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 ( ساعة عملي .3( ساعة نظري و )2ساعات التدريس المخطط لها )

 

 وصف المنهج 

قٌاسها والسٌطرة علٌها  هذا المقرر ٌغطً اسسٌات انتقال الحرارة بالحالة المستقرة  وكٌفٌة

واساسٌات توازن الكتلة والطاقة وعملٌات تولٌد البخار وكذلك وحدات العمل والتصنٌع مثل 

الخلط والتحرٌك وتصغٌر الحجم والفصل بالترشٌح والطرد المركزي وٌشمل اٌظا كٌفٌة تصمٌم 

 المعامل الغذائٌة والمواد المستخدمة فً تصنٌعه

 الهدف 

معلومات حول انتقال الحرارة وتوازن الكتلة والطاقة لتمكٌن الطالب من استخدام هذة  العطاء

المعلومات فً التطبٌقات العملٌةوتكوٌن قاعدة معلومات عن االساسٌات التى بها تعمل الوحدات 

 .الصناعٌة

 نتائج التعلم

 رتها وادا  هندسة معاملالمهمة التً تخص  واألسالٌبتدرٌب الطالب على الوسائل 

 

 مواضيع الجزء النظري 

 ساعة (2)                                                                                     تصميم معمل غذائي -1

                     ساعة( 2)                                                                        وحدات العمل ووحدات التصنيع -2

 ساعة (2)                                        المواد الغذائيةتصنيع  المستخدمة في تصنيع اجهزة  المواد -3

 ساعة (2)                                                                                    توازن الكتلة والطاقة -4

 ساعة (2)                                                      زة قياسها والسيطرة عليهاانتقال الحرارة واجه -5

 ساعة (2)                                                               البخار واستخداماته في المعامل الغذائية -6

 ساعة (2)                                                                  انظمة التبريد ومكونات اجهزة التبريد -7

 ساعة (2)                                                                             اجهزة تداول المواد الغذائية -8

 ساعة (2)                                                                                  اجهزة الخلط والتحريك -9

 ساعة (2)                                                                                    اجهزة تصغير الحجم -11

 ساعة (2)                                                                             اجهزة الفصل باالستخالص -11

 ساعة (2)                                                                                 اجهزة الفصل بالترشيح -12

 ساعة (2)                                                                         اجهزة الفصل بالطرد المركزي -13

 ساعة (2)                                                                                           السايكرومتري -14

 ساعة (2)                                                                                                   امتحان -15

 

 



 

 

 

 

 

  مواضيع الجزء العملي

 ساعة (3)                                                                       كيفية تصميم معمل غذائي     -1

 ساعة (3)                                                                         مسائل حول توازن الكتلة    -2

 ساعة (3)                                                      الطاقة                     مسائل حول توازن  -3

 ساعة (3)انتقال الحراره خالل اجسام اسطوانية                                               مسائل حول  -4

 ساعة (3)                                                 انتقال الحراره خالل اجسام كروية مسائل حول  -5

 ساعة (3)                                      و الموائع  خالل اجسام مركبة الحرارةانتقال مسائل حول  -6

 ساعة (3)المبادالت الحرارية                                                                   مسائل حول  -7

 ساعة (3)المبادالت الحرارية                                                                   مسائل حول  -8

 ساعة (3)مسائل حول البخار                                                                                          -9

 ساعة (3)                                                          مسائل حول البخار                                 -11

 ساعة (3)مسائل حول التبريد                                                                                          -11

 ساعة (3)                                                                                       زيادة علمية  -12

 ساعة (3)                                                                              امتحان                  -13

 

 

  الكتاب المنهجي

 هندسة معامل االغذية

 تاليف 

 عامر الدهاند. 

 

 

 

 

 

 



 

 ( ب2المرفق )

 الجزء العملي )المختبرات(

 %( وتوزع الى :04التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 % اختباران عملٌان.14

 % االداء المختبري الٌومً )نشاط الطالب(.04

 % االلتزام واالنضباط فً المختبر .74

 %( توزع الى :04االمتحان النهائً ) - ب

 % اختبار عملً .14

 % امتحان شفوي او تحرٌري فً المادة العلمٌة .34

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 %( وتوزع الى :04التقٌٌم المستمر اثناء الفصل الدراسً ) - أ

 . 0% امتحان نظري عدد / 14

 % واجبات بٌتٌة .04

 % حضور ونشاط صفً.74

 %( توزع الى :04االمتحان النهائً ) - ب

 %(04درجة ) 04= 74*0الجزء أ : اسئلة ذات اجوبة قصٌرة شاملة للمنهج 

 %(00درجات ) 74=  74*7اسئلة استٌعاب وتحلٌل الجزء ب: 

 %(00درجات ) 74=  0*0الجزء ج: اسئلة موضوعٌة )شرح وتوضٌح( 

 


