -اللحوم -8

 ساعة (2)                                                                               الطٌور-االلبان-االسماك -9

 ساعة (2)                                                                              الدهون-الفواكه والخضر -11

 ساعة (2)                                                                                    تلف وفساد االغذٌة -11

 ساعة (2)                                                                                       التلف المٌكروبً -12

 ساعة (2)                                                                            الفطرٌات-الخمائر-البكترٌا -13

 ساعة (2)                                                                          انواع التلف غٌر المٌكروبً -14

 ساعة (2)                                                                                 مواد التعبئة والتغلٌف -15

 ساعة (2)                                                                                            حفظ االغذٌة -16

 

 



 

 

  مواضٌع الجزء العملً

 ساعة (3)                                                                                    المحالٌل -1

 ساعة (3)                                                               المحالٌل الملحٌة والسكرٌة -2

 ساعة (3)                                                                             الحفظ بالتبرٌد -3

 ساعة (3)                                                                            الحفظ بالتجفٌف -4

 ساعة (3)                                                                             الحفظ بالتعلٌب -5

 ساعة (3)                                                                            التخمر الكحولً -6

 ساعة (3)                                                                             كًالتخمر الخلٌ -7

 ساعة (3)                                                                             التخمرالالكتٌكً -8

 ساعة (3)                                                                    صناعة الخبز المختبري -9

 ساعة (3)                                                                               صناعة االلبان -11

 ساعة (3)                                                                             صناعة العصائر -11

 ساعة (3)                                                                     استخدام المواد الحافظة -12

 ساعة (3)                                                                              صناعات التمور -13

 ساعة (3)                                                                             صناعة الطماطة -14

 ساعة (3)                                                                            صناعة الحلوٌات -15

 ساعة (3)                                                                   الصاص والكجب  صناعة -16

 

 

  الكتاب المنهجً

 مبادئ الصناعات الغذائٌة

 تالٌف

 د. ماجد بشٌر االسود

 د. عمر فوزي عبدالعزٌز

 د. أمجد 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( 

 


