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 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حقق قد كان إذا عما مربهناً ًحتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 .الربانمجًوصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة

 

 كلية الزراعه  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF19301 احياء اغذية مجهرية اسم / رمز المقرر .3

 خريفيالمرحلة الثالثة / الكورس ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي لفصل / السنةا .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  

  تلفها.التعرف على انواع االحياء ذات العالقة المباشرة بتصنيع االغذية او 

 ارشادات الطلبة والعاملين بمختبرات االحياء المجهرية 

 ها في مختبر االحياء المجهريةبعض االدوات واالجهزة الواجب توفر

 الميكروبيطريقة اخذ العينات الغذائية للفحص 

  الميكروبيالعينات للفحص  تحضير-1

 العدد البكتيري وتشمل  تقدير-2

 Plat Countالعد بواسطة االطباق •

 Most Probable Number (MPN)العد االكثر احتماال •

 Direct Microscopic Count (DMC)العد المجهري المباشر •

 المجهرية.بواسطة االحياء  اللهانةمخلل  صناعه-3

 للمعلبات. والميكروبية الفيزياويالمجهرية في االغذية المعلبة والفحوصات  االحياء-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
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  لألغذيةمدخل الى علم االحياء المجهرية  -1

 اميع البكتريا الهامة في االغذية.التعريف بمج -2

 عليها  ةالسيطرالمجهرية واساليب  باألحياءمصادر تلوث االغذية  -3

 االمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء . -4

 االحياء المجهرية للفواكه والخضر والعصائر  -5

 .Spoilage of vegetable and fruitsالمجهرية  باألحياءفساد الفاكه والخضر  -6

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 على الغذاء  والحيويةالتطبيقات الكيمياوية  -1

 صناعه مخلل اللهانه . -2

 فحص العصائر والمشروبات الغازية -3

 فحص ادوات الطعام . -4

 عرض افالم ووسائل ايضاح عن التلوث في في معامل االغذية  -5

 المخاطر الحيويه في االغذية . -6

 تعليم والتعلم طرائق ال ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 صادر حول الموضوع .تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع الم -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 وث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية .اجراء مناقشة للبح -2

 كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول  -3

 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 مشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة .ايجاد الحلول لل -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لألغذية الموجودة في االسواق المحلية . -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب 

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 بنية المقرر .10

 الساعات عو األسب
مخرجات 
التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع

 ري ()نظ

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم ) عملي (الموضوع

 ع ن

حلرجةنظامًحتليلًاملخاطرًونقاطًالتاحكمًا احياء اغذية 3 2 1  القاء محاضرات ارشاداتًخمتربية 

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

 أنواعًالتسمماتًاليتًتصيبًالغذاء احياء اغذية 3 2 2
ريقةًرقًعدًاالحياءًاجملهريةًبطط

 عدًاالطباقًالقياسية
 القاء محاضرات

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

غذاءأمهيةًاالحياءًجملهريةًوعالقتهاًابل احياء اغذية 3 2 3 رطريقةًالعدًاجملهريًاملباش   
 القاء محاضرات

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

الغذاءًهريةًوصفا ااًاملهمةً االحياءًاجمل احياء اغذية 3 2 4  القاء محاضرات طريقةًالعدًاالكثرًاحتماال 

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

  االمتحانًالفصليًاالول احياء اغذية 3 2 5
 القاء محاضرات

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

يةمصادرًتلوثًاالغذيةًابالحياءًاجملهًر احياء اغذية 3 2 6 للًاللهانةصناعةًخم   
 القاء محاضرات

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

 احياء اغذية 3 2 7
اًو ًاالحياءًاجملهريةً ًاللحومًومنتجا ا

 الدواجن
 القاء محاضرات فحصًاللحومًالطرية

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

 احياء اغذية 3 2 8
ابلًاالحياءًاجملهريةً ًاملخلالتًوالتًو

جملففةواالغذيةًا  
 القاء محاضرات فحصًالبيض

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 احياء اغذية 3 2 9
واجملمدةًًاالحياءًاجملهريةً ًاالغذيةًاملربدة
رارةًالعاليةو ًاالغذيةًاملعلبةًواملعاملةًابحل  

تربيدًفحصًاالغذيةًاحملفوظةًابل
 والتجميد

 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 اط+نش

  االمتحانًالفصليًالثاين احياء اغذية 3 2 10
 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 احياء اغذية 3 2 11
راواتًاالحياءًاجملهريةً ًالفواكهًواخلض

 واالغذيةًالسكرية
 القاء محاضرات فحصًاالغذيةًامللعبة

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

ا ااالحياءًاجملهريةً ًاحلبوبًومنتجا احياء اغذية 3 2 12  
ًفحصًالعصائرًواملشروابت

 الغازية
 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات فحصًادواتًالطعام املواصفاتًالقياسيةًامليكروبية احياء اغذية 3 2 13

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

عدوىً ًاالغذيةالتسممًوال احياء اغذية 3 2 14  القاء محاضرات فحصًاالغذيةًاجملففة 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 احياء اغذية 3 2 15
بكرتايًالتسممًً-املخاطرًاحليويةً ًاالغذية
 الغذائي

 فحصًفعاليةًاخلمرية
القاء محاضرات ن 

 + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط
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 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  د من الطلبة اكبر عد
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .11

 : القراءات المطلوبة
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
 1987مايكروابيلوجياًاالغذيةً،ًد.ًخلفًصو ًالدليميًً.

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF193014 احياء االلبان المجهرية اسم / رمز المقرر .3

 ربيعي المرحلة الثالثة / الكورس ال البرامج التي يدخل فيها .4

 مي الزا أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  أهداف المقرر : 

تعريف الطالب على اهم االحياء المجهرية التي يمكن ان تتواجد بالحليب ومنتجاته والتي قد تؤدي الى 

 ت االلبان.التلف فضال عن االحياء المجهرية المستخدمة في تصنيع منتجا

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 -أ

 مصادر تلوث الحليب بالمايكروبات . -1

 طرق السيطرة على ميكروبات الحليب . -2

 مايكروبايلوجي حليب السوق . -3

 مايكروبايلوجي االلبان المتخمرة والعالجية . -4

 منتجات االلبان كمصدر لالمراض الغذائية . -5
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 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 الفحوصات المايكروبايلوجية للحليب غير الطبيعي . -6

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 فحص العينه وطرق جوده الحليب الخام 

 فحص بكتريا القولون 

 فحوصات الحليب الخام والحليب المبستر 

 الفحوصات المايكروبايلوجية لاليس كريم 

 فحوصات لنظافة االوعية 

 علم طرائق التعليم والت ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 لموضوع .تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول ا -5
 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 

 محاضرات أ.     

 أوراق عملب.    

 دراسات على االنترنتج.    

 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 ة الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية .اجراء مناقشة للبحوث في نهاي -2

كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت  -3

 وكيفية ايجاد الحلول .
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 معوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من الماده .ايجاد الحلول للمشاكل وال -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لالغذية الموجوده في االسواق المحلية . -4

 

 طرائق التعليم والتعلم :

 تبة وجمع المصادر حول الموضوع .تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المك

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3
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 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2د.

 ل وتطوير اساليب االنتاج .تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العم3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.
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 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 )نظري (

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم ) عملي (الموضوع

 ع ن

فحصًالعينةًوطرقًجودةً احلليبًكوسطًلنموًاملايكروابتً احياء البان جمهرية  3 2 1
 احلليبًاخلام

القاء 

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

رةًوغريًاهمًاالحياءًاجملهريةًاملباش مصادرًتلوثًاحلليبًابملايكروابتً احياء البان جمهرية  3 2 2
 املباشرةً

القاء 

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

-االعفان–ًاملايكروابتًاملهمهًيفًاحلليبًومنتجاته احياء البان جمهرية  3 2 3
 اخلمائرًالفايروساتً

الربودهًًفحصًالبكرتايًالناميةًيف
لحرارةواحملبةًللحرارةًواملتحملةًل  

القاء 

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

-االعفان–ًاملايكروابتًاملهمهًيفًاحلليبًومنتجاته احياء البان جمهرية  3 2 4
 اخلمائرًالفايروسات

القاء  فحصًبكرتايًالقولونً

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

بسرتفحوصاتًاحلليبًاخلامًوامل طرقًالسيطرةًعلىًمايكروابتًاحلليبً احياء البان جمهرية  3 2 5 لقاء ا 

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

قاتًللنموًالعال–املثبطاتًالطبيعيهًيفًاحلليبً احياء البان جمهرية  3 2 6
 املشرتكًمليكروابتًاحلليبً

يةًالفحوصاتًاملايكروابيلوج
 للحليبًغريًالطبيعيً

القاء 

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

يةًالفحوصاتًاملايكروابيلوج مايكروابيلوجيًحليبًالسوقً رية احياء البان جمه 3 2 7
 للحليبًاملكثفًواملعقم

القاء 

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

الفحوصاتًاملايكروابيلوجيةً مايكروابيلوجيًالبادائت احياء البان جمهرية  3 2 8
 احمللىًواجملففللحليبً

القاء 

محاضرات ن 

 + ع

وفصلية امتحان يومية 

 +نشاط

لعالجيةًمايكروابيلوجيًااللبانًاملتخمرةًوااللبانًا احياء البان جمهرية  3 2 9 الفحوصاتًاملايكروابيلوجيةً 
 للقشطةًوالزبدًواملارجرينً

القاء 

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

يةًايكروابيلوجالفحوصاتًامل مايكروابيلوجيًالقشطًوالزبدً احياء البان جمهرية  3 2 10
 لاليسًكرميً

القاء 

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء  ًطرقًحتضريًوفحوصاتًالبادئً اجلنب مايكروابيلوجي احياء البان جمهرية  3 2 11

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

الفحوصاتًاملايكروابيلوجيةً املكثف احمللى  احلليب اجملفف واحلليب مايكروابيلوجي احياء البان جمهرية  3 2 12
 للجنبًوااللبانًاملتخمرة

القاء 

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

الفحوصاتًاملايكروابيلوجيةً املثلجات اللبنية مايكروابيلوجي احياء البان جمهرية  3 2 13
 لالحياء املنتجة للسموم 

القاء 

محاضرات ن 

صلية امتحان يومية وف

 +نشاط



 

5 

 

 + ع

الفحوصاتًاملايكروابيلوجيةً املثلجات اللبنية  مايكروابيلوجي احياء البان جمهرية  3 2 14
 لالحياء املنتجة للسموم 

القاء 

محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات  ةًلنظافةًاالغذيًالفحوصات نتجاتًااللبانًكمصدرًلالمراضًالغذائيةًم احياء البان جمهرية  3 2 15

 + عن 
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
 1992.ًًروبنسن،ًًاالحياءًاجملهؤيةًيفًااللبانً

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ميدانية ( المهني والدراسات ال

 



 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية القسم الجامعي / المركز .2

 AF192014 – إدارة معامل  اسم / رمز المقرر .3

 ربيعيالمرحلة الثالثة / الكورس ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي السنة الفصل / .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  المقرر:أهداف 

 دور الجهاز المركزي للقيس في وضع المواصفات في العالم والدول العربية وخاصة العراق التعرف على  -1

 المنتجات الغذائية  امثلة عملية عن بعض المواصفات لبعض –كيف توضع المواصفة القياسية التعرف ا -2

 راء عدد من المفكرين باإلدارة والتنضيم والرقابة والتخطيط والتحفيز وإدارة إنتاج  اإلطالع على آ -3

 ختيار االجهزة في مصانع األغذية و ختيار ارض المعمل والمباني التي تقام عليها أ كيفية  -4

 
 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 والفهم  المعرفة-أ 
 والفهم: المعرفة-1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لإلطار الفكري والتطبيقي في هذه المادة  :1أ/
 الدولية.تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمتطلبات علم االحياء وفق المعايير  :2أ/
 اطالع الطلبة على التقنيات الحديثة  3أ/

 الخاصة بالموضوع  مهاراتال-ب 
 استخدام شاشة العرض في القاعات الدراسية– 1ب
 عرض النماذج ووسائل االيضاح – 2ب 
 عرض صور توضيحية لمختلف المحاصيل الحقلية المراد تصنيفها   – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 ريسية مشابهه لبيئة العمل .وضع مناهج تد -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 حاضراتأ. م     

 ب.أوراق عمل    

 ج. دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 بة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول كتا -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة.-1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة.-2

 اجراء أكبر قدر ممكن من التجارب. تمكين الطلبة من-3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لألغذية الموجودة في االسواق المحلية.-4

 طرائق التعليم والتعلم:

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع.

 طرائق التقييم:

 اسئلة حول موضوع المادة . اختبارات يومية وشهرية من خالل -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية.-2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها.-3
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة وتطوير معلوماتهم االساسية. 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل. 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج.3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 بنية المقرر .10

 عو األسب
الساعا
 ت

مخرجات 
التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع
 )نظري(

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم )عملي( الموضوع

 ع ن

 إدارة معامل 3 2 1
للقيس دور الجهاز المركزي 

في وضع المواصفات في العالم 
 والدول العربية وخاصة العراق 

 
 القاء محاضرات

 نظرية 
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

2 2 3 

كيف توضع المواصفة  إدارة معامل
امثلة عملية عن  –القياسية 

بعض المواصفات لبعض 
 المنتجات الغذائية 

 
 القاء محاضرات

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 ط+نشا

3 2 3 
راء عدد من المفكرين باإلدارة  إدارة معامل

والتنضيم والرقابة والتخطيط 
 والتحفيز وإدارة إنتاج 

 
 القاء محاضرات

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

4 2 3 
ختيار ارض المعمل والمباني  إدارة معامل

 التي تقام عليها 
 

 القاء محاضرات

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

5 2 3 
اختيار االجهزة في مصانع  إدارة معامل

 األغذية 
 

 القاء محاضرات

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

6 2 3 
 االمتحان الشهري األول إدارة معامل

  
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

7 2 3 
المياة ومواد التنظيف  إدارة معامل

 المستعملة في مصانع االغذية
 

 القاء محاضرات

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

8 2 3 
 إدارة معامل

 
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

9 2 3 
فضل الطرق في حفظ األغذية  إدارة معامل

واحتماالت التلوث المختلفة 
 والمخاطر الناتجة عن ذلك

 القاء محاضرات 
 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

10 2 3 
 إدارة معامل

 
ة امتحان يومية وفصلي

 +نشاط

11 2 3 
 إدارة معامل

الفضالت وطرق إزالتها من 
 مؤسسات االغذية

 
القاء محاضرات 

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

12 2 3 
 إدارة معامل

 
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

13 2 3 
مناقشطة تقارير حديثة من  إدارة معامل

شبكات المعلومات الدولية من 
 قبل الطلبة حول اإلدارة

 بمختلف شؤنها  

القاء محاضرات  

 نظرية

 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

14 2 3 
 إدارة معامل

 
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

15 2 3 
 إدارة معامل

   االمتحان الشهري الثاني
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة:القراءات 

 كتب المقرر 
 قرر الكتاب الم  اخرى 

  ةمتطلبات خاص

 مواقع االلكترونية +انترنيت

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(المهني والدراسات 
 القاء محاضرات حول المادة من خارج الجامعة 

 . القبول 12

 شهادة االعدادية و مستمسكات الطالب المتطلبات السابقة
 طالب 32 اقل عدد من الطلبة 

 75 اكبر عدد من الطلبة 



 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF19306 تغذية انساناساسيات  اسم / رمز المقرر .3

 ربيعي المرحلة الثالثة / الكورس ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  المقرر:أهداف  

 لديه.اطالع الطالب على اساسيات علم تغذية االنسان لغرض تعزيز الوعي الغذائي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 -أ

 لعالم واالسباب الكفيلة في تخفيف حدتها مشكلة الغذاء في ا -1

 المجاميع الغذائية وكيفيه اعداد وجبات غذائية متكاملة -2

 تغذية الفئات الحساسة ) الحوامل ، المرضعات ، المراهقين ، الرضع ( -3

 تدعيم االغذية واغنائها  -4

 تأثير عمليات الطبخ واالعداد في القيمة الغذائية  -5

 

 ة بالموضوعالمهارات الخاص-ب

 طرق تقييم الحالة التغذوية للمجتمعات.-1

 تأثير التجفيف والتجميد والتبريد والتخليل والتمليح على القيمة الغذائية لألغذية  -2

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 رسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي .ا -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 اسات على االنترنتج.در    
 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول . كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من الماده . -2

 تجارب .تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من ال -3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لألغذية الموجودة في االسواق المحلية . -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع.

 طرائق التقييم:

 .اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادة-1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية.-2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها.-3
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 وتطوير معلوماتهم االساسية. تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل. 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج.3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 ية المقرربن .10

مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 )نظري (

اسم الوحدة / المساق 
 طريقة التقييم طريقة التعليم ) عملي (أو الموضوع

 نظري

فمقدمةًعلمًالتغذيةًوبعضًالتعاري اساسيات تغذية االنسان 2 1 القاء محاضرات   

 ن
وفصلية  امتحان يومية

 +نشاط

املاءً–مكوانتًالغذاءً اساسيات تغذية االنسان 2 2 القاء محاضرات   

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات   الكاربوهدرات اساسيات تغذية االنسان 2 3

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات   الربوتينات اساسيات تغذية االنسان 2 4

 ن

وفصلية  امتحان يومية

 +نشاط

القاء محاضرات   الدهون اساسيات تغذية االنسان 2 5

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات   الفيتامينات اساسيات تغذية االنسان 2 6

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات   االمالحًاملعدنية اساسيات تغذية االنسان 2 7

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 شاط+ن

يلعملياتًاهلضمً،االمتصاصً،ًالتمث اساسيات تغذية االنسان 2 8   
القاء محاضرات 

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

  هضمًالكاربوهدراتًوامتصاصها اساسيات تغذية االنسان 2 9
القاء محاضرات 

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

اهاهضمًالكاربوهدراتًوامتصاص اساسيات تغذية االنسان 2 10 القاء محاضرات   

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

  هضم الدهون وامتصاصها اساسيات تغذية االنسان 2 11
القاء محاضرات 

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

  متثيل الكاربوهدرات والربوتينات والدهون اساسيات تغذية االنسان 2 12
القاء محاضرات 

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

  اجملاميع الغذائية ساسيات تغذية االنسانا 2 13
القاء محاضرات 

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

  الطاقه وكيفيه احتساهبا اساسيات تغذية االنسان 2 14
القاء محاضرات 

 ن

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

  الطاقة وكيفية احتساهبا اساسيات تغذية االنسان 2 15
القاء محاضرات 

 ن

وفصلية  امتحان يومية

 +نشاط
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
 1982تغذيةًانسانًًً،ًد.ًفاروقًالنوويًًً.

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

 . القبول 12

  لسابقةالمتطلبات ا
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 



1 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حقق قد كان إذا عما مربهناً ًحتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 .الربانمجًوصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 تصنيع الزبد والمثلجات  اسم / رمز المقرر .3

 لربيعياالمرحلة الثالثة / الكورس ا البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي / السنة الفصل .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  

 أهمية الدهن في الحليب وطرق فرز الدهن والحصول على القشطة وأنواع القشطة ، التعرف على 

المؤثرة على عملية اإلنتاج وخطوات التعرف على الطرق البسيطة وتجارية المتقطعة والمستمرة إلنتاج الزبد ، والعوامل 

أيضاً تعريف  .صناعة الجبن والمارجرين والزبد الحر، تعليم الطلبة الخطوات الرياضية لحساب الريع و التصافي للزبد 

الطلبة على أنواع المثلجات وأقسامها والمواد الداخلة في إنتاج المثلجات ودور كل واحد من هذه المكونات . وتعريف الطالب 

 رق إجراء حساب خلطات المثلجات المختلفةط

  في معامل الزبد والمثلجاتارشادات الطلبة والعاملين التعرف على 

 معامل إنتاج القشطة والزبد والمارجرين والدهن الحر والمثلجاتبعض االدوات واالجهزة الواجب توفرها في 

 اتق الحسابية لريع وتصافي الزبد و حساب مكونات خلطات المثلجطرال
 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 -أ
  علم تصنيع الزبد والمثلجاتمدخل الى  -1

 .بأنواع القشطة وطرق إنتاجهاالتعريف  -2

  طرق فرز القشطة من الحليب الخام وتصنيع القيمر -3

 . مكونات القشطة وتأثير كل منها في إنتاج وتصنيع الزبد -4

 لزبدتصنيع ا خطوات  -5

 ريع وتصافي الزبد 6

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

  خض القشطة و إنتاج الزبد -1



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 .العوامل المؤثرة على خض القشطة -2

 إنتاح الدهن الحر  -3

 تصنيع المارجرين -4

 إنتاج المثلجات القشطية والحليبية -5

  اإنتا الزبد والدهن ىلحر والمثلجات بانواعهعرض افالم ووسائل ايضاح  -5

 . تلف الزبد واسبابة -6

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 ى استيعابهم للموضوع .اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مد -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول  -3

 مهارات التفكير -ج

 الستنتاجية على الطلبة .طرح االسئلة ا -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة . -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لألغذية الموجودة في االسواق المحلية . -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 يف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .تكل

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 عليها . مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج .3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.
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 بنية المقرر .10

 الساعات عو األسب
مخرجات 
التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع

 ري ()نظ

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم ) عملي (الموضوع

 ع ن

حلرجةنظامًحتليلًاملخاطرًونقاطًالتاحكمًا احياء اغذية 3 2 1  القاء محاضرات ارشاداتًخمتربية 

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

 أنواعًالتسمماتًاليتًتصيبًالغذاء احياء اغذية 3 2 2
ريقةًرقًعدًاالحياءًاجملهريةًبطط

 عدًاالطباقًالقياسية
 القاء محاضرات

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

غذاءأمهيةًاالحياءًجملهريةًوعالقتهاًابل احياء اغذية 3 2 3 رطريقةًالعدًاجملهريًاملباش   
 القاء محاضرات

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

الغذاءًهريةًوصفا ااًاملهمةً االحياءًاجمل احياء اغذية 3 2 4  القاء محاضرات طريقةًالعدًاالكثرًاحتماال 

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

  االمتحانًالفصليًاالول احياء اغذية 3 2 5
 القاء محاضرات

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

يةمصادرًتلوثًاالغذيةًابالحياءًاجملهًر احياء اغذية 3 2 6 للًاللهانةصناعةًخم   
 القاء محاضرات

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

 احياء اغذية 3 2 7
اًو ًاالحياءًاجملهريةً ًاللحومًومنتجا ا

 الدواجن
 القاء محاضرات فحصًاللحومًالطرية

 ن + ع
 امتحان يومية وفصلية +نشاط

 احياء اغذية 3 2 8
ابلًاالحياءًاجملهريةً ًاملخلالتًوالتًو

جملففةواالغذيةًا  
 القاء محاضرات فحصًالبيض

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 احياء اغذية 3 2 9
واجملمدةًًاالحياءًاجملهريةً ًاالغذيةًاملربدة
رارةًالعاليةو ًاالغذيةًاملعلبةًواملعاملةًابحل  

تربيدًفحصًاالغذيةًاحملفوظةًابل
 والتجميد

 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 اط+نش

  االمتحانًالفصليًالثاين احياء اغذية 3 2 10
 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 احياء اغذية 3 2 11
راواتًاالحياءًاجملهريةً ًالفواكهًواخلض

 واالغذيةًالسكرية
 القاء محاضرات فحصًاالغذيةًامللعبة

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

ا ااالحياءًاجملهريةً ًاحلبوبًومنتجا احياء اغذية 3 2 12  
ًفحصًالعصائرًواملشروابت

 الغازية
 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات فحصًادواتًالطعام املواصفاتًالقياسيةًامليكروبية احياء اغذية 3 2 13

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

عدوىً ًاالغذيةالتسممًوال احياء اغذية 3 2 14  القاء محاضرات فحصًاالغذيةًاجملففة 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 احياء اغذية 3 2 15
بكرتايًالتسممًً-املخاطرًاحليويةً ًاالغذية
 الغذائي

 فحصًفعاليةًاخلمرية
القاء محاضرات ن 

 + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط





1 

 

 

 
  

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 
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 : القراءات المطلوبة
 كتب المقرر 
 اخرى  

ًالزبدًواملثلجاتًأتليفًد.ًعبدًاجمليدًمحاد،ًد.ًحممودًعيدًالعمرً،
ًد.ًعامرًخلفًالدروشً

ًاملثلجاتًاللبنيةًاتليفً:ًالدكتورًرايضًحممدًسليم
 

  ةمتطلبات خاص

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 يدانية ( المهني والدراسات الم

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 العتماد الدولي قسم ا        

 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 كلية الزراعه  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF19404 تحليل اغذية اسم / رمز المقرر .3

 خريفي/ الكورس ال رابعهالمرحلة ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي السنةالفصل /  .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  أهداف المقرر : 

اغناء الطالب بالمعرفة المتعلقة بتحليل اي مادة غذائية من حيث الطرق الحديثة والقديمه لتحليل ومعرفة 

ضافه الى المكونات الدقيقه مثل النسب المئوية لمكوناتها االساسية من رطوبة ورماد ودهن وبروتينات ا

 االنزيمات والفيتامينات

 

 



 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 اعداد وتخرج كوادر علمية متخصصة في تحليل  االغذية من حملة البكالوريوس -1

 التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية المختصة بتحليل الغذاء  -2

 الغذائية   تقدير المضافات -3

 المواصفات القياسية للزيوت والدهون وتقديرها  -4

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 التطبيقات الكيمياوية والحيويه لالغذية والمشاكل التي تواجهها ووسائل عالجها  -1

 المواصفات الخاصة باالغذية المختلف  -2

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 تنسيق مع الدوائر العليا.وضع برامج تدريسية ل -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5
 ية في المختبرات كال حسب عملة تنفيذ الدروس العمل

 محاضرات أ.     

 أوراق عملب.    

 دراسات على االنترنتج.    
 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 ات الطلبة في المقررات الدراسية .اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيار -2

كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد  -3

 الحلول .
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ي الجزء العملي من الماده .ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة ف -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لالغذية الموجوده في االسواق المحلية . -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 . تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3
 لتوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية ا -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج .3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 العتماد الدولي قسم ا        

 

 

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 )نظري (

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم ) عملي (الموضوع

 ع ن

 حتليلًاغذية 3 2 1
العملياتًالتحضرييةًللغذاءًاملرادًحتليلهًونظرةً

ًيفًمصطلحتًاجلودةًمثلًالكودكسًوااليزو
 القاء محاضرات ًحتضريًاحملاليلًالقياسية

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

فهتقديرًالرطوبةًبطرقًخمتلًالتحليلًالطيفي حتليلًاغذية 3 2 2  القاء محاضرات 

 ن + ع 

يومية وفصلية امتحان 

 +نشاط

 القاء محاضرات تقديرًالرمدًبكافةًانواعهًالتحليلًيفًجمالًاالشعهًفوقًالبنفسجية حتليلًاغذية 3 2 3

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

هنتقديرًالنسبةًاملئويةًللد التحليلًيفًجمالًالضوءًاملنظور حتليلًاغذية 3 2 4  القاء محاضرات 

 ن + ع 

وفصلية  امتحان يومية

 +نشاط

 حتليلًاغذية 3 2 5
ءً،ًالتحليلًيفًجمالًاالشعهًحتتًاحلمرا

 التحليلًيفًجمالًاملايكرويفًوالليزر
وتنيتقديرًالنسبةًاملئويةًللرًب  

 القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 امتحانًشهرًاالول حتليلًاغذية 3 2 6
هونًتقديرًالنسبةًاملئويةًللد

 والسكرايت

 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات تقديرًاحلموضةًالكلية التحليلًابللهبًواالمتصاصًالذري حتليلًاغذية 3 2 7

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

ليكتقديرًحامضًالسرتيكًواملا الفلورةًوالفسفرة حتليلًاغذية 3 2 8  
القاء محاضرات 

 ن + ع

مية وفصلية امتحان يو

 +نشاط

ًكروموتغرايفًالعمود حتليلًاغذية 3 2 9  C تقديرًفيتامني الفصلًبطريقة
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات ًتقديرًاملضافاتًالغذائية كروموتغرايفًالتبادلًااليوين حتليلًاغذية 3 2 10

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات ًتقديرًالتانيناتًكروموتغرايفًالضغطًالعايلًاالداء حتليلًاغذية 3 2 11

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تقديرًالكاروتني كروموتغرايفًالرتشيحًاهلالمي حتليلًاغذية 3 2 12
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

اهلالميكروموتغرايفًالرتشيحً حتليلًاغذية 3 2 13 القاء محاضرات  امتحانًفصلي 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات  امتحانًهنائي امتحانًشهرًالثاين حتليلًاغذية 3 2 14

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات  تقديرًالكاروتني كروموتغرايفًالطبقهًالرقيقة حتليلًاغذية 3 2 15

 + عن 
مية وفصلية امتحان يو

 +نشاط
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
حتليلًاالغذيةًًًً،ًد.ًابسلًالداليلً،ًد.ًصادقًاحلكيمًًً

 وزراةًالتعليمًالعايلًجامعهًاملوصلً.1987.

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ب المثال محاضرات الضيوف والتدري

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 رشاا  والتويمم العلميجهاز اإل    
 األكاديميضمان الجيدة واالعتماد دائاة 

 قسم االعتماد الدولي         
 

 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 1تصنيع اغذية اسم / رمز المقرر .3

 AF19401 

 خريفي/ الكورس ال رابعهالمرحلة ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي / السنة الفصل .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  أهداف المقرر : 

يهدف الموضوع الى القاء الضوء على طرائق تصنيع الغذاء لمنتجات ذات اهمية غذائية واقتصادية 

وكوالته واالغذية وتجارية واهمها تصنيع الزيوت والدهون وتصنيع الحلوى السكرية والكاكاو والش

 المتخمرة واغذية االطفال ومنتجات الطماطة 

 

 



 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 -أ
 من حملة البكالوريوس علوم وتقنيات االغذية اعداد وتخرج كوادر علمية متخصصة في  -1

   بالتصنيع الغذائي التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية المختصة  -2

   حفظ االغذية بالتعليب  -3

  الحفظ بالسكر والتتصنيع الشرابت والعصائر والمربيات والمرمالد والجلي  -4

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

  على الغذاء التطبيقات الكيمياوية والحيويه  -1

 مهارات في تصنيع الغذاء  -2

 صناعه المشروبات الغازية -3

 رق مختلفهالقيام بحفظ االغذية وبط -4

  عرض افالم ووسائل ايضاح عن التقدم في الصناعات الغذائية  -5

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    
 طرائق التقييم   ب.   

 فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . اجراء اختبارات خالل -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 الحلول .كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد  -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من الماده . -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 السواق المحلية .تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لالغذية الموجوده في ا -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج .3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 رشاا  والتويمم العلميجهاز اإل    
 األكاديميضمان الجيدة واالعتماد دائاة 

 قسم االعتماد الدولي         
 

 

 بنية المقرر .10

التعلم مخاجات  الساعات عي األسب
 المطليبة

 اسم اليحدة / المساق أو الميضيع
 نظاي()

اسم اليحدة / المساق أو 
 طاموة التوييم طاموة التعليم )عملي( الميضيع

 ع ن

 1تصنيع االغذية  3 2 1
واقع الصناعات الغذائية يف العراق والوطن 

 العريب
حتضري احملاليل أبنواعها وطرق 

 قياسها
 القاء محاضرات

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات احلفظ ابلتربيد والتجميد مواد التعبئة والتغليف 1تصنيع االغذية  3 2 2

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات احلفظ ابلتعليب حفظ االغذية ابلتعليب 1تصنيع االغذية  3 2 3

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات احلفظ ابلتجفيف حفظ االغذية ابلتعليب 1تصنيع االغذية  3 2 4

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات  صناعه املرىب حفظ االغذية ابلتعليب 1تصنيع االغذية  3 2 5

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 قاء محاضرات ال صناعة اجللي امتحان فصلي اول 1تصنيع االغذية  3 2 6

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات  امتحان شهر االول حفظ وتصنيع االغذية ابلتربيد 1تصنيع االغذية  3 2 7

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات صناعه املرمالد حفظ االغذية ابلتجميد 1تصنيع االغذية  3 2 8

 ن + ع 

لية امتحان يومية وفص

 +نشاط

 صناعه الشرابت حفظ االغذية ابلتجميد 1تصنيع االغذية  3 2 9
 القاء محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات احلفظ ابلسكر احلفظ ابلتجفيف 1تصنيع االغذية  3 2 10

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 القاء محاضرات  صناعه املشروابت الغازية املضافات الغذائية 1تصنيع االغذية  3 2 11

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 2امتحان شهر  احلفظ ابالشعاع 1تصنيع االغذية  3 2 12
 القاء محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 امتحان فصلي اثين 1تصنيع االغذية  3 2 13
استعمال الزيوت العطرية  

 كمواد حافظة

 راتالقاء محاض

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 1تصنيع االغذية  3 2 14
احلفظ ابلسكر وتصنيع الشاربت والعصائر 

 واملربيات واملرمالد واجللي

عرض االفالم ووسائل ايضاح 
 يف صناعات الغذائية

 القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 1تصنيع االغذية  3 2 15
الغازية وحفظ االغذية صناعه املشروابت 

 ابلضغط املائي
 امتحان هنائي عملي

القاء محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط
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 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
Food processing technology ,principles 

and practice ,p,j,fellos ,second edition 

m2000 

   ةاصمتطلبات خ

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(المهني والدراسات 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 راف والتقويم العلميجهاز اإلش    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج

 

 كلية الزراعه  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF19405 صناعه جبن اسم / رمز المقرر .3

 خريفي/ الكورس ال رابعهالمرحلة ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي لسنةالفصل / ا .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  أهداف المقرر : 

تدريس الطلبة وسائل استخدام تقنيات صناع الجبن وااللبان المتخمرة بأنواعها الرئيسية المختلفة ووسائل 

النتاج ومختبرات السيطرة النوعية تطبيقاتها في المصانع لتهيئة مهندسي اغذية الدارة والعمل في قاعات ا

 في معامل االلبان 

 

 



 
 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 -أ
 تعريف الجبن والقيمة الغذائية واالقتصادية فضال عن تركيب الحليب والعوامل المؤثرة في االنتاج الصحيح ونوعية الجبن  -1

 جبان المختلفه دراسة التقانات المتبعه في تصنيع اال -2

 دراسة خطوات ضبط جودة انتاج الجبن والمنتجات اللبنية  -3

 دراسة اهمية تهيئة وتجهيز ادوات ومستلزمات وظروف االنتاج في معمل االلبان  -4

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

   اللبانعلى االتطبيقات الكيمياوية والحيويه  -1

 مهارات في تصنيع االلبان  -2

 م االلي بنظم التشغيل التحك -3

 صناعه الجبن المطبوخ -4

 مواكبة تطور صناعه الجبن  -5

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 . ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    
 طرائق التقييم   ب.   

 خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع .اجراء اختبارات  -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 جاد الحلول .كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية اي -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من الماده . -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 في االسواق المحلية .تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لالغذية الموجوده  -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 .درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية  -2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1د.

 الب في نقل المعلومات الى وسط العمل .تطوير اسلوب الط 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج .3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 راف والتقويم العلميجهاز اإلش    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .10

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
صناعه اجلنب وااللبان املتخمرة ، لطفي عبد املطلب و رايض 

  1983حممد سليم ،
صناعه اجلنب املطبوخ ، لطفي عبد املطلب ورايض حممد سليم ،  

 كتاب مرتجم ، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

وف والتدريب المثال محاضرات الضي

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 



 

 بنية المقرر .11

 عو األسب
مخرجات  الساعات

التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع
 )نظري (

اسم الوحدة / المساق أو 
 ) عملي (وعالموض

 طريقة التقييم طريقة التعليم
 ع ن

 صناعه جنب 3 2 1
تعريف اجلنب وانواعه واترخية وقيمته 

 الغذائية وتصنيفه
 حتضري البوادي وتنشيطها

القاء 

 محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 صناعه جنب 3 2 2
احلليب املستخدو وانواعه وعالقته 

 امالت احلراريةبصناعه اجلنب واملع
تقدير قوة املنفحة ووسائل 

 اختيار نوعها
القاء 

 محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 صناعه جنب 3 2 3
عالقة مكوانت احلليب مبواصفات 

 اجلنب والتصايف
 تصنيع اجلنب الطري العراقي

القاء 

 محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 صناعه جنب 3 2 4
ت التصايف وموازنه الكتلة بني حسااب

 الداخل واخلارج يف الصناعه
 تصنيع جنب احللوم

القاء 

 محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تصنيع جنب املونرتي البادئ وانواعه ووسائل حتضرية صناعه جنب 3 2 5
القاء 

 محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 صناعه جنب 3 2 6
ات املتخثر للحليب احليواين االلنزمي

 تصنيع جنب اجلدر والنبايت وامليكروبية ومصادرها حديثا
القاء 

 محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تصنيع جنب الكويزبالنكو املواد املضافه يف صناعه اجلنب وأتثريها صناعه جنب 3 2 7
القاء 

 محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تصنيع جنب القشطة اساسيات صناعه اجلنب قدميا وحديثا صناعه جنب 3 2 8
القاء 

 محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تصنيع جنب الكوتج تغليف اجلنب حديثا وقدميا صناعه جنب 3 2 9
القاء 

 محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 صناعه جنب 3 2 10
احلاصلة يف تسويق اجلنب والتغريات 

 مواصفاته
 تصنيع جنب املزرال

القاء 

 محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 صناعه جنب 3 2 11
حتكيم اجلنب وانظمة الدرجات املمنوحة 

 للجنب
تصنيع جنب العفن 

 االزرقواالبيض
القاء 

 محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تصنيع جنب االيدام مكننه صناعه اجلنب صناعه جنب 3 2 12
القاء 

 محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تصنيع اجلنب املطبوخ التطورات احلديثة يف تقنيات الصناعه صناعه جنب 3 2 13
القاء 

 محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 صناعه جنب 3 2 14
استخداد النانو تكنولوجي يف صناعه 

 االلبان
 الريكواتتصنيع جنب 

القاء 

 محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 راف والتقويم العلميجهاز اإلش    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 انواع الشرش ووسائل االستفادة منه صناعه جنب 3 2 15
صناعه احد منتجات االلبان 

 املتخمرة

القاء 

 محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 
 
 



1 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF19308 تصنيع تمور وسكر اسم / رمز المقرر .3

 خريفيالمرحلة الثالثة / الكورس ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي ل / السنةالفص .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر : 

 مكونات الثمرة الكيميائية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي التعرف على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علميوزارة التعليم العالي والبـحث ال  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 ل والتوزيع الجغرافي نبذة تاريخية عن التمور والنخي -1

 االطالع على اصناف التمور وقياساتها  -2

 التركيب الكيميائي للثمرة :الماء ، الكاربوهيدارت -3

 الحشرية التي تصيب التمور  اآلفات - 4

 القيمة الغذائية للتمور    - 5

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 دراسة المواصفة القياسية للتمور  -

 صناعة الخل  - 

 صناعة الدبس  - 

 تقدير الرماد والرطوبة - 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 والتقارير .تكليف الطالب بأجراء البحوث  -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 طلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع .اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة لل -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول . -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة . -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لألغذية الموجودة في االسواق المحلية . -4

 م والتعلم :طرائق التعلي

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 ائها واعطاء درجة عليها .مناقشة البحوث والتقارير والق -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة وتطوير معلوماتهم االساسية. 1د.

 . تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج.3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 ظري ()ن

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم ) عملي (الموضوع

 ع ن

1 2 3 
تصنيع متور 
ًنبذةًاترخييةًعنًالتمورًوالنخيلًوالتوزيعًاجلغرايف وسكرايت

عًالتمورًنبذةًيفًخمترباتًوتصني
 والسكرايت

القاء محاضرات 

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

2 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

 عواملًخدمةًالنخيل
االطالعًعلىًاصنافًالتمورً

 وقياساهتا
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

3 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

ًيتصصلًمراحلًمنوًالثمرةًوالتغرياتًالكيميائيةًاليت
 خالهلا

االطالعًعلىًاصنافًالتمورً
 وقياساهتا

القاء محاضرات 

 ن + ع

متحان يومية وفصلية ا

 +نشاط

4 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

وهدراتالرتكيبًالكيميائيًللثمرةً:ًاملاءً،الكارب لتموردراسةًاملواصفهًالقياسيةًل  القاء محاضرات  

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

5 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

الحاملعدنيةًالربوتيناتً،ًالدهونً،ًالفيتاميناتً،ًاالم
لصبغات،ًا  

لتموردراسةًاملواصفهًالقياسيةًل القاء محاضرات  

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

6 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

القاء محاضرات  صناعهًاخلل القيمةًالغذائيةًللتمور

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

7 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

مورالتاالمراضًالبايلوجيةًاليتًتصيبًالنخيلًًو ةتقديرًاملركباتًالتانيني  القاء محاضرات  

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

8 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

يلاالفاتًاحلشريةًاليتًتصيبًالتمورًوالنخ ةتقديرًاملركباتًالتانيني  القاء محاضرات  

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

9 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

اعيً،ًوتشملًاالنضاجًالصنًبعضًمعامالتًالتمور
،ًالتبخريًالرتطيبً،ًاجلفيفً،ًالتلميعً،ًالبسرتة  

القاء محاضرات  تقديرًالرمادًوالرطوبة

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

10 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

وصناعهًًطرقًتصنيعًالتمورًوتشملًصناعهًالدبس
ات القاء محاضر تقديرًاملوادًالبكتينية السكرًالسائل

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

11 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

اعهًصناعهًالكصولًاالثيليً،صناعهًاخللً،ًصن
 اخلمرية

القاء محاضرات  صناعةًالدبس

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

12 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

ناعهًعهًمنتجاتًالنخيلًالسليلوزيهًوتشملًص
 الورق،العلف،الرايون

القاء محاضرات  صناعةًالدبس

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

13 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

تقديرًالسكرايتًالكليةً طرقًتكريرًوتنقيةًالسكر
 واملختزلة

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

14 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

 صناعه السكر من قصب السك والبنجر السكري
رًالسكرايتًالكليةًتقدي

 واملختزلة
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

15 2 3 
تصنيع متور 
 وسكرايت

 امتصانًهنائي صناعه السكر من قصب السك والبنجر السكري
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 علميوزارة التعليم العالي والبـحث ال  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

4 

 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
 اليوجد

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

 . القبول12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة

  اكبر عدد من الطلبة



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديمي ضمان الجودة واالعتماددائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF19403 تصنيع لحوم واسماك اسم / رمز المقرر .3

 ربيعي / الكورس ال رابعهالمرحلة ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  المقرر:أهداف  

لطبخ وحفظ اللحوم  المتبعةالتعريف بأهم مكونات اللحوم واجزاء الذبيحة المختلفة فضال عن اهم الطرق 

 بكافة انواعها 

 

 



 
 

 :قييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والت .9
 التعرف على القيمة الغذائية للحوم -أ

 طرق حفظ اللحوم ) تبريد وتجميد(  - 

 التركيب الكيمياوي والتكوين الفيزياوي للذبيحة  - 

 اللحوم  مختلف مجاالت تصنيع التعاون مع ا لمؤسسات العلمية واإلنتاجية في   -

 لحيوانية  اسباب التلف الميكروبي للحوم و االستفادة من المخلفات ا - 

 المساهمة مع بقية األقسام العلمية في الكلية لدعم وتطوير الكلية و الجامعة  -.  

المنشأت االنتاجية ذات العالقة بمعامل لتطوير ة ضمن درام  التعليم المستمر للكلي ةالعلمي دوراتوال هات التأهيليورإقامة بعض ا لد-

 االلبان 

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 تطبيقات الكيمياوية والحيوية على اللحوم لا -  

 مهارات في تصنيع المنتجات الغذائية من اللحوم  - 

 اسباب التلف الميكروبي للحوم و االستفادة من المخلفات الحيوانية -  

 الفحوصات النوعية للحوم الخام ومنتجاتها  - 

 صناعة الصوصج والهمبركر  - 

 تقدير جودة وطزاجة االسماك  - 

  اجراء  الفحوصات النوعية للحوم الخام ومنتجاتها - 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 البحوث والتقارير . تكليف الطالب بأجراء -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    
 طرائق التقييم   ب.   

 اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع .اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه  -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول . -3
 لتفكيرمهارات ا -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة . -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لألغذية الموجودة في االسواق المحلية . -4

 ق التعليم والتعلم :طرائ

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 ير والقائها واعطاء درجة عليها .مناقشة البحوث والتقار -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج .3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديمي ضمان الجودة واالعتماددائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 



 بنية المقرر .10

 عو األسب
ت مخرجا الساعات

التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع
 )نظري (

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع
 ) عملي (

 طريقة التقييم طريقة التعليم
 ع ن

1 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
الرتكيب الكيمياوي والتكوين 

 الفيزايوي للذبيحة
 مقدمة عن اللحوم

 
 القاء محاضرات

 ن + ع 
وفصلية  امتحان يومية

 +نشاط

2 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك

الرتكيب الكيمياوي والتكوين 
 القاء محاضرات  طرق اخذ عينات اللحوم الفيزايوي للذبيحة

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

3 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
 القاء محاضرات حليل مكوانت اللحوم القيمة الغذائية للحوم

 ن + ع 

ية امتحان يومية وفصل

 +نشاط

4 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
 القاء محاضرات  لرتكيب الكيمياوي للبيضا التغريات احلاصلة بعد موت احليوان

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

5 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
 لتقلص واالنبساط يف العضالت

الفحوصات النوعية للحوم اخلام 
 ومنتجاهتا

 القاء محاضرات

 ن + ع 

يومية وفصلية  امتحان

 +نشاط

6 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
 التغريات الكيمياوية بعد الذبح

 تقدير جودة وطزاجة االمساك
 

 القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

7 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
 القاء محاضرات  حتضري احملاليل امللحية عوامل استساغة اللحوم

 ن + ع

ية امتحان يومية وفصل

 +نشاط

8 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
 القاء محاضرات حفظ اللحوم واالمساك) التمليح( طرق حفظ اللحوم ) تربيد وجتميد(

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

9 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
 حفظ اللحوم واالمساك ) التدخني( طرق حفظ اللحوم ) متليح وتقديد(

 القاء محاضرات

 ن + ع 

يومية وفصلية  امتحان

 +نشاط

10 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
 القاء محاضرات حفظ اللحوم واالمساك ابلتعليب طرق حفظ اللحوم ) تدخني وتعليب

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

11 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك

طرق حفظ اللحوم ) جتفيف ومواد 
 القاء محاضرات حفظ اللحوم واالمساك التجفيف حافظة

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

12 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
 حفظ اللحوم واالمساك ابلتجميد طرق طبخ اللحوم )الطبخ الرطب(

 القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

13 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
 صناعة الصوصج واهلمربكر طرق طبخ اللحوم )الطبخ اجلاف(

 القاء محاضرات

 ن + ع 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

14 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك
 ةقياس اخلصائص الوظيفي منتجات اللحوم املثرومة

 القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

15 2 3 
تصنيع حلوم 

 وامساك

اسباب التلف امليكرويب للحوم و 
 االستفادة من املخلفات احليوانية

ة حلمل املاء و طرق اتثري قابلية العضل
 طبخ اللحوم واالمساك

 القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديمي ضمان الجودة واالعتماددائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 

 
  

 
 
 

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
 2000علم وتكنولوجيا اللحوم ،د. ماجد بشري االسود 

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ضرات الضيوف والتدريب المثال محا

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 



 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF194010 تغذية عالجية اسم / رمز المقرر .3

  خريفي/ الكورس ال الرابعةالمرحلة  البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي ل / السنةالفص .6

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  أهداف المقرر : 

 تعريف الطلبة بتطبيقات في تغذية االنسان

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

2 

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 البكالوريوس وتخريج كوادر علمية متخصصة في علوم وتقنيات االغذية من حملة  إعداد -أ

 التعاون مع ا لمؤسسات العلمية والبحثية المختصة في علوم االغذية  -

  والجامعةالمساهمة مع بقية األقسام العلمية في الكلية لدعم وتطوير الكلية  -. 

 المنشآت اإلنتاجية ذات العالقة بسالمة الغذاء    -

 والعالميةاركة في المؤتمرات والندوات الوطنية القيام بمختلف األبحاث العلمية وخاصة التطبيقية والمش -
 المهارات الخاصة بالموضوع-ب

 والمشاكل التي تواجهها ووسائل عالجها  لألغذيةالتطبيقات الكيمياوية والحيوية  -  

 عنصر غذائي اجات اليومية لكل فئة واهمية كل كيفية وضع جدول للفئات واالحتي -  

 للمجتمعات طرق تقيم الحالة التغذوية  -. 

 لألغذية تأثير التجفيف والتجميد والتبريد والتخليل والتمليح على القيمة الغذائية  - 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 اجراء التطبيق الصيفي .ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض  -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    
  طرائق التقييم  ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 ص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول .كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخي -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة . -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 ات لألغذية الموجودة في االسواق المحلية .تمكين الطلبة من اجراء اختبار -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادة . -1

 والتقارير العلمية . درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث -2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة وتطوير معلوماتهم االساسية. 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج.3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 
 
 
 

 بنية المقرر .10

خرجات التعلم م الساعات عو األسب
 المطلوبة

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 )نظري(

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم )عملي( الموضوع

 ن

 تغذية عالجية 2 1
مشكلة الغذاء ابلعامل والسبل الكفيلة يف 

القاء محاضرات ن   ختفيف حدهتا

 + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تغذية عالجية 2 2
اجملاميع الغذائية وكيفية إعداد وجبات غذائية 

القاء محاضرات ن   متكاملة

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تغذية عالجية 2 3
غذية الفئات احلساسة) احلوامل واملرضعات 

القاء محاضرات ن   ،املراهقني ،الرضع

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تغذية عالجية 2 4
) احلوامل واملرضعات  ة الفئات احلساسةتغذي

 ،املراهقني ،الرضع
القاء محاضرات ن  

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تغذية عالجية 2 5
تغذية الفئات احلساسة) احلوامل واملرضعات 

 ،املراهقني ،الرضع
القاء محاضرات ن  

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تغذية عالجية 2 6
نقص الربوتني  السكري –ة طاف –فقر دم  

القاء محاضرات ن   تصلب الشرايني والسرطان–الغذاء 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تغذية عالجية 2 7
نقص الربوتني  السكري –طافة  –فقر دم  

القاء محاضرات ن   تصلب الشرايني والسرطان–الغذاء 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تغذية عالجية 2 8
نقص الربوتني  السكري –طافة  –ر دم فق–

القاء محاضرات ن   تصلب الشرايني والسرطان–الغذاء 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تغذية عالجية 2 9
الدراسات واملسوحات التغذوية والتقومي 

  الغذائي
القاء محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات ن   اغنائهتدعيم األغذية و  تغذية عالجية 2 10

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات ن   تدعيم األغذية واغنائه تغذية عالجية 2 11

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تغذية عالجية 2 12
أتثري عمليات الطبخ واإلعداد يف القيمة 

 الغذائية
 

القاء محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تغذية عالجية  2 13
أتثري عمليات الطبخ واإلعداد يف القيمة 

 الغذائية
 

القاء محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تغذية عالجية  2 14
أتثري عمليات الطبخ واإلعداد يف القيمة 

 الغذائية
 

القاء محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

  عالجيةلتغذية الا تغذية عالجية 2 15
القاء محاضرات ن 

 + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط
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 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
 1982تغذية انسان  ،د. فاروق النووي  

 تغذية انسان ، د. عبدهللا ذنون 

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

والتدريب المثال محاضرات الضيوف 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 



 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

  1تقانات حياتية اسم / رمز المقرر .3

AF19402 

 خريفي/ الكورس ال الرابعةالمرحلة  البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي فصل / السنةال .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  المقرر:أهداف  

تعريف الطلبة بأساسيات التقانات األحيائية وطرق عزل االحياء المجهرية وخزنها وانتاج بعض المواد 

 الحيوية المهمة في الصناعات الغذائية 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 اإلشراف والتقويم العلمي جهاز    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 :عليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق الت .9
  تعريف التقنية الحياتية  وانواع الخاليا الحيوية  ومصادر اإلحياء المجهرية الصناعية االحتياجات الغذائية والبيئية لألنظمة الحيوية  -

 مصادر الكاربون ، مصادر النتروجين ، األوكسجين، التهوية، عوامل النمو.  

 مير المواد العضوية مسارات اإلحياء المجهرية في تخ  - 

 طرق التخمر المستخدمة في التقنية الحياتية  طريقة الوجبة وطريقة الوجبة المتقطعة والطريقة المستمرة   -  

 إجهزة التخمر   -

 الهندسة الوراثية: صفات الحوامض النووية وكيفية التعامل معها والكلونة وطرائق نقل الصفات الوراثية والكشف عنها. -

 النواقل مثل البالزميدات والعاثيات  انواع  

 تحسين السالالت الصناعية: المطفرات الفيزيائية والكيميائية  - 

 أنتاج الحوامض العضوية )حامض الستريك( - 

 انتاجه   األحياء المجهرية المنتجة لحامض الستريك العوامل التغذوية المؤثرة في انتاج الحامض السيطرة على انتاج الحامض وزيادة كفاءة  

 طرائق فصل وترسيب الحامض  - 

 إنتاج اللقاحات البكتيرية والفطرية  -

  -Single Cell Proteinفصل منتجات التقنية الحيوية وطرق الكشف عنها: الطرائق الفيزيائية والكيميائية لفصل المنتجات الحيوية.  - 

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 والمشاكل التي تواجهها ووسائل عالجها  لألغذية التطبيقات الكيمياوية والحيوية 

 تعريف الطلبة بأساسيات التقانات األحيائية  -

 طرق عزل االحياء المجهرية وخزنها  - 

 انتاج بعض المواد الحيوية المهمة في الصناعات الغذائية  - 

 تحسين السالالت الصناعية  - 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 دريسية لتنسيق مع الدوائر العليا.وضع برامج ت -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 وس العملية في المختبرات كال حسب عملة تنفيذ الدر
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    
 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 رفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية .اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمع -2

 كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول . -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 . المادةالطلبة في الجزء العملي من ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه  -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 في االسواق المحلية . الموجودة لألغذيةتمكين الطلبة من اجراء اختبارات  -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 الموضوع. تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول

 طرائق التقييم :

 ة .ة من خالل اسئلة حول موضوع الماداختبارات يومية وشهري -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3



 

 العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  المهارات-د 

 االساسية.وتطوير معلوماتهم  إلدامةتدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات  1د.

 العمل.تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط  2د.

 االنتاج.لمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب تدريب الطالب على اجراء البحوث الع3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 اإلشراف والتقويم العلمي جهاز    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 الساعات عو األسب
مخرجات 
التعلم 
 المطلوبة

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 )نظري(

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم ي(عمل)

 ع ن

1 2 3 
تقانات حياتية 

1 
تعريف التقنية الحياتية ومصادر 

القاء محاضرات  تقدير الكتلة الحيوية اإلحياء المجهرية الصناعية

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

2 2 3 
تقانات حياتية 

1 
االحتياجات الغذائية والبيئية 

 لألنظمة الحيوية
طرق التقنيات الحديثة في نقل وزع 

 اإلحياء المجهرية
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

3 2 3 
تقانات حياتية 

1 
مسارات اإلحياء المجهرية في 

القاء محاضرات  انتاج الطحالب تخمير المواد العضوية

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

4 2 3 
تقانات حياتية 

1 
خمر المستخدمة في طرق الت

 التقنية الحياتية
تأثير المصادر الكربونية المختلفة في 

 نمو األحياء المجهرية
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

5 2 3 
تقانات حياتية 

 اجهزة التخمر 1
تأثير المصادر الكربونية المختلفة في 

 نمو األحياء المجهرية
القاء محاضرات 

 ن + ع

يومية وفصلية  امتحان

 +نشاط

6 2 3 
تقانات حياتية 

 امتحان شهري  1
تأثير المصادر الكربونية المختلفة في 

 نمو األحياء المجهرية
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

7 2 3 
تقانات حياتية 

تأثير المصادر الكربونية المختلفة في  تحسين السالالت الصناعية 1
 جهريةنمو األحياء الم

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

8 2 3 
تقانات حياتية 

1 
تأثير المصادر النيتروجينية المختلفة في  الهندسة الوراثية

 نمو األحياء المجهرية
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

9 2 3 
تقانات حياتية 

1 
انتاج الحوامض العضوية )حامض 

 (  الستريك
تأثير المصادر النيتروجينية المختلفة في 

 نمو األحياء المجهرية
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

10 2 3 
تقانات حياتية 

1 
انتاج الحوامض العضوية )حامض 

 الستريك  (
تأثير المصادر النيتروجينية المختلفة في 

 نمو األحياء المجهرية
القاء محاضرات 

 ن + ع

حان يومية وفصلية امت

 +نشاط

11 2 3 
تقانات حياتية 

تأثير المصادر النيتروجينية المختلفة في  انتاج اللقاحات 1
 نمو األحياء المجهرية

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

12 2 3 
تقانات حياتية 

1 
القاء محاضرات  امتحان شهري  امتحان شهري 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

13 2 3 
تقانات حياتية 

1 
فصل المنتجات الحيوية وطرق 

القاء محاضرات  انتاج حامض الستريك الكشف عنها

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

14 2 3 
تقانات حياتية 

1 
فصل المنتجات الحيوية وطرق 

القاء محاضرات  انتاج حامض الستريك الكشف عنها

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 ط+نشا

15 2 3 
تقانات حياتية 

القاء محاضرات  امتحان شهري  الواحدةبروتين الخلية  1

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط
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  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 
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 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 
 1990د. زهرة اخلفاجي ،  احليوية،التقنية 

 2012التجارب العلمية يف التقاانت االحيائية 

   ةخاصمتطلبات 

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(المهني والدراسات 

 



 عالي والبـحث العلميوزارة التعليم ال  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 /  AF19408 2تقانات حياتية  اسم / رمز المقرر .3
 

 ربيعي/ الكورس ال الرابعةالمرحلة  البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  المقرر:أهداف  

تعريف الطلبة بأساسيات التقانات األحيائية وطرق عزل االحياء المجهرية وخزنها وانتاج بعض المواد 

 الحيوية المهمة في الصناعات الغذائية 
 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 :ئق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرا .9
 -أ

طرق خزن األحياء المجهرية:الخزن على الوسط الصلب، لخزن في التربة، الخزن في هالم السليكا، الخزن في الماء،  الخزن في زيت 

وكيفية زيادتها والسيطرة انتاج الحوامض األمينية:مسار تخليق انواع الحوامض األمينية   -البرافين، الخزن بالتجفيد، الخزن في النتروجين.  

 على االنتاجية. 

 انتاج المضادات الحياتية والمنتجات الصيدالنية:انتاج البنسلين وكيفية تحويله الى امبسلين وفصله وترسيبه من وسط االنتاج  -
 ا فوائدها ومضاره ، : انواعها واسباب التفكير بها ً األغذية المحورة وراثيا     -
  انتاج العرهون )المشروم( -
 انتاج األنزيمات والهرمونات والفيتامينات  -
 األغذية العالجية  -تقييد الخاليا واألنزيمات     -

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 التطبيقات الكيمياوية والحيوية لالغذية والمشاكل التي تواجهها ووسائل عالجها  

 تعريف الطلبة بأساسيات التقانات األحيائية  - 

 اء المجهرية وخزنهاطرق عزل االحي - 

 انتاج بعض المواد الحيوية المهمة في الصناعات الغذائية  -

 تحسين السالالت الصناعية  -

 انتاج الحوامض األمينية  -

 انتاج خميرة الخبز  - 

 تحضير اللقاح الفطري -

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . وضع -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    
 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 .اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية  -2

 كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول  -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من الماده . -2

 الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب .تمكين  -3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لالغذية الموجوده في االسواق المحلية . -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . اختبارات يومية -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج .3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 عالي والبـحث العلميوزارة التعليم ال  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 )نظري(

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم ملي()ع

 ع ن

مجهرية عزل األحياء ال 2تقاانت حياتية  3 2 1
ويةالمستخدمة في التقنية الحي  

ة عزل األحياء المجهرية المستخدم
 في التقنية الحيوية

 القاء محاضرات

 ن + ع
امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

ة عزل األحياء المجهرية المستخدم طرق خزن األحياء المجهرية 2تقاانت حياتية  3 2 2
 في التقنية الحيوي 

 القاء محاضرات

 ن + ع

يومية امتحان 

 وفصلية +نشاط

عزل األحياء المجهرية المنتجة  انتاج خميرة الخبز 2تقاانت حياتية  3 2 3
 لبعض األنزيمات الخاصة

 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

عزل األحياء المجهرية المنتجة  انتاج الحوامض األمينية 2تقاانت حياتية  3 2 4
 لبعض األنزيمات الخاصة

 قاء محاضراتال

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

 القاء محاضرات تحضير اللقاح الفطري  انتاج الحوامض األمينية 2تقاانت حياتية  3 2 5

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

انتاتج انزيمات باستخدام تخمرات  االمتحان الشهري األول 2تقاانت حياتية  3 2 6
 الحالة الصلبة

 راتالقاء محاض

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

 2تقاانت حياتية  3 2 7
انتاج المضادات الحياتية 

 والمنتجات الصيدالنية
انتاتج انزيمات باستخدام تخمرات 

 الحالة الصلبة
 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

 2تقاانت حياتية  3 2 8
انتاج المضادات الحياتية 

 القاء محاضرات امتحان شهري  دالنيةوالمنتجات الصي

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

 القاء محاضرات استخالص األنزيم وقياس فعاليته انتاج العرهون )المشروم( 2تقاانت حياتية  3 2 9

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

 القاء محاضرات الطحالب االمتحان الشهري الثاني 2تقاانت حياتية  3 2 10

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

 2تقاانت حياتية  3 2 11
انتاج األنزيمات والهرمونات 

 القاء محاضرات زراعة األنسجة النباتية والفيتامينات

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

 2تقاانت حياتية  3 2 12
طرق طبخ اللحوم )الطبخ 

 محاضراتالقاء  دراسة الخواص الفيزياوية للخمائر الرطب

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

 2تقاانت حياتية  3 2 13
طرق طبخ اللحوم )الطبخ 

 القاء محاضرات قياس فعالية وحيوية خميرة الخبز الجاف

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

 القاء محاضرات  ميرة الخبزخقياس فعالية  تقييد الخاليا واألنزيمات 2تقاانت حياتية  3 2 14

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط

القاء محاضرات  امتحان شهر ي االغذية العالجية 2تقاانت حياتية  3 2 15

 ن + ع

امتحان يومية 

 وفصلية +نشاط



1 

 

 

 
  

 
 
 

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 
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 المطلوبة:القراءات 
 كتب المقرر 
 اخرى  

 
2012ًالتقنيةًاحليويةً،ًد.ًزهرةًاخلفاجيً،ً

2012ًانتًاالحيائيةًالتجاربًالعلميةًيفًالتقا

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حقق قد كان إذا عما مربهناً ًحتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 .الربانمجًوصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF193012 خبز ومعجنات اسم / رمز المقرر .3

 ربيعي المرحلة الثالثة / الكورس ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي / السنةالفصل  .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر : 

عوامل جودة الطحين اهمية مكونات الطحين ودورها في تصنيع الخبز والمعجنات الطحين الطحين التعرف على انواع 

والمواد المحسنة والثانوية في خلطات الخبز ) الحليب ,  رة ( المركب المواد االولية في خلطة الخبز ) الماء , الملح , الخمي

تجلد الخبز  طرق تصنيع الخبز ) الطريقة المباشرة (  طرق تصنيع الخبز ) الطريقة االسفنجية (  طرق الدهن , البيض ( 

لطابك والسياح ( خبز جنين تصنيع الخبز  ) الطريقة المستمرة والطريقة الكيميائية ( انواع الخبز الخاصة ) التراثية مثل ا

 الحنطة , خبز عالي االلياف , والخبز الحامضي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 -أ

 الخاصة بالموضوع المهارات-ب

الحسي  خبز اللوف ألمختبري بالطريقة االسفنجية   التقييم المباشرة تصنيعتصنيع خبز اللوف ألمختبري بالطريقة 

الكيك القياسي  الحسية تصنيعالقياسي والتقييمات  تيالبسكولخبز اللوف تصنيع الخبز العربي وتقييمه حسيا   تصنيع 

المعجنات السويدية  الرز تصنيعخبز  صنيعالتجلد والكيك التصنيعية خزن الخبز وعملية  ودراسة عيوب

 والكرواسون

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 مج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا.وضع برا -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة تنفيذ 
 أ. محاضرات     

 أوراق عمل ب.    

 دراسات على االنترنت ج.    
 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 سي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية .اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدرا -2

كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد  -3

 الحلول .
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 . المادةواجهه الطلبة في الجزء العملي من ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي ت -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 في االسواق المحلية . الموجودة لألغذيةتمكين الطلبة من اجراء اختبارات  -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 الموضوع.در حول تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصا

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادة . -1

 العلمية.حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير  درجات-2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة -د 

 االساسية.وتطوير معلوماتهم  إلدامةتدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات  1د.

 العمل.تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط  2د.

 االنتاج.تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب 3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.
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 بنية المقرر .10

األسب
عو 

 

مخرجات التعلم  الساعات
 المطلوبة

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 )نظري(

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم )عملي( الموضوع

 ع ن

 عوامل جودة الطحني خبز ومعجنات 3 2 1
تصنيع خبز اللوف أملختربي 

 ابلطريقة املباشرة

 القاء محاضرات

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 خبز ومعجنات 3 2 2
امهيةًمكوانتًالطحنيًودورهاًيفًتصنيعًاخلبزً

 واملعجنات

تصنيعًخبزًاللوفًأملختربيً
 ابلطريقةًاالسفنجية

 اضراتالقاء مح

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 التقييمًاحلسيًخلبزًاللوف املركبًالطحني خبز ومعجنات 3 2 3
 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 خبز ومعجنات 3 2 4
املوادًاالوليةًيفًخلطةًاخلبزً)ًاملاءً,ًامللحً,ً

 ( اخلمرية
 تصنيعًالصمون

 القاء محاضرات

 ن + ع

ن يومية وفصلية امتحا

 +نشاط

 املوادًاحملسنة خبز ومعجنات 3 2 5
تصنيعًاخلبزًالعريبًوتقييمهً

 حسيا

 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 املوادًاحملسنة خبز ومعجنات 3 2 6
القياسيًًتالبسكًوتصنيعً

 والتقييماتًاحلسية

 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 خبز ومعجنات 3 2 7
تصنيعًحبوب2ًاملوادًالثانويةًيفًخلطاتًاخلبزً)ً

 ( الدهونً,احلليبً,ًالبيض
 تصنيعًالكيكًالقياسي

 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 خبز ومعجنات 3 2 8
تصنيع حبوب 2املواد الثانوية يف خلطات اخلبز ) 

 الدهون ,احلليب , البيض (
 ياسيتصنيع الكيك الق

 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 خبز ومعجنات 3 2 9
 ذرورًاخلبز

 
 ةعيوبًالكيكًالتصنيعي

 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 ةعيوبًالكيكًالتصنيعي جتلدًاخلبز خبز ومعجنات 3 2 10
 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 خزنًاخلبزًوعمليةًالتجلد طرقًتصنيعًاخلبز بز ومعجناتخ 3 2 11
 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 خزنًاخلبزًوعمليةًالتجلد طرقًتصنيعًاخلبز خبز ومعجنات 3 2 12
 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تصنيعًخبزًالرز طرقًتصنيعًاخلبز خبز ومعجنات 3 2 13
 قاء محاضراتال

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 خبز ومعجنات 3 2 14

تصنيعًحبوب2ًمثلًً)الرتاثيةانواعًاخلبزًاخلاصةً
خبزًجننيًاحلنطةً,ًخبزًعايلًًوالسياح(الطابكً

 االليافً,ًواخلبزًاحلامضي

 تصنيعًخبزًالرز
 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تخبز ومعجنا 3 2 15

تصنيعًحبوب2ًمثلًً)الرتاثيةًانواعًاخلبزًاخلاصة
خبزًجننيًاحلنطةً,ًخبزًعايلًًوالسياح(الطابكً

 االليافً,ًواخلبزًاحلامضي

 تصنيعًخبزًالرز
 القاء محاضرات

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  الطلبة  أكبر عدد من

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة:القراءات 
 كتب المقرر 
 اخرى  

وزارةًالتعليمً ,1990اخلبزًواملعجنات,ًد.ًاجمدًبوايًسوالقاًًً.
ًالعايلًًوالبحثًالعلميً,ًجامعهًاملوصلً

   ةمتطلبات خاص

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(دراسات المهني وال
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 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF194011 سيطرة نوعية اسم / رمز المقرر .3

 ربيعي / الكورس ال الرابعةالمرحلة  البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي / السنة الفصل .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  المقرر:أهداف  

   لألغذيةدراسة تعريف واهمية مراقبة الجودة 

 الغذائية.من المواد  مختلفة ألنواعلدراسة طرق استخدام مراقبة الجودة 

 دراسة اهمية المواصفات الغذائية

 نحو مراقبة جودة االغذية  الموجهةعض نظم ادارة الجودة التعرف على مبادئ ب

 مخاطر سالمة االغذية في التصنيع الغذائي  واساليب لتحديدوضع اجراءات 

 تطبيق التدابير الوقائية وطرق مكافحة لتقليل االخطار المايكروبايلوجية والحفاظ على جودة االغذية 

 ؤثر على نوعية الغذاءالتعرف على مجموعه واسعه من المعايير التي ت
 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 كاديميال ضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 اعداد وتخرج كوادر علمية متخصصة في علوم وتقنيات االغذية والسيطرة النوعية لألغذية من حملة البكالوريوس -1

 التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية المختصة بسالمة الغذاء  -2

 مغشوشة والمواصفات القياسية لألغذية االغذية ال -3

 المواصفات القياسية للزيوت والدهون  -4

 االختبارات الحسية وتحليل نتائجها  -5

 السيطرة النوعية على الطحين / طحين الخبز -6
 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 ها التطبيقات الكيمياوية والحيوية لألغذية والمشاكل التي تواجهها ووسائل عالج -1

 المواصفات الخاصة باألغذية المختلفة  -2

 اختبارات التحكيم والتلوث البيئي  -3

 النوعية  ةمهام قسم السيطر -4

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي .ارسال الطلبة الى الدوائر  -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 الطلبة من تشخيص المشكالت وايجاد الحلول . كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من الماده . -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 اء اختبارات لالغذية الموجوده في االسواق المحلية .تمكين الطلبة من اجر -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 لبة بالحوث والتقارير العلمية .درجات حول مشاركة الط -2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 وتطوير معلوماتهم االساسية . تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج .3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 كاديميال ضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 بنية المقرر .10

لتعلم مخرجات ا الساعات عو السب
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 )نظري( الموضوع

اسم الوحدة / المساق 
 طريقة التقييم طريقة التعليم ) عملي ( أو الموضوع

 ع ن

 القاء محاضرات ن + ع ارشادات عامية تعريف النوعية سيطرة نوعية 3 2 1
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

رتدريج الفواكه واخلض يطرة النوعيةمهام قسم الس سيطرة نوعية 3 2 2  القاء محاضرات ن + ع 
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

الكشف عن العيوب  القياسات وضبط اجهزة القاس سيطرة نوعية 3 2 3
 القاء محاضرات ن + ع املختلفة

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 ة علىفحوصات السيطر  التفتيش على املواد الغذائية سيطرة نوعية 3 2 4
 القاء محاضرات ن + ع الدهون والزيوت

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القوام –اللزوجة  -اللون سيطرة نوعية 3 2 5  فحوصات السيطرة على 
 القاء محاضرات ن + ع املاء

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

بيئياختبارات التحكيم والتلوث ال سيطرة نوعية 3 2 6  ن + ع القاء محاضرات امتحان اول 
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 متطلبات خمترب ضمان اجلودة سيطرة نوعية 3 2 7
 فحوصات السيطرة على

 القاء محاضرات ن + ع التوابل
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

فحوصات السيطرة على  فحص االنزميات الشائعه سيطرة نوعية 3 2 8
 معجون الطماطة

 القاء محاضرات ن + ع
ة وفصلية امتحان يومي

 +نشاط

فحوصات السيطرة على  مواد التعبئة والتغليف سيطرة نوعية 3 2 9
 الشاي

 القاء محاضرات ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

ختلفةامل ابألغذيةاملواصفات اخلاصة  سيطرة نوعية 3 2 10  فحوصات السيطرة على 
 القاء محاضرات ن + ع الشاي

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 االغذية املغشوشه سيطرة نوعية 3 2 11
الكشف عن امللواثت يف 

 القاء محاضرات ن + ع االغذية
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 املواد احلافظة سيطرة نوعية 3 2 12
الكشف عن امللواثت يف 

 االغذية
 القاء محاضرات ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 الغذيةاملياه يف مصانع ا سيطرة نوعية 3 2 13
الطرق الكيميوفيزايوية لتقدير 

 النسجة
 القاء محاضرات ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 املياه يف مصانع االغذية سيطرة نوعية 3 2 14
الطرق الكيموفيزايويه لتقدير 

 النسجة
 القاء محاضرات ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 يةالسيطرة على تلوث االغذ سيطرة نوعية 3 2 15
فحوصات السيطرة على 

 املشروابت الغازية
 القاء محاضرات ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



1 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة:القراءات 
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
 1988السيطرة النوعية   ، د. مشعون كوركيس صمانو  .

   ةمتطلبات خاص

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

محاضرات الضيوف والتدريب المثال 

  الميدانية(المهني والدراسات 

 

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 



 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية القسم الجامعي / المركز .2

 AF192014 – إدارة معامل  اسم / رمز المقرر .3

 ربيعيالمرحلة الثالثة / الكورس ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي السنة الفصل / .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  المقرر:أهداف 

 دور الجهاز المركزي للقيس في وضع المواصفات في العالم والدول العربية وخاصة العراق التعرف على  -1

 المنتجات الغذائية  امثلة عملية عن بعض المواصفات لبعض –كيف توضع المواصفة القياسية التعرف ا -2

 راء عدد من المفكرين باإلدارة والتنضيم والرقابة والتخطيط والتحفيز وإدارة إنتاج  اإلطالع على آ -3

 ختيار االجهزة في مصانع األغذية و ختيار ارض المعمل والمباني التي تقام عليها أ كيفية  -4

 
 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 والفهم  المعرفة-أ 
 والفهم: المعرفة-1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لإلطار الفكري والتطبيقي في هذه المادة  :1أ/
 الدولية.تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمتطلبات علم االحياء وفق المعايير  :2أ/
 اطالع الطلبة على التقنيات الحديثة  3أ/

 الخاصة بالموضوع  مهاراتال-ب 
 استخدام شاشة العرض في القاعات الدراسية– 1ب
 عرض النماذج ووسائل االيضاح – 2ب 
 عرض صور توضيحية لمختلف المحاصيل الحقلية المراد تصنيفها   – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 ريسية مشابهه لبيئة العمل .وضع مناهج تد -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 حاضراتأ. م     

 ب.أوراق عمل    

 ج. دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 بة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول كتا -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة.-1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة.-2

 اجراء أكبر قدر ممكن من التجارب. تمكين الطلبة من-3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لألغذية الموجودة في االسواق المحلية.-4

 طرائق التعليم والتعلم:

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع.

 طرائق التقييم:

 اسئلة حول موضوع المادة . اختبارات يومية وشهرية من خالل -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية.-2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها.-3
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة وتطوير معلوماتهم االساسية. 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل. 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج.3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 بنية المقرر .10

 عو األسب
الساعا
 ت

مخرجات 
التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع
 )نظري(

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم )عملي( الموضوع

 ع ن

 إدارة معامل 3 2 1
للقيس دور الجهاز المركزي 

في وضع المواصفات في العالم 
 والدول العربية وخاصة العراق 

 
 القاء محاضرات

 نظرية 
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

2 2 3 

كيف توضع المواصفة  إدارة معامل
امثلة عملية عن  –القياسية 

بعض المواصفات لبعض 
 المنتجات الغذائية 

 
 القاء محاضرات

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 ط+نشا

3 2 3 
راء عدد من المفكرين باإلدارة  إدارة معامل

والتنضيم والرقابة والتخطيط 
 والتحفيز وإدارة إنتاج 

 
 القاء محاضرات

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

4 2 3 
ختيار ارض المعمل والمباني  إدارة معامل

 التي تقام عليها 
 

 القاء محاضرات

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

5 2 3 
اختيار االجهزة في مصانع  إدارة معامل

 األغذية 
 

 القاء محاضرات

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

6 2 3 
 االمتحان الشهري األول إدارة معامل

  
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

7 2 3 
المياة ومواد التنظيف  إدارة معامل

 المستعملة في مصانع االغذية
 

 القاء محاضرات

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

8 2 3 
 إدارة معامل

 
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

9 2 3 
فضل الطرق في حفظ األغذية  إدارة معامل

واحتماالت التلوث المختلفة 
 والمخاطر الناتجة عن ذلك

 القاء محاضرات 
 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

10 2 3 
 إدارة معامل

 
ة امتحان يومية وفصلي

 +نشاط

11 2 3 
 إدارة معامل

الفضالت وطرق إزالتها من 
 مؤسسات االغذية

 
القاء محاضرات 

 نظرية

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

12 2 3 
 إدارة معامل

 
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

13 2 3 
مناقشطة تقارير حديثة من  إدارة معامل

شبكات المعلومات الدولية من 
 قبل الطلبة حول اإلدارة

 بمختلف شؤنها  

القاء محاضرات  

 نظرية

 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

14 2 3 
 إدارة معامل

 
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

15 2 3 
 إدارة معامل

   االمتحان الشهري الثاني
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة:القراءات 

 كتب المقرر 
 قرر الكتاب الم  اخرى 

  ةمتطلبات خاص

 مواقع االلكترونية +انترنيت

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(المهني والدراسات 
 القاء محاضرات حول المادة من خارج الجامعة 

 . القبول 12

 شهادة االعدادية و مستمسكات الطالب المتطلبات السابقة
 طالب 32 اقل عدد من الطلبة 

 75 اكبر عدد من الطلبة 



 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 كلية الزراعه  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF19304 الجزيئي حياةعلم ال اسم / رمز المقرر .3

 المرحلة الثالثة / الكورس الخريفي البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر : 

تعريف الطلبة بالجوانب المختلفة لعلم الحياة الجزيئي وعالقته باختصاصهم كعلم يمهد لفهم وتطبيق افضل 

 التقنيات الهندسة الوراثية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

2 

 

 

 

 

 :التعليم والتعلم والتقييم مخرجات التعلم وطرائق .9
 -أ
الكروموسومات (   .DNA. RNAعلم الحياة الجزيئي : مفهومه ومجاالته : حقيقة المادة الوراثية في الكائنات الحية )  -1

 .والتجارب المتعلقة بذلك .

 ( في بدائية النواه وحقيقية النواة .  DNAتركيب المادة الوراثية )  -2

 غذية وراثيا واضرارها والجدال الدائر حول هذا الموضوع .امثلة على هندسة اال -3

 اليات انتقال المعلومات الوراثية بين االحياء المجهرية  -4

 المعاد تركيبه .  DNAكلونة الجينات وال  -5

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 فحص تركيب خاليا مختلفة تحت المجهر -1

 DNAاستخالص ال-2
 والهندسة الوراثية )عرض افالم وسائل ايضاح(ساليدات حول الكلونة -3

  PCRتطبيقات ال  -4

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 الطالب بأجراء البحوث والتقارير .تكليف  -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 تطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع .اجراء اختبارات خالل فترة ال -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول . -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من الماده . -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 لمحلية .تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لالغذية الموجوده في االسواق ا -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها .مناقشة  -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1د.

 لمعلومات الى وسط العمل .تطوير اسلوب الطالب في نقل ا 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج .3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 

 

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

 دة / المساق أو الموضوعاسم الوح
 )نظري (

اسم الوحدة / المساق أو 
 ) عملي (الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ع ن

 علم الحياة الجزيئي : مفهومه ومجاالته  علم احلياة اجلزيئي  3 2 1
:حقيقة المادة الوراثية في الكائنات الحية 

(DNA.RNA   ) الكروموسومات
 والتجارب المتعلقة بذلك 

فحص تركيب خاليا مختلفة 
 تحت المجهر 

القاء محاضرات 

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

( في بدائية  DNAتركيب المادة الوراثية ) علم احلياة اجلزيئي  3 2 2
 النواة وحقيقة النواة .

 DNAاستخالص ال 
القاء محاضرات 

 ن + ع

ة وفصلية امتحان يومي

 +نشاط

في مختلف  DNAطرق تضاعف ال  علم احلياة اجلزيئي  3 2 3
الكائنات الحية االخطاء التي تحدث اثناء 

 التضاعف 
 RNAاستخالص ال 

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

اليه  Transcriptionاالستنساخ  علم احلياة اجلزيئي  3 2 4
 درات الحيوية فيها.وتأثير المضااالستنساخ 

 DNAالتقدير الكمي لل
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

االنواع  -الترجمه :) ثالثة اسابيع ( أ علم احلياة اجلزيئي  3 2 5
 وتركيبها . RNAالمختلفة من ال 

 . tRNAعملية شحن وتنشيط  -ب
بعد  mRNAالتغيرات التي تطرأ على  -ج

 قية النواة .االستنساخ في حقي
الشفرات الوراثية وصفاتها وعالقتها  -د

 باالحماض االمينية .
الرايبوسومات في حقيقية النواة وبدائية  -ه

 النواة .
الية عملية الترجمه وتكوين البروتين  -و

 وتأثير  المضادات الحيويه عليها .

 RNAالتقدير الكمي لل 

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 ط+نشا

التحكم في التعبير عن الجينات اوبيرون  علم احلياة اجلزيئي  3 2 6
 الالكتوزواوبيرون التربتوفان كأمثلة 

 DNAلل  Tmتقدير 
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

أليات انتقال المعومات الوراثية بين االحياء  علم احلياة اجلزيئي  3 2 7

 المجهرية 

القاء محاضرات  قاطعهاالنزيمات ال

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

بالزميدات كمواد وراثية اضافية، انواعها ،  علم احلياة اجلزيئي  3 2 8
وظائفها . البالزميدات المستخدمة كنواقل 

في الهندسة  Cloning vectorsكلونه 
 الوراثية.

 االنزيمات القاطعه

القاء محاضرات 

 ن + ع

لية امتحان يومية وفص

 +نشاط

 restrictionاالنزيمات القاطعه  علم احلياة اجلزيئي  3 2 9
enzyme  انواعها وطرق تحويل النهايات

 االصقة الى مستوية . واستخدامها في كلونة 

الى هالم  DNAعزل ال 
 الالكتوفوريس

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 علم احلياة اجلزيئي  3 2 10
 PCR المعاد تركيبة  DNAالجينات وال كلونة 

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

االغذية المهندسه وراثيا واالليات المستخدمة  علم احلياة اجلزيئي  3 2 11
 في هذا المجال 

 PCRتطبيقات في 
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

امثلة على هندسة االغذية وراثيا واضرارها  علم احلياة اجلزيئي  3 2 12
 والجدال الدائر حو ل هذا الموضوع 

الطريقة االنزيمية لدراسة 
 DNAتتابع ال 

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 علم احلياة اجلزيئي  3 2 13
 المطفرات والطفرات الوراثية 

الطريقة االنزيميه لدراسة 
 DNAتتابه ال 

محاضرات  القاء

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 علم احلياة اجلزيئي  3 2 14
 المطفرات والطفرات الوراثية 

الطفرات باالشعه فوق 
 البنفسجية

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 علم احلياة اجلزيئي  3 2 15
 امتحان 

ساليدات حول الكلونه 
 والهندسة الوراثية 

اضرات القاء مح

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
 مبادئًاهلندسةًالوراثيةًًًد.ًغالبًالبكري

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 كلية الزراعه  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF19302 غذيةاالكيمياء  اسم / رمز المقرر .3

 المرحلة الثالثة / الكورس الخريفي البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي / السنة الفصل .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر : 

  على مكونات الغذاء وطبيعة تركيبها واهم التغيرات الكيميائية في الغذاء وطرق حفظ الغذاء تعريف الطلبة 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 ياألكاديمضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

2 

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 –الحالة السائلة والبلورية والغازية  –ارتباط الهيدروجين بالماء  –تركيب الماء  -انواعه -خواص الماء –سة الماء درا -1

 قابلية ذوبن المواد البايلوجية في الماء 

 عها واخواصها وان -الغرويات –المحاليل المنظمة  –خواصها والصفات الفيزياوية والكيمياوية للمحاليل  –دراسة المحاليل  -2

السليلوز والهيمي –الكاليكوجين  -النشاء المحور -التبلور –الكرملة –االحادية والثنائية والمتعددة –دراسة السكريات  -3

 المواد البكتينيه واالصماغ  -النتوزانات-سليلوز

 دراسة الدهون والبروتينات واالنزيمات .  -4

 المهارات الخاصة بالموضوع :

 اللزوجة  تحضير المحاليل وتقدير

 تفاعالت االسمرار االنزيمي

 دراسة السكريات المتعددة

 تقدير الرقم البيروكسيدي

 متابعة رقم البيروكسيدات في الدهون ومقارنتها مع دهون حاوية على مضادات اكسدة 

 تقدير فعالية انزيم البيروكسيديز

 تفاعالت االسمرار االنزيمي 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 ع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا.وض -1 

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 نفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملةت
 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 لتقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول .كتابة ا -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من الماده . -2

 من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب .تمكين الطلبة  -3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لالغذية الموجوده في االسواق المحلية . -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . اختبارات يومية وشهرية -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج .3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 )نظري (الموضوع

اسم الوحدة / المساق أو 
 ) عملي (الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ع ن

يلبًدرجةًغليانًاحملالحتضريًوحسا املاء كيمياء االغذية 3 2 1  
القاء محاضرات 

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

ةحسابًنسبةًاملاءًاحلرًيفًاالغذي فعاليةًاملاء كيمياء االغذية 3 2 2  
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات  ترسيبًالغروايت الغروايت كيمياء االغذية 3 2 3

 ن + ع

مية وفصلية امتحان يو

 +نشاط

القاء محاضرات  اجراءًعمليةًالكرملة السكرايت كيمياء االغذية 3 2 4

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات  الكشفًعنًحتللًالدهون الدهون كيمياء االغذية 3 2 5

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

ــانامتحــــــــــــــــــــ كيمياء االغذية 3 2 6   
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 حسابًتركيزًالربوتني الربوتينات كيمياء االغذية 3 2 7
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

القاء محاضرات ًعلىًفعاليةًانزميًاالمليزً PHأتثريًالً االنزميات كيمياء االغذية 3 2 8

 ن + ع

صلية امتحان يومية وف

 +نشاط

القاء محاضرات ًيفًالفاكههAً تقديرًفيتامنيً االمالحًوالفيتامينات كيمياء االغذية 3 2 9

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 حسابًالطاقةًالكامنةًيفًاالغذية التفاعالتًالبنيةًغريًاالنزميية كيمياء االغذية 3 2 10
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 اط+نش

  امتحـــــــــــــــــــــــان كيمياء االغذية 3 2 11
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 صبغاتًاالغذية كيمياء االغذية 3 2 12
تًدراسةًاخلصائصًالوظيفيةًملكوان

 العصائر
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

سابًنسبةًاحلامضًيفًاخللح التخمر كيمياء االغذية 3 2 13  
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 نكهةًاالعذية كيمياء االغذية 3 2 14
ناعيةًمتييزًالنكهاتًالطبيعيةًوالص

 واملقارنةًبينهما

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 امتحانًعملي املضافاتًالغذائية كيمياء االغذية 3 2 15
لقاء محاضرات ا

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 ياألكاديمضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
ًكاملًالركايبً،ً 1988ًكيمياءًاالغذيةًد.ًابسمًداليلًًد.

 التعليمًالعايلً/ًجامعهًاملوصل

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

لضيوف والتدريب المثال محاضرات ا

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 



1 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حقق قد كان إذا عما مربهناً ًحتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 .الربانمجًوصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة

 

 كلية الزراعه  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 FS19105 1لغة أنكليزية/ اسم / رمز المقرر .3

 خريفي/ الكورس ال ألولىاالمرحلة  البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي / السنةالفصل  .6

 15 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  

 تطوير مهارات طلبة المرحلة األولى باللغة األنكليزية

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 مفردات المنهج) نظري (

 االسبوع االول :الصفات   

 اني :الصفاتاالسبوع الث  

 االسبوع الثالث  :الصفات  

 االسبوع الرابع  :الصفات  

 االسبوع الخامس  :الصفات  

 االسبوع السادس :الظروف  

 االسبوع السابع :الظروف  

 االسبوع الثامن  :الظروف  

 االسبوع التاسع  :الظروف  

 االسبوع العاشر :ادوات الربط  

 االسبوع الحادي عشر  :ادوات الربط  

 االسبوع الثاني عشر  :ادوات الربط  

 االسبوع الثالث عشر :ادوات الربط  

 االسبوع الرابع عشر  :ادوات الربط  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 
 
 

 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 التقارير .تكليف الطالب بأجراء البحوث و -3

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 لبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع .اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للط -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول  -3

 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة . -2

 .. أمتالك مهارة التحدث باللغة األنكليزية كلغة ثانية وباسلوب علمي تمكين الطلبة من  -3

 طرائق التعليم والتعلم :

 لتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .تكليف الطالب بأجراء البحوث وا

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2.

 ايير العمل المناسبة تحديد مع. 3             

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد .4
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع
 )نظري (

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم ) عملي ( الموضوع

 ع ن

يزيانكل - 1 1  امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات 

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 2

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 3

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 4

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - لصفاتا انكليزي - 1 5

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - لظروف انكليزي - 1 6

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الظروف انكليزي - 1 7

 محاضرة نظرية - الظروف: انكليزي - 1 8
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - روفالظ: انكليزي - 1 9
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - دوات الربطأ انكليزي - 1 10
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 11
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 12
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 13
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 14
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - أمتحان الفصل الثاني انكليزي - 1 15
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط





1 

 

 

 
  

 
 
 

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
 30 اقل عدد من الطلبة 

 60 اكبر عدد من الطلبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة:القراءات 
  المقرركتب 
 اخرى  

 

 
Headway Plus   -    Beginner 

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 



1 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حقق قد كان إذا عما مربهناً ًحتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 .الربانمجًوصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 FS191012   2لغة أنكليزية  اسم / رمز المقرر .3

 خريفي/ الكورس ال الثانيةالمرحلة  البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي فصل / السنةال .6

 15 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  

 تطوير مهارات طلبة المرحلة األولى باللغة األنكليزية

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 االسبوع االول : الصفات 

 االسبوع الثاني  :الصفات 

 الثالث  :الصفات   االسبوع

 االسبوع الرابع  :ألظروف

 االسبوع الخامس  :الظروف

 االسبوع السادس  :الظروف

 االسبوع السابع  :ادوات الربط

 االسبوع الثامن: دوات الربط

 االسبوع التاسع : دوات الربط
 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -3

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 
 
 

 

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 

 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 كن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تم -3

 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة . -2

 .. وباسلوب علمي  أمتالك مهارة التحدث باللغة األنكليزية كلغة ثانيةتمكين الطلبة من  -3

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2.

 تحديد معايير العمل المناسبة . 3             

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد .4



3 

 

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع
 )نظري (

لمساق أو اسم الوحدة / ا
 طريقة التقييم طريقة التعليم ) عملي ( الموضوع

 ع ن

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 1

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 2

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 3

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 4

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - لصفاتا انكليزي - 1 5

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - لظروف انكليزي - 1 6

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الظروف انكليزي - 1 7

 محاضرة نظرية - الظروف: انكليزي - 1 8
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - الظروف: انكليزي - 1 9
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - دوات الربطأ انكليزي - 1 10
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 11
امتحان يومية وفصلية 

 اط+نش

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 12
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 13
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 14
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 ظريةمحاضرة ن - أمتحان الفصل الثاني انكليزي - 1 15
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط





1 

 

 

 
  

 
 
 

 . القبول 12

  متطلبات السابقةال
 30 اقل عدد من الطلبة 

 60 اكبر عدد من الطلبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة:القراءات 
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
Headway Plus   -    Beginner 

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 



1 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حقق قد كان إذا عما مربهناً ًحتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 .الربانمجًوصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة

 

 كلية الزراعه  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

    3لغة أنكليزية  اسم / رمز المقرر .3

 لربيعي/ الكورس ا الثانيةالمرحلة  البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي سنةالفصل / ال .6

 15 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  

 تطوير مهارات طلبة المرحلة األولى باللغة األنكليزية

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 االسبوع االول : الصفات 

 االسبوع الثاني  :الصفات 

 :الصفات   االسبوع الثالث 

 االسبوع الرابع  :ألظروف

 االسبوع الخامس  :الظروف

 االسبوع السادس  :الظروف

 االسبوع السابع  :ادوات الربط

 االسبوع الثامن: دوات الربط

 االسبوع التاسع : دوات الربط
 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 هج تدريسية مشابهه لبيئة العمل .وضع منا -2

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -3

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 
 
 

 

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 

 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    

 ق التقييم طرائ  ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 ة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلب -3

 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة . -2

 .. علمي  أمتالك مهارة التحدث باللغة األنكليزية كلغة ثانية وباسلوبتمكين الطلبة من  -3

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . مناقشة -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2.

 تحديد معايير العمل المناسبة . 3             

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد .4



3 

 

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع
 )نظري (

لمساق أو اسم الوحدة / ا
 طريقة التقييم طريقة التعليم ) عملي ( الموضوع

 ع ن

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 1

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 2

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 3

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 4

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - لصفاتا انكليزي - 1 5

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - لظروف انكليزي - 1 6

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الظروف انكليزي - 1 7

 محاضرة نظرية - الظروف: انكليزي - 1 8
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - الظروف: انكليزي - 1 9
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - دوات الربطأ انكليزي - 1 10
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 11
امتحان يومية وفصلية 

 اط+نش

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 12
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 13
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 14
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 ظريةمحاضرة ن - أمتحان الفصل الثاني انكليزي - 1 15
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط





1 

 

 

 
  

 
 
 

 بول . الق12

  المتطلبات السابقة
 30 اقل عدد من الطلبة 

 60 اكبر عدد من الطلبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة:القراءات 
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
Headway Plus   -    Pre-Intermediateً

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 



1 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حقق قد كان إذا عما مربهناً ًحتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 .الربانمجًوصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة

 

 كلية الزراعه  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

   4لغة أنكليزية  اسم / رمز المقرر .3

 الربيعي/ الكورس الرابعةالمرحلة  البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي ةالفصل / السن .6

 15 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  

 تطوير مهارات طلبة المرحلة األولى باللغة األنكليزية

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 االسبوع االول : الصفات 

 االسبوع الثاني  :الصفات 

 الصفات  االسبوع الثالث  :

 االسبوع الرابع  :ألظروف

 االسبوع الخامس  :الظروف

 االسبوع السادس  :الظروف

 االسبوع السابع  :ادوات الربط

 االسبوع الثامن: دوات الربط

 االسبوع التاسع : دوات الربط
 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 تدريسية مشابهه لبيئة العمل . وضع مناهج -2

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -3

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 
 
 

 

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 

 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    

 التقييم طرائق   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة  -3

 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة . -2

 .. لمي أمتالك مهارة التحدث باللغة األنكليزية كلغة ثانية وباسلوب عتمكين الطلبة من  -3

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 لبحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها .مناقشة ا -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل . 2.

 تحديد معايير العمل المناسبة . 3             

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد .4



3 

 

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع
 )نظري (

لمساق أو اسم الوحدة / ا
 طريقة التقييم طريقة التعليم ) عملي ( الموضوع

 ع ن

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 1

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 2

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 3

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الصفات انكليزي - 1 4

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - لصفاتا انكليزي - 1 5

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - لظروف انكليزي - 1 6

 امتحان يومية وفصلية +نشاط محاضرة نظرية - الظروف انكليزي - 1 7

 محاضرة نظرية - الظروف: انكليزي - 1 8
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - الظروف: انكليزي - 1 9
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - دوات الربطأ انكليزي - 1 10
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 11
امتحان يومية وفصلية 

 اط+نش

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 12
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 13
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 محاضرة نظرية - ادوات الربط انكليزي - 1 14
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 ظريةمحاضرة ن - أمتحان الفصل الثاني انكليزي - 1 15
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط





1 

 

 

 
  

 
 
 

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
 30 اقل عدد من الطلبة 

 60 اكبر عدد من الطلبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة:القراءات 
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
Headway Plus   -    Pre-Intermediate 

Workbook 

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 



 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF19201 –مباديء األحياء المجهرية  اسم / رمز المقرر .3

 ربيعي المرحلة الثالثة / الكورس ال البرامج التي يدخل فيها .4

 زامي ال أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  المقرر:أهداف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 والفهم  المعرفة-أ 
 والفهم: المعرفة-1أ

 م لإلطار الفكري والتطبيقي في هذه المادة تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفه :1أ/
 الدولية.تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمتطلبات علم االحياء وفق المعايير  :2أ/
 اطالع الطلبة على التقنيات الحديثة  3أ/

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 
 استخدام شاشة العرض في القاعات الدراسية– 1ب
 ماذج ووسائل االيضاحعرض الن – 2ب 
 عرض صور توضيحية لمختلف المحاصيل الحقلية المراد تصنيفها   – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 بيق الصيفي .ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التط -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج. دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 ء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع .اجرا -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 ت وكيفية ايجاد الحلول كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكال -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة.-1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة.-2

 تمكين الطلبة من اجراء أكبر قدر ممكن من التجارب.-3

 دة في االسواق المحلية.تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لألغذية الموجو-4

 طرائق التعليم والتعلم:

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع.

 طرائق التقييم:

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية.-2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها.-3
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة وتطوير معلوماتهم االساسية. 1د.

 المعلومات الى وسط العمل.تطوير اسلوب الطالب في نقل  2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج.3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 بنية المقرر .10

مخرجات  الساعات عو األسب
 م المطلوبةالتعل

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 نظري()

اسم الوحدة / المساق أو 
 )عملي( الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم
 ع ن

 المجهر   .مقدمة في علم األحياء المجهرية-1 أحياء جمهرية 3 2 1
القاء محاضرات 

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 أحياء جمهرية 3 2 2
  موقع األحياء المجهرية بين الكائنات الحية.-2

الخصائص  –خصائص األحياء المجهرية 
 األيضية خصائصال الزرعية، الشكل الظاهري.

 ألوساط الزراعية
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 أحياء جمهرية 3 2 3
تراكيب   تركيب البكتريا ووظائف أجزائها.-3

 و داخليةخارجية 
 طرق التعقيم المختلفة

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 أحياء جمهرية 3 2 4
 –تغذية البكتريا   تغذية األحياء المجهرية.-4

األوساط الزرعية البكتيرية، عوامل النمو، المواد 
 الغذائية الالعضوية، 

لتصبيغ البسيط للبكتريا ا
 والخمائر

القاء محاضرات 

 ن + ع

ان يومية وفصلية امتح

 +نشاط

 أحياء جمهرية 3 2 5
عزل البكتريا في   نمو وتكاثر البكتريا.-5

مزرعة نقية، حفظ المزارع البكتيرية، دورة 
 الخلية، اطوار النمو، تقدير النمو البكتيري، 

 أمتحان الشهر األول
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 ايكوبالزما، الفايتوبالزما، الركتسيا.الم-6 أحياء جمهرية 3 2 6
لتصبيغ المركب )صبغة 

 كرام(

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 تصبيغ السبورات االمتحان الشهري األول.-7 أحياء جمهرية 3 2 7
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 أحياء جمهرية 3 2 8

إنزيمات داخلية،  .اإلنزيمات البكتيرية-8
إنزيمات خارجية، الخصائص الفيزياوية 

والكيميائية لإلنزيمات، التخصص، تسمية 
 اإلنزيمات، طبيعة التفاعالت اإلنزيمية، 

 دراسة حركة البكتريا
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 أحياء جمهرية 3 2 9

وراثة األحياء المجهرية.تركيب الحوامض -9

، استنساخ الرنا  DNAنووية، تضاعف الدنا ال

RNA  ،تصنيع البروتين، التغاير في البكتريا ،

 الطفرات الوراثية، التبادل الوراثي )االقتران(، 

 االعفان والخمائر
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 أحياء جمهرية 3 2 10
الفيروسات ... اكتشافها، خصائصها -10

 تقسيم الفيروسات ية، تركيبها الكيماوي.الفيزياو

تنمية األعفان والخمائر 
والكشف عنها باستخدام 

 المجهر الضوئي

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 أحياء جمهرية 3 2 11
الفطريات. المظهر الخارجي، التطفل، -11

تركيب الخلية الفطرية، تحورات التركيب 
 لب:  البوتوزوا: الخضري للفطر، الطحا

لعد المجهري المباشر  
 لإلحياء

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 أحياء جمهرية 3 2 12

—األغذيةو  .األحياء المجهرية في التربة-12
مصادر تلوث األغذية، السيطرة على مصادر 
التلوث، األحياء المجهرية في الحليب ومنجاته، 

 الخضر والفاكهة. التلف األحياء المجهرية في 

 SPCعد اإلطباق القياسي  
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 : فحص الماء   األحياء المجهرية في الماء.-13 أحياء جمهرية 3 2 13
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 االمتحان الشهري الثاين  –المناعة  .السيطرة على األحياء المجهرية-16 أحياء جمهرية 3 2 14
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 مراجعة عامة أمتحان الشهر الثالث أحياء جمهرية 3 2 15
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 
 

 
 

  

 
 
 

 . القبول 12

 شهادة االعدادية و مستمسكات الطالب المتطلبات السابقة
 طالب 32 دد من الطلبة اقل ع

 75 اكبر عدد من الطلبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة:القراءات 

 كتب المقرر 
 الكتاب المقرر   اخرى 

  ةمتطلبات خاص

 مواقع االلكترونية +انترنيت

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 القاء محاضرات حول المادة من خارج الجامعة 



 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية القسم الجامعي / المركز .2

 AF19203 –األلبان مباديء  اسم / رمز المقرر .3

 ربيعيالمرحلة الثالثة / الكورس ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي / السنةالفصل  .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  المقرر:أهداف 

 الحسي والفحص عن مكونات الحليب مالتقيي التعرف على طرق -1

 تقدير الحموضة في الحليبو تقدير الحموضة في الحليب التعرف على طرق  -2

 بلوزن النوعي وغش الحليا التعرف على طرق قياس  -3

 فرز الحليبالتعرف على طرق  -4

 التعرف على طرق تصنيع بعض منتجات األلبان -5
 

 

 

 

 

 

 



 العلمي وزارة التعليم العالي والبـحث  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 والفهم  المعرفة-أ 
 والفهم: المعرفة-1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لإلطار الفكري والتطبيقي في هذه المادة  :1أ/
 الدولية.ن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمتطلبات علم االحياء وفق المعايير تمكي :2أ/
 اطالع الطلبة على التقنيات الحديثة  3أ/

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 
 استخدام شاشة العرض في القاعات الدراسية– 1ب
 عرض النماذج ووسائل االيضاح – 2ب 
 لمحاصيل الحقلية المراد تصنيفها  عرض صور توضيحية لمختلف ا – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 ير .تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقار -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج. دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 معرفة مدى استيعابهم للموضوع .اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة ل -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول  -3
 مهارات التفكير -ج

 سئلة االستنتاجية على الطلبة.طرح اال-1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة.-2

 تمكين الطلبة من اجراء أكبر قدر ممكن من التجارب.-3

 تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لألغذية الموجودة في االسواق المحلية.-4

 طرائق التعليم والتعلم:

 ف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع.تكلي

 طرائق التقييم:

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية.-2

 .مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها-3
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة وتطوير معلوماتهم االساسية. 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل. 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج.3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 
 

 

 

 بنية المقرر .10

 عو األسب
مخرجات  الساعات

التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع
 ()نظري 

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم )عملي( الموضوع

 ع ن

1 2 3 
مباديء 

 البان
الحسي والفحص عن  مالتقيي

 مكونات الحليب
 لفحوصات الحسية للحليب

 القاء محاضرات

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

2 2 3 
مباديء 

 تقدير الحموضة في الحليب البان
 

 الحموضة في الحليبتقدير 
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

3 2 3 
مباديء 

 البان
فحوصات النبات البروتيني 
للحليب فحوصات اختزال 

 الحليب
 تقدير نسبة الدهن في الحليب

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

4 2 3 
مباديء 

 البان
 لوزن النوعي وغش الحليب

قاء محاضرات ال

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

5 2 3 
مباديء 

 البان
 االمتحان الشهري األول

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

6 2 3 
مباديء 

 البان
 االمتحان الشهري األول

غش الحليب وتقدير الوزن 
 النوعي للحليب

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 ط+نشا

7 2 3 
مباديء 

 البان
 فرز الحليب

 فرز الحليب وضاعة القشطة
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

8 2 3 
مباديء 

 البان
 صناعة الزبد

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

9 2 3 
مباديء 

 البان

 –صناعة الجبن )الطري 
حلوم  –كويزبالنكا  –ريكوتا 

 خ (مطبو –

 صناعة الجبن

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

10 2 3 
مباديء 

 البان

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

11 2 3 
مباديء 

 البان
 متخمرات الحليب

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

12 2 3 
مباديء 

المؤثرة صناعة الزبد والعوامل  البان
 على الخض

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

13 2 3 
مباديء 

صناعة المثلجات اللبنية  البان
 والمائية

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

14 2 3 
مباديء 

 البان
 صناعة المثلجات المائية

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

15 2 3 
مباديء 

 البان
 املتحان الشهري الثاين االمتحان الشهري الثاني

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 العلمي وزارة التعليم العالي والبـحث  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 البنية التحتية .11

 المطلوبة:القراءات 
 كتب المقرر 

 اخرى 

 

 
 الكتابًاملقرر

  ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

لضيوف والتدريب المثال محاضرات ا

 المهني والدراسات الميدانية (
 

 . القبول 12

 شهادة االعدادية و مستمسكات الطالب المتطلبات السابقة
 طالب 32 اقل عدد من الطلبة 

 75 اكبر عدد من الطلبة 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العلمي وزارة التعليم العالي والبـحث  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 كلية الزراعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 مبادئ صناعات غذائية اسم / رمز المقرر .3

 االلكتروني/منصة ميتالتعليم  البرامج التي يدخل فيها .4

 على منصت ميت هانكوت أشكال الحضور المتاحة .5

 2020/2021الفصل الثاني لسنة  الفصل / السنة .6

 ساعة  75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 6/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

االغذية وانواع التلوث اسس الصناعات الغذائية ومكوانت الغذاء وجماميع تعليم الطالب  : أهداف المقرر  .9
 الغذايةغلب على املشاكل والت والفساد يف االغذية وادوات التعبئة والتغليف واملضافات الغذائية الطبيعية والصناعية

 وطرق حفظ االغية واملعامالت اليت متر هبا االغذية خالل عملية التصنيع واخلزن.



 
 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

  المعرفة والفهم -أ

معرفة المكونات االساسية لالغذية الصحية واالغذية ذات النوعية والجوده العالية وفهم ماهية االغذية 

 وماتتعرض له من طرق تلف بسبب التداول والتعرض للظروف القاسية او الطرق الخاطئة في التداول.

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 االغذية معرفة المبادئ االساسية في صناعة

 طرائق التعليم والتعلم      

  والتطبيق العملي الهم المبادئ في صناعة االغذيةطريقة القاء المحاضرة وبعدها المناقشة 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 االمتحان الفصلي –االمتحان الشهري–الكوزات –الغياب –االمتحان االلكتروني 

 
 مهارات التفكير -ج

تكليف الطالب باقتراح وسائل وطرق  أو  ابتكار مشاريع  –االسئلة غير المباشرة  -االسئلة المباشرة  

 انتاج جديدة 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 
  

 القبول  .12

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة :القراءات 
 كتب المقرر 
 اخرى  

 حماضراتًاملقرر

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 



 
 

 بنيةًاملقرر .13

 طريقةًالتقييم طريقةًالتعليم اسمًالوحدةً/ًاملساقًأوًاملوضوع خمرجاتًالتعلمًاملطلوبة الساعات األسبوع

 اقسام الصناعات الغذائيةمقدمة،  حضور الطالب احملاضرة 2 1
هداف الرئيسة حلفظ وتصنيع الا،

  الغذاء؟

 القاء احملاضرة
ارسال املاضرة بشكل  

pdf  

 اخذ احلضور 

يدرات هالكربو - ملاءا :مكوانت الغذاء حضور الطالب احملاضرة 2 2
 احلوامض العضوية -

 القاء احملاضرة
ارسال املاضرة بشكل  

pdf 

اخذ احلضور وتعيني 
 امتحان يومي

 -الصبغات-الدهون–الربوتينات  حضور الطالب احملاضرة 2 3
 نزمياتالا

 القاء احملاضرة
ارسال املاضرة بشكل  

pdf 

اخذ احلضور وتعيني 
 امتحان يومي

 وحدات التشغيل  اداء االمتحان 2 4
 

 القاء احملاضرة
ارسال املاضرة بشكل  

pdf 

 اخذ احلضور
 اسئلة للنقاشتعني 

على الكالس  االسئلةارسال  امتحان شهري حضور الطالب احملاضرة 2 5
 روم

 اخذ احلضور 

                                                 جماميع االغذية الرئيسية حضور الطالب احملاضرة 2 6
 

 القاء احملاضرة
ارسال املاضرة بشكل  

pdf 

اخذ احلضور وتعيني 
 امتحان يومي

 القاء احملاضرة تلف وفساد االغذية  حضور الطالب احملاضرة 2 7
ارسال املاضرة بشكل  

pdf  

اخذ احلضور وتعيني 
 امتحان يومي

 القاء احملاضرة  مواد التعبئة و التغليف احملاضرةحضور الطالب  2 8
ارسال املاضرة بشكل  

pdf 

 اخذ احلضور
  وتوجيه االسئلة للنقاش

 ارسال االسئلة  امتحان شهري اثين اداء امتحان 2 9
 على الكالس روم

اخذ احلضور واستالم 
 االجوبه



 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 كلية الزراعه  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 FS193011مسارات أيضية  اسم / رمز المقرر .3

 الربيعيالمرحلة الثالثة / الكورس  البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي / السنة الفصل .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر : 

وعالقته باختصاصهم كعلم يمهد لفهم وتطبيق افضل للمسارات األيضية تعريف الطلبة بالجوانب المختلفة 

 التقنيات الهندسة الوراثية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 :والتعلم والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم .9
 -أ

- 

- 

- 

 
 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 .تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير  -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 ة مدى استيعابهم للموضوع .اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرف -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول . -3
 مهارات التفكير -ج

 ئلة االستنتاجية على الطلبة .طرح االس -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من الماده . -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 .  وتتبع المسارات األيضية ومنتجاتها الكيمياوية داخل جسم اإلنسانتمكين الطلبة من اجراء اختبارات  -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . مناقشة البحوث -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1د.

 ات الى وسط العمل .تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلوم 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج .3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 

 

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

 / المساق أو الموضوعاسم الوحدة 
 )نظري (

اسم الوحدة / المساق أو 
 ) عملي (الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ع ن

 علم الحياة الجزيئي : مفهومه ومجاالته  علم احلياة اجلزيئي  3 2 1
:حقيقة المادة الوراثية في الكائنات الحية 

(DNA.RNA   ) الكروموسومات
 ذلك والتجارب المتعلقة ب

فحص تركيب خاليا مختلفة 
 تحت المجهر 

القاء محاضرات 

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

( في بدائية  DNAتركيب المادة الوراثية ) علم احلياة اجلزيئي  3 2 2
 النواة وحقيقة النواة .

 DNAاستخالص ال 
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

في مختلف  DNAطرق تضاعف ال  علم احلياة اجلزيئي  3 2 3
الكائنات الحية االخطاء التي تحدث اثناء 

 التضاعف 
 RNAاستخالص ال 

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

اليه  Transcriptionاالستنساخ  علم احلياة اجلزيئي  3 2 4
 .وتأثير المضادرات الحيوية فيهااالستنساخ 

 DNAدير الكمي للالتق
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

االنواع  -الترجمه :) ثالثة اسابيع ( أ علم احلياة اجلزيئي  3 2 5
 وتركيبها . RNAالمختلفة من ال 

 . tRNAعملية شحن وتنشيط  -ب
بعد  mRNAالتغيرات التي تطرأ على  -ج

 االستنساخ في حقيقية النواة .
ت الوراثية وصفاتها وعالقتها الشفرا -د

 باالحماض االمينية .
الرايبوسومات في حقيقية النواة وبدائية  -ه

 النواة .
الية عملية الترجمه وتكوين البروتين  -و

 وتأثير  المضادات الحيويه عليها .

 RNAالتقدير الكمي لل 

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

التحكم في التعبير عن الجينات اوبيرون  زيئي علم احلياة اجل 3 2 6
 الالكتوزواوبيرون التربتوفان كأمثلة 

 DNAلل  Tmتقدير 
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

أليات انتقال المعومات الوراثية بين االحياء  علم احلياة اجلزيئي  3 2 7

 المجهرية 

القاء محاضرات  االنزيمات القاطعه

 + عن 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

بالزميدات كمواد وراثية اضافية، انواعها ،  علم احلياة اجلزيئي  3 2 8
وظائفها . البالزميدات المستخدمة كنواقل 

في الهندسة  Cloning vectorsكلونه 
 الوراثية.

 االنزيمات القاطعه

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 restrictionاالنزيمات القاطعه  حلياة اجلزيئي علم ا 3 2 9
enzyme  انواعها وطرق تحويل النهايات

 االصقة الى مستوية . واستخدامها في كلونة 

الى هالم  DNAعزل ال 
 الالكتوفوريس

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 علم احلياة اجلزيئي  3 2 10
 PCR تركيبة  المعاد DNAكلونة الجينات وال 

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

االغذية المهندسه وراثيا واالليات المستخدمة  علم احلياة اجلزيئي  3 2 11
 في هذا المجال 

 PCRتطبيقات في 
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

ة وراثيا واضرارها امثلة على هندسة االغذي علم احلياة اجلزيئي  3 2 12
 والجدال الدائر حو ل هذا الموضوع 

الطريقة االنزيمية لدراسة 
 DNAتتابع ال 

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 علم احلياة اجلزيئي  3 2 13
 المطفرات والطفرات الوراثية 

الطريقة االنزيميه لدراسة 
 DNAتتابه ال 

القاء محاضرات 

 ن + ع

يومية وفصلية امتحان 

 +نشاط

 علم احلياة اجلزيئي  3 2 14
 المطفرات والطفرات الوراثية 

الطفرات باالشعه فوق 
 البنفسجية

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 علم احلياة اجلزيئي  3 2 15
 امتحان 

ساليدات حول الكلونه 
 والهندسة الوراثية 

القاء محاضرات 

 ن + ع

ية وفصلية امتحان يوم

 +نشاط



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

4 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
 مبادئًاهلندسةًالوراثيةًًًد.ًغالبًالبكري

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

  الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية  القسم الجامعي / المركز .2

 AF19303 منتجات البان سائلة اسم / رمز المقرر .3

 ربيعيالمرحلة الثالثة / الكورس ال البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي لفصل / السنةا .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  

في المزارع واعداده في  إنتاجهتعريف الطالب بالحليب السائل وانواعه وتركيبة ومواصفاته وطرق 

  منه . المصنعةمعامل االلبان وطرق تصنيعه واهم المنتجات 

 
 
 
 
 



 

1 

 

 
 

 
 

 :ت التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجا .9
 -أ
 الحليب السائل ، تعريفه وانواعه . -1

 تركيب الحليب وخواصه وقيمته الغذائية   -2

 انتاج الحليب السائل واعداده في المزرعه  -3

 تسويق الحليب  -4
 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 المعامالت الحرارية للحليب 

 طرق الفحص عن غش الحليب 

 لقشطة وانواعها .صناعه ا

 القيام بصناعه انواع مختلفة من االجبان 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ارسال الطلبة الى الدوائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي . -3

 ب بأجراء البحوث والتقارير .تكليف الطال -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج.دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول  -3
 هارات التفكيرم -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة . -1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من الماده . -2

 تمكين الطلبة من اجراء اكبر قدر ممكن من التجارب . -3

 . تمكين الطلبة من اجراء اختبارات لالغذية الموجوده في االسواق المحلية -4

 طرائق التعليم والتعلم :

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع .

 طرائق التقييم :

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادرة . -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالحوث والتقارير العلمية . -2

 والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها . مناقشة البحوث -3
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات الدامة وتطوير معلوماتهم االساسية . 1د.

 ات الى وسط العمل .تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلوم 2د.

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج .3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات عو األسب
 المطلوبة

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع
 نظري()

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم )عملي( الموضوع

 ع ن

1 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 التقويم الحسي للحليب تعريفه وانواعه –الحليب السائل 

القاء محاضرات 

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

2 2 3 
ان منتجان الب
 سائلة

 تركيب الحليب وخواصه وقيمته الغذائية
طرق الفحص عن غش 

 الحليب
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

3 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 انتاج الحليب واعداده في المزرعه

المعامالت الحراريه 
 للحليب

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

4 2 3 
ن البان منتجا

 سائلة
 تجنيس الحليب تسويق الحليب السائل

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

5 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 القشدة وانواعها اعداد الحليب السائل لالستهالك

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

6 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 فرز الحليب للحليبالمعامالت الحرارية 

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

7 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 صناعه الحليب المكثف المعامالت الحرارية للحليب

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

8 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 صناعه الحليب المجفف امتحان الشهر االول

ضرات القاء محا

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

9 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 منتجات االلبان الخاصة منتجات االللبان المكثفه

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

10 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 منتجات االلبان المكثفه

منتجات االلبان 
 المتخمرة

القاء محاضرات 

 ن + ع

يومية وفصلية امتحان 

 +نشاط

11 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 انتاج البادئ منتجات االلبان المجففه

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

12 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 ئانتاج الباد حليب االطفال الرضع

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

13 2 3 
منتجان البان 

 ئلةسا
 تصنيع الجبن الغسل والتعقيم

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

14 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 تصنيع الجبن الغسل والتعقيم

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

15 2 3 
منتجان البان 

 سائلة
 امتحان امتحان

القاء محاضرات 

 ن + ع

ة امتحان يومية وفصلي

 +نشاط



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 المطلوبة:القراءات 
 كتب المقرر 
 اخرى  

 

 
احلليبًالسائلًد.اثبتًعبدًالرمحنً،ًد.ًحممودًعيدًالعمرً،د.ً

 1982رعدًصاحلًاحلمداينً،ً

   ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 نية ( المهني والدراسات الميدا

 

 . القبول 12

  المتطلبات السابقة
  اقل عدد من الطلبة 

  اكبر عدد من الطلبة 



 
 

 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها لربطا من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهناً 

 .الربانمج

 

 الزراعةكلية  –جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم االغذية القسم الجامعي / المركز .2

 AF192010 –  -هندسة معامل األغذية  اسم / رمز المقرر .3

 ربيعيالمرحلة الثالثة / الكورس ال البرامج التي يدخل فيها .4

 يالزام أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 20/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  المقرر:أهداف 

 وتوازن الطاقة المادةوتوازن  وحدات التصنيع ووحدات العملالتعرف على  -1

 انتقالها والسيطرة عليها وطرقاألغذية والحرارة استعمال الطاقة الكهربائية في معامل  -2

 وحساباتهوالتبريد  المعامالت الحرارية للمواد الغذائية د البخار واستخداماتهتولي  -3

 لتجميد وحساباتهالتعرف على طرق ا -4

 الضخ واستعماله في معامل االغذية وااللبان -5
 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 :مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9
 والفهم  المعرفة-أ 
 والفهم: المعرفة-1أ

 ة من الحصول على المعرفة والفهم لإلطار الفكري والتطبيقي في هذه المادة تمكين الطلب :1أ/
 الدولية.تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للمتطلبات علم االحياء وفق المعايير  :2أ/
 اطالع الطلبة على التقنيات الحديثة  3أ/

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 
 لقاعات الدراسيةاستخدام شاشة العرض في ا– 1ب
 عرض النماذج ووسائل االيضاح – 2ب 
 عرض صور توضيحية لمختلف المحاصيل الحقلية المراد تصنيفها   – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم  ا.    

 وضع برامج تدريسية لتنسيق مع الدوائر العليا. -1

 وضع مناهج تدريسية مشابهه لبيئة العمل . -2

 ائر والمديرات لغرض اجراء التطبيق الصيفي .ارسال الطلبة الى الدو -3

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير . -4

 تكليف الطلبة بالذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع . -5

 تنفيذ الدروس العملية في المختبرات كال حسب عملة 
 أ. محاضرات     

 ب.أوراق عمل    

 ج. دراسات على االنترنت    

 طرائق التقييم   ب.   

 اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم للموضوع . -1

 اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات الدراسية . -2

 تمكن الطلبة من تشخيص المشكالت وكيفية ايجاد الحلول  كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى -3
 مهارات التفكير -ج

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة.-1

 ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجهه الطلبة في الجزء العملي من المادة.-2

 تمكين الطلبة من اجراء أكبر قدر ممكن من التجارب.-3

 اجراء اختبارات لألغذية الموجودة في االسواق المحلية.تمكين الطلبة من -4

 طرائق التعليم والتعلم:

 تكليف الطالب بأجراء البحوث والتقارير والذهاب الى المكتبة وجمع المصادر حول الموضوع.

 طرائق التقييم:

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول موضوع المادة . -1

 بالحوث والتقارير العلمية. درجات حول مشاركة الطلبة-2

 مناقشة البحوث والتقارير والقائها واعطاء درجة عليها.-3
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة وتطوير معلوماتهم االساسية. 1د.

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل. 2.د

 تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب االنتاج.3د.

 تحديد معايير العمل المناسبة 4د.

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد 5د.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .10

 عو األسب
الساعا
 ت

مخرجات 
التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
 الموضوع
 )نظري(

اسم الوحدة / المساق أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم )عملي( الموضوع

 ع ن

وحدات التصنيع ووحدات  هندسة معامل 3 2 1
 العمل

 البعاد والوحداتا
 القاء محاضرات

 ن + ع
امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 توازن المادة وتوازن الطاقة دسة معاملهن 3 2 2
واستخدامها في صناعة  املعادن

 االجهزة والمعدات

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 هندسة معامل 3 2 3
استعمال الطاقة الكهربائية في 

 معامل االغذية
 استخدام الطاقة الكهربائية

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

قياس درجة الحرارة وطرق   هندسة معامل 3 2 4
السيطرة الحرارية 

 والمبادالت

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 هندسة معامل 3 2 5
لحرارة وطرق انتقالها ا

 والسيطرة عليها
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 هندسة معامل 3 2 6
ق انتقالها لحرارة وطرا

 والسيطرة عليها
 لمعامالت الحراريةا

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 األمتحان الشهري األول توليد البخار واستخداماته هندسة معامل 3 2 7
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 هندسة معامل 3 2 8
المعامالت الحرارية للمواد 

 الغذائية
لمرجل وحسابات ا أسس

 البخاري
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 هندسة معامل 3 2 9
المعامالت الحرارية للمواد 

 الغذائية
 لتبريد والتجميد

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 هندسة معامل 3 2 10
المعامالت الحرارية للمواد 

 الغذائية
اماته في معامل الضخ واستخد

 االغذية
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 التبريد وحساباته هندسة معامل 3 2 11
وحدات تحريك وخلط المواد 

 الغذائية
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 وحدات تصغير الحجم لتجميد وحساباتها هندسة معامل 3 2 12
القاء محاضرات 

 + عن 

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 التجميد وحساباته هندسة معامل 3 2 13
جهزة الفصل في المصنع أ

 الغذائي

القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 هندسة معامل 3 2 14
الضخ واستعماله في معامل 

 االغذية وااللبان
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط

 املتحان الشهري الثاين االمتحان الشهري الثاني هندسة معامل 3 2 15
القاء محاضرات 

 ن + ع

امتحان يومية وفصلية 

 +نشاط



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 المطلوبة:القراءات 

 كتب المقرر 
 الكتاب المقرر   اخرى 

  ةمتطلبات خاص

 مواقع االلكترونية +انترنيت

على سبيل  الخدمات االجتماعية )وتشمل

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(المهني والدراسات 
 القاء محاضرات حول المادة من خارج الجامعة 

 . القبول 12

 شهادة االعدادية و مستمسكات الطالب المتطلبات السابقة
 طالب 32 اقل عدد من الطلبة 

 75 اكبر عدد من الطلبة 



 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


