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أخُاء دكُلت Microbiology
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املستوى

BIOB2106-3

الشالث

2

غلم وظائف الاغػاء Physiology

BIOB2111-3

الشالث

3

هُمُاء جدلُلُت Analytical Chemistry

CHEM2109-3

الشالث

4

Fundamentals of Food Processing
أظغ ضىاغاث غزائُت

FUN2102-3

5

Fundamentals of Human Nutrition
أظغ حغزًت اوعان

FUN2101-2

6

Molecular Biology
بُىلىحُا حضٍئُت

BIOZ2203-3

الشابؼ

7

Organic Chemistry
هُمُاء غػىٍت

CHEM2205-3

الشابؼ

8

هُمُاء Chemistry of Food Components
ميىهاث الغزاء

الشالث

الشالث

FUN2203-3

الشابؼ

القسن  :علوم الغذاء والتغذية
هلخص الوصف العزبي

يهخم هزا اإلالشس بمبادئ غلم ألاخُاء الذكُلت  -مشاحػت جاسٍخُت لػلم ألاخُاء اإلاجهشٍت الشائذة  -جؿىٍش اإلاُىشوبُىلىحُا  -جطيُف اليائىاث
الذكُلت (البىخيرًا  ،الفؿشٍاث  ،الؿدالب اإلاجهشٍت  ،الؿفُلُاث  ،باإلغافت إلى الفيروظاث)  -هُمُاء الخلُت اإلاُىشوبُت  -هُيل الخلُت
اإلاُىشوبُت  -غلم الىسازت اإلاُىشوبُت  -الخغزًت والجشازُم ألاًؼ  -الىمى والخيازش  -اليائىاث الذكُلت في الؿب والطىاغت والضساغت والبِئت
والخىىىلىحُا الحُىٍت.
ٌعاغذ هزا اإلالشس غلى الحطىٌ غلى خلفُت مىاظبت خىٌ بيُت ووظُفت الخلُت الحُىاهُت وألاوةجت وألاغػاء  ،لصحطىٌ غلى خلفُت مىاظبت
غً البيُت الؿبُػُت ووظُفت الجعم الحُىاوي  ،وهزلً مػشفت ول مً ألاهظمت الشئِعُت لهُيله الؿبُعي .وظُفت الجعم البششي وأهظمخه
الشئِعُت.
ًشهض هزا اإلالشس غلى مبادئ الخدلُل الىىعي والىمي .أدواث الىُمُاء الخدلُلُت .ملذمت غً الخدلُل الحجمي  -الخفاغل في الخدلُل الحجمي -
اإلاػاًشة اإلاػاًشة  -مػاًشة ألامؿاس  -مػاًشة ألاهعذة والاختزاٌ  ،الحعاب الىُمُائي في الخدلُل الحجمي .مػاًشة الحمؼ اللاغذي  ،اإلاػاًشة
اإلاػاًشة  ،مػاًشة ألاهعذة والاختزاٌ  ،اإلاػاًشة اإلاػلذة  ،ملذمت لؿشق الفطل  ،جدلُل الجاربُت  ،ؾشق الخدلُل الؿُفي اإلابني غلى حشدذ
ؤلاشػاع  -الخدلُل البطشي -ملذمت إلى الؿشق الؿُفُت للخدلُل الىُمُائي  ،ملذمت في الخدلُل الىهشوهُمُائي .مبادئ الغاص العائل والعائل
اللىوي غالُت ألاداء.
ًدىاوٌ هزا اإلالشس دساظت مبادئ مػالجت ألاغزًت وألالبان  -وَشمل هزا اإلالشس دساظت الخطائظ الفيزًائُت والىُمُائُت للمىاد الخام
اإلاعخخذمت في مػالجت ألاغزًت وألالبان .هما ًذسط مبادئ الػملُاث الطىاغُت والخػذًالث الفيزًائُت والىُمُائُت اإلاشجبؿت بهزه الػملُاث.
والخلُُم الحاظىبي للمىخجاث الغزائُت اإلاطىػت.
اإلالشس الحالي ظُلىم بالترهيز غلى اظغ ميىهاث الخغزًت  ،اإلاغزًاث الىبري (الىشبىهُذساث  ،البروجِىاث والذهىن) واإلاغزًاث الطغشي
(الفُخامُىاث واإلاػادن) واإلااء .و ظِشمل خطائظ هزه الػىاضش  ،وظائفها الفيزًىلىحُت  ،والخمشُل الغزائي باإلغافت الى دوس وجأزير الػىاضش
الغزائُت في حػضٍض الصحت والىكاًت مً ألامشاع اإلاخػللت بىلطها.
ًدىاوٌ هزا اإلالشس البيُت الخدخُت للهُيل الخلىي ووظائف الػػُاث الخلىٍت بما في رلً غشاء الخلُت والجضٍئاث الضخمت -الترهُب الجضٍئي
إلايىهاث الخلُت -الترهُب الجضٍئي ووظُفت اإلاادة الىسازُت التي جمشلها الحمؼ الىىوي ووةخها اإلاخمازل-وةخ مً جخلُم بشوجين  DNA-مىاكشت
بػؼ الخلىُاث ألاظاظُت والحذًشت في البُىلىحُا الجضٍئُت.
يهذف هزا اإلالشس إلى حعمُت اإلاشهباث الػػىٍت اإلاخخلفت  ،وإدساج اإلاجمىغاث الىظُفُت في اإلاشهباث الػػىٍت  ،وششح جدػير بػؼ اإلاشهباث
الػػىٍت  ،وخفظ الخفاغالث الىُمُائُت لبػؼ اإلاشهباث الػػىٍت  ،والخػشف غلى خطائظ بػؼ اإلاشهباث الػػىٍت  ،وجفعير آلُت الخفاغل.
بػؼ اإلاشهباث الػػىٍت والخػشف غلى الفشق بين  ،alkne ،alkene ، alkaneو  ، alkylومجمىغاث ألاسٍل.
الخػشف غلى اإلايىهاث الغزائُت الشئِعُت مشل اإلااء والىشبىهُذساث والذهىن والبروجِىاث  -ؤلاهضٍماث اإلاعخخذمت في ضىاغت ألاغزًت  -الخفاغل
الىُمُائي بين ميىهاث الغزاء  -الفُخامُىاث واإلاػادن  -ألاضبغت  -جلىًٍ  -اإلاىاد الحافظت الغزائُت
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9

Community Nutrition
حغزًت اإلاجخمؼ

FUN2202-2

الشابؼ

ضمم هزا اإلالشس للخػشف غلى أظالُب جدذًذ اإلاشاول الخغزوٍت في اإلاجخمؼ  ،وبشامج الذساظت والعُاظاث الغزائُت  ،واإلاىظماث واإلاؤظعاث
راث الطلت ببرامج الخغزًت  ،وآلُاث الخخؿُـ لبرامج الخغزًت في اإلاجخمؼ.

11

Preventive Nutrition
حغزًت وكائُت

FUN2201-2

الشابؼ

11

Food Microbiology
الاخُاء الذكُلت للغزاء

FUN2204-3

الشابؼ

12

Cereals and Cereal Products
جلىُت الحبىب ومىخجاتها Technology

FUN3101-3

الخامغ

13

Food Hygiene and Safety
الشئىن الصحُت وظالمت الغزاء

FUN3102-2

الخامغ

14

)Therapeutic Nutrition (1
حغزًت غالحُت 1

FUN3105-2

الخامغ

15

Food Additives
اإلاىاد اإلاػافت للغزاء

FUN3103-2

الخامغ

الخدعين Genetic Improvement in Plant
الىساسي في الىباث

TECH3101-3

الخامغ

16

اسن املقزر

Taif University-Science College

رهز املقزر

جم جطمُم هزا اإلالشس إلاػشفت اللػاًا الػاإلاُت التي جؤزش غلى الخغزًت الىكائُت ؛ الىكاًت مً العشؾان؛ الىكاًت مً أمشاع الللب وألاوغُت
الذمىٍت .مشع العىشي والعمىت .الىك اًت مً ؤلاغاكاث الشئِعُت وجدعين الىخائج الصحُت ؛ الحمل ألامشل والىخائج الؿفىلت .الخدىالث
الخغزوٍت في حمُؼ أهداء الػالم.
ًدىاوٌ هزا اإلالشس دساظت ؾبُػت اليائىاث الحُت الذكُلت (البىخيرًا  ،والخمائش  ،والفؿشٍاث) اإلاىحىدة في ألاؾػمت  -جأزيراث اإلاػالجت الطىاغُت
غلى الحمل اإلاُىشوبي لؤلغزًت  -جطيُف اليائىاث الذكُلت في ألاؾػمت ً
وفلا لخأزيراتها :مفُذة في مػالجت الؿػام  ،معببت جلف الؿػام (أو
اإلامشغت)  -مبادئ وأهىاع مً جلف ألاغزًت  -الدعمم الغزائي اإلاُىشوبي  -مُىشوبُىلىجي للمىخجاث الغزائُت اإلاخخلفت (الخػاس والفاههت
والحبىب  -الحلُب ومىخجاث ألالبان  -الصحىم ومىخجاث الصحىم  -ألاظمان  -البُؼ  -ألاؾػمت اإلاجمذة وألاؾػمت اإلاػلبت).
ًدىاوٌ هزا اإلالشس دساظت جيىًٍ الحبىب اإلاخخلفت وجدذًذ الػملُاث اإلاخخلفت إلاػالجت الحبىب ودساظت اللُمت الغزائُت والترهُب الىُمُائي
إلاىخجاث الؿدين  -الخىاص الشٍىلىحُت والخىىىلىحُت للؿدين وإمياهُت اظخخذامه في مىخجاث مخخلفت  -دساظت الخيىًٍ مً أهىاع مخخلفت مً
اللمذ  -غملُاث الخىظُف والؿدً  -دساظت مىخجاث اإلاؿاخً (ضىاغاث الخبز واإلاىشوهت والىػً والبعيىٍذ)  -غشب ألاسص  -اظخخذام ألُاف
الؿدين إلهخاج ألاؾػمت الخاضت.
ًدىاوٌ هزا اإلالشس دساظت مطادس الخلىر الجشزىمي وغير اإلاُىشوبي لؤلغزًت  -الػىامل اإلاؤزشة غلى الىمى اإلاُىشوبي  -ألامشاع التي جيخلل غً ؾشٍم
ألاغزًت  -الخجهيز إلاطاوؼ ججهيز ألاغزًت وجخضٍنها  -الطشف الطحي آلالث ججهيز ألاغزًت واإلاػذاث  -جىظُف وضُاهت مشافم ججهيز ألاغزًت -
الىظافت الشخطُت للمىظفين الزًً ًخػاملىن مؼ ألاغزًت  -ميافدت آلافاث  -الخطشف الطحي لىفاًاث مطاوؼ ججهيز ألاغزًت  -الخذابير
الصحُت والعالمت الحُىٍت في مطاوؼ ججهيز ألاغزًت (الصحىم  ،الخػشواث  ،الحلُب  ...الخ).
جم جطمُم هزا اإلالشس لخىفير مػلىماث شاملت غً هُفُت جلُُم الىغؼ الغزائي والػالجي إلاشض ى اإلاعدشفى باإلغافت إلى الخغزًت بػذ الػملُاث
الجشاخُت ً -شهض اإلالشس غلى جخؿُـ وغالج ومخابػت اإلاشٍؼ في الحاالث اإلاشغُت الخالُت :الجهاص الهػمي أمشاع مشل اإلاػذة  ،اإلاشاسة  ،ؤلاظهاٌ ،
ؤلامعان وألامشاع ألاخشي لهزا الجهاص.
جم جطمُم اإلالشس لخلذًم اإلاػشفت خىٌ اإلاػافاث الغزائُت  ،والخطيُف  ،والىظائف  ،وفئاث ألاغزًت في الاجداد ألاوسوبي  ،وغلم العمىم
والعالمت .أهىاع مخخلفت مً اإلاػافاث الغزائُت (مػاداث ألاهعذة  ،اإلالىهاث  ،مػاداث اإلاُىشوباث  ،اإلاعخدلباث  ،اإلاشبخاث  ،اإلاىشفاث ،
اإلاىاد الغزائُت  ،اإلادلُاث  ،اإلاىىهاث  ،مدعىاث الىىهت  ،أحهضة جدىم ألاط الهُذسوحُني  ،ؤلاهضٍماث  ،بذائل الذهىن  ،غىامل الخبُِؼ ،
غىامل الىضج  ،ومػذالث اليشا).
ًدىاوٌ هزا اإلالشس دساظت جؿبُم الخلىُاث الخللُذًت والحذًشت اإلاخخلفت لخلم وجىضُف الطفاث الىسازُت للىباجاث .جؿبُم الخلىُاث الحذًشت
للهىذظت الىسازُت و صساغت ألاوةجت الىباجُت لخدعين الطفاث الاكخطادًت اإلافػلت (صٍادة ؤلاهخاحُت وجدعين الخطائظ الغزائُت للىباجاث)
اإلاداضُل الضساغُت أو اظدبػاد الطفاث غير اإلافػلت.
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املستوى

17

Food Metabolism
جمشُل الغزاء

FUN3104-3

الخامغ

18

Analytical Food Chemistry
هُمُاء جدلُل الغزاء

FNU3208-3

العادط

19

جلىُاث Food preservation Technologies
خفظ الغزاء

FNU3201-3

العادط

21

Nutrition through the Life Cycle
الخغزًت خالٌ مشخل الحُاة

FNU3202-3

العادط

21

Fats and Oils Technology
جلىُت الذهىن والضٍىث

FNU3203-3

العادط

22

Biostatistics
اخطاء خُىي

MATH3210-3

العادط

23

Field Training
جذسٍب مُذاوي

FNU3204-3

العادط

هلخص الوصف العزبي
هذف اإلالشسالخػشف غلى الفئاث الشئِعُت للخمشُل الغزائي الغزائي مشل الخمشُل الغزائي للىشبىهُذساث  ،الخمشُل الغزائي للذهىن  ،وألاخماع
ألامُيُت (البروجين) ،وإظهاس اإلاعاساث الاظخلالبُت اإلاخخلفت لصجلىوىص والجضٍئاث الطغيرة ألاخشي.واًػا غشع هُيل ووظائف الاهضٍماث اإلاخخلفت
اإلاعؤولت غً اظخلالب الغزاء ،باالغافت الى مػشفت الخأزيراث الهامت والحُىٍت ل ؤلهىاع اإلاخخلفت مً الهشمىهاث في غملُت الخمشُل الغزائي .وظشد
اإلافاهُم الػلمُت ألدواس بػؼ الفُخامُىاث في جىظُم الىشبىهُذساث والذهىن والخمشُل الغزائي للبروجين.
يهذف هزا اإلاعاق إلى جؿىٍش اللذسة غلى الخػشف غلى اإلابادئ ألاظاظُت واظخخذام الخلىُاث الخدلُلُت الحذًشت اإلاعخخذمت في جدلُل ألاغزًت ،
وهزلً جؿىٍش الخفىير الىلذي وؤلابذاعي لخدذًذ جشهُبت وهىغُت اإلاىخجاث الغزائُت وأظغ وجؿبُلاث اإلاىاد الفيزًائُت والىُمُائُت  ،الخلىُاث
الىمُت والىظائل لخدذًذ جشهُبت وحىدة اإلاىخجاث الغزائُت.
ًدىاوٌ هزا اإلالشس دساظت مبادئ خفظ ألاغزًت  -آلُاث الحذ مً خطائظ الجىدة الغزائُت اإلاخذهُت  -الجىاهب اإلاخخلفت لػملُاث ما بػذ
الحطاد مً اإلاىخجاث الخام والؿاصحت ومشخلاتها  -إغذاد اإلاىاد الخام لصحفظ  -جلُُم حىدة ألاغزًت اإلادفىظت خفظ ألاغزًت غً ؾشٍم
اإلاػالجت الحشاسٍت (الخػلُم  ،البعترة  ،الخجفُف  ،الخبرًذ والخجمُذ)  -خفظ ألاغزًت غً ؾشٍم ؤلاشػاع  -خفظ ألاغزًت غً ؾشٍم الخملُذ -
خفظ ألاغزًت بالترهيز  -خفظ ألاغزًت غً ؾشٍم الخذخين  -خفظ ألاغزًت بالخػلُب  -خفظ ألاغزًت غً ؾشٍم اإلاىاد الحافظت  -خفظ الؿػام
بىاظؿت الخخمش  -جأزير إحشاءاث الحفظ اإلاخخلفت غلى الخىاص الفيزًائُت والىُمُائُت لؤلغزًت.
الهذف مً هزا اإلالشس هى اخخُاحاث الخغزًت ؾىاٌ مشاخل دوسة الحُاة بما في رلً الحمل والشغاغت  ،والشغؼ  ،واإلاشاهلت  ،والشُخىخت ؛
والخأزيراث الاحخماغُت والاكخطادًت والشلافُت والىفعُت غلى ظلىن الغزاء والخغزًت.
يهذف هزا اإلالشس إلى هلل اإلاػشفت واإلاهاساث اإلاخخلفت خىٌ جىىىلىحُا الذهىن  ،الضٍىث  ،اإلاطادس  ،الخطيُف  ،ؾشق الاظخخالص  ،الخطائظ
الفيزًائُت-الىُمُائُت  ،ؾشق الخىشٍش  ،الهذسحت  ،الخذهىس والحفظ  ،جطيُؼ بػؼ مىخجاث الضٍىث  ،الضٍىث ألاظاظُت.
تهذف هزا اإلالشس إلى ؤلاخطاء الىضفي والبُاهاث الىمُت والىىغُت  ،وغشع جلذًمي .ملاًِغ الاججاه اإلاشهضي  ،ملاًِغ الدشدذ .كىاغذ
الاخخماٌ  ،الاخترام الششؾي  -الىىغُت والحعاظُت وخىم  ، Bayesاللُمت الخيبؤٍت ؤلاًجابُت والعلبُت  ، pdfالخىصَؼ رو الحذًً .جىصَؼ العم.
الخىصَؼ الؿبُعي  -أخز الػُىاث للفتراث الػمشٍت والخىاظبُت  -غذد الشىابذ في مجخمؼ واخذ وازىان ٌػني اليعب .اخخباساث فشغُت خىٌ
الىظائل واليعب والبُاهاث اإلالترهت.
الخذسٍب في مخخلف مطاوؼ ججهيز ألاغزًت جدذ إششاف فني وأوادًمي وزُمً .جب أن ٌشاسن اإلاخذسب في حمُؼ إحشاءاث الخطيُؼ  ،بما في رلً
مماسظاث مشاكبت الجىدة  ،والخذسٍب الذاخلي في دائشة الخذماث الغزائُت اإلاخخلفت غمً مجمىغاث مدذدة مشل اإلاعدشفُاث واإلاػاهذ
الخػلُمُت جدذ إششاف جلني وأوادًمي  ،وٍجب أن ٌشاسن اإلاخذسب في حمُؼ إحشاءاث اإلاػالجت بما في رلً الخطمُم .بشامج الخغزًت  ،والخذسٍب
الذاخلي في اإلاخخبراث اإلاخخلفت مً ظلؿت الغزاء والذواء جدذ إششاف فني وأوادًمي وزُم وٍيبغي أن ٌشاسن اإلاخذسب في أداء حمُؼ الاخخباساث
الشوجُيُت واإلاخخططت اإلاخاخت في غلىم ألاغزًت والخغزًت  ،وجيىن كادسة غلى الخػلُم وجفعير الىخائج.
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املستوى

24

Food Quality Control
مشاكبت حىدة الغزاء

FNU4101-3

25

Fruits and Vegetables Processing
Technology
والفىاهه جلىُت ضىاغت الخػشواث

FNU4104-3

26

Laboratory Techniques in Life Sciences
جلىُاث اإلاخخبراث في غلىم
الحُاة

FNU4102-3

العابؼ

27

Food Packaging
حػبئت وحغلُف الغزاء

FNU4103-2

العابؼ

28

Therapeutic Nutrition-2
حغزًت غالحُت 2

FNU4105-2

العابؼ

29

Dairy Technology
جلىُت ألالبان

FNU4203-3

الشامً

31

Meat and Fish Technology
جلىُت الصحىم وألاظمان

FNU4204-3

الشامً

31

Recycling of Food Industry Wastes
ألاغزًت جذوٍش مخلفاث مطاوؼ

FNU4203-2

الشامً

العابؼ

العابؼ

هلخص الوصف العزبي
ًخػامل هزا اإلالشس مؼ دساظت الؿشق اإلاخخلفت في غبـ حىدة ألاؾػمت ؾبلا للمػاًير اإلادلُت والػاإلاُت وغالكاتها باللىاهين والدششَػاث التي
جخماش ي أو جؿابم اإلاػاًير الذولُت لؤلؾػمت و تهخم هزا اإلالشس بخؿبُلاث هظم غبـ الجىدة في داخل اإلاطاوؼ اإلاىخجت لخلً ألاؾػمت .هزلً
جدىاوٌ هزه الذساظت الؿشق اإلاخخلفت لىشف الغش وؾشق فدظ جلً ألاؾػمت بذءا مً الفدظ الحس ي لها غً ؾشٍم الحىاط مشل الؿػم
والشائدت و الفدظ الىُمُائي والفدظ اإلاُىشوبُىلىجي اًػا .واًػا جشهض جلً الذساظت غلى الفدظ الحس ي لخلً ألاؾػمت وأهمُخه في غبـ
حىدة جلً ألاؾػمت واإلاػاًير الصحُت اإلاخبػت داخل جلً اإلاطاوؼ اإلاىخجت لخلً ألاؾػمت وجدىاوٌ أًػا اإلاػاًير اإلاخخلفت لػبـ الجىدة ومنها
مػاًير اإلاىظمت الذولُت الاًضو ومػُاس الىلاؽ الحشحت في جدلُل اإلاخاؾش وغملُاث الخطيُؼ الجُذ.
ضمم هزا اإلاىهج إلاػشفت وجلذًم اإلاهاساث اإلاخخلفت في جىىىلىحُا مػالجت الفاههت والخػشواث والخطائظ الشيلُت والغزائُت للهم وهزلً
غالماث فعاد وجلف جلً الفاههت والخػشواث  .وهزلً الخػامل مؼ مشخلت ما بػذ كؿف جلً الفىاهه والخػشواث ومشخلت ما كبل الخطيُؼ
مً خالٌ اغذاد وججهيز ومػالجت جلً الىاخه والخػشواث وجخػامل اًػا مؼ غملُت اخخُاس وخفظ جلً الفاههت والخػشواث والخغُيراث الغير
مشغىبت التي جدذر لها ومذي جأزير اإلاػالجت ألاولُت غلى حىدة جلً اإلاىخجاث مً الفاههت والخػشواث.
ًدىاوٌ هزا اإلالشس دساظت مبادئي جؿبُلاث الخىىىلىحُا اإلاخبرًت او الخلىُاث اإلاػملُت اإلاؿبلت في غلم الاخُاء الجضٍئي وهُمُاء البروجِىاث مً
خالٌ جبادٌ اإلاػشفت اإلابذئُت والاظاظُه لخلىُاث اهذماج الحامؼ الىىوي  ANDو  AANDواهفطاله اي غضٌ الحمؼ الىىوي الشٍبي AND
والىاسخ الػىس ي له  RCAوإغادة جشهُب الحمؼ الىىوي وحػلُم الحمؼ الىىوي الشٍبىصي وغملُت جىلُت البروجِىاث غً ؾشٍم العائل اللىوي
و حل البىلُىشٍمُذ  RDAPوغً ؾشٍم جىشاس البروجين في ظىائل الفطل والفطل الىهشبي لها وجدلُل البروجين اإلاىاعي وٍخدذر اًػا غً جشهُب
البروجين ووظُفت البروجين وجفىىه وجدلله وجؿبُله وهلله ورلً باظخخذام جلً ألاظالُب التي رهشهاها ظابلا في الىشف غً اإلاطذاكُت
والعمىم واإلاُىشوباث واإلاىاد الػاسة في جلً ألاؾػمت.
ًدىاوٌ هزا اإلالشس دساظت جأزير حغلُف ألاؾػمت واإلاىاد الخام اإلاعخخذمت في جطيُؼ غبىاث حغلُف ألاؾػمت والخطائظ والششوؽ الالصمت
جىافشها في مىاد الخغلُف و جلىُاث الخػبئت والؿشق اإلاعخخذمت في الخغلُف والخػلُم وغُىب اإلاىاد اإلاعخخذمت في خفظ الاؾػمت .
يهذف اإلالشس إلى الخػشف غلى الخغزًت في بػؼ خاالث الفشل اليلىي والغعُل اليلىي  ،وضف الخغزًت في خاالث أمشاع الىبذ والعشؾان ،
الخػشف غلى حغزًت مشض ى ألضهاًمش  ،وجأزير الغزاء غلى الحالت الىفعُت  ،وهزلً جخؿُـ وإغذاد الىحباث الػالحُت التى جىاظب وجالءم أمشاع
الػظام مً الهشاشت والىعىس.
ًدىاوٌ هزا اإلالشس حػشٍف الحلُب ومىخجاث ألالبان اإلاخخلفت -ؾشق الخطيُؼ الجذًذة إلاخخلف مىخجاث ألالبان -جؿبُم مػاًير غمان الجىدة
وظالمت ألالبان ومىخجاث ألالبان أزىاء الخطيُؼ والىلل واإلاىاولت والخخضًٍ.
يهذف هزا اإلالشس إلى دساظت جيىًٍ وخطائظ الصحىم وألاظمان والذواحً .جطيُػها إلهخاج اإلاىخجاث الغزائُت اإلاخخلفت ٌ -شمل هزا اإلالشس
الترهُبت الىُمُائُت  ،الخيىًٍ اللُفي الػػلي  ،حغيراث الخُبغ اإلاىحي ،إحشاءاث الخدػير واإلاػالجت  -جطيُؼ الباظترما ،اإلاىسجادًال  ،ظىظُج
وبشحش والخػلُب وؾشق اإلادافظت غليها.
ًدىاوٌ هزا اإلالشس الاهخمام بالىفاًاث اإلاىحىدة في اإلاطاوؼ اإلاىخجت للغزاء وخطائطها الىُمُائُت واإلاُىشوبُىلىحُت وإمياهُت اظخخذامها في إهخاج
مىخجاث راث كُمت اكخطادًت وحغزوٍت  -خطائظ وجؿبُلاث مخلفاث ضىاغت الفىاهه والخػشاواث  -خطائظ وجؿبُلاث هفاًاث ضىاغت
ألاظمان  -خطائظ وجؿبُلاث هفاًاث الؿدين  -خطائظ وجؿبُلاث هفاًاث ضىاغت العىش  -خطائظ وجؿبُلاث هفاًاث ضىاغت ألالبان.
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Food Biotechnology
الخلىُت الحُىٍت لآلغزًت

FNU4202-3

Graduation Project
مششوع جخشج

FNU4205-3

املستوى

الشامً

الشامً

هلخص الوصف العزبي
ًدىاوٌ هزا اإلالشس دساظت الخىاص الفيزًائُت والىُمُائُت لؤلغزًت وكابلُت جدىٍلها  -جؿبُلاث الخىىىلىحُا الحُىٍت في جطيُؼ ألاغزًت  -الخػشف
اليامل غلى ما ٌعمى باألغزًت اإلاػذلت وسازُا ( - )GMFاإلاػافاث الغزائُت التي ًخم إهخاحها غً ؾشٍم الخىىىلىحُا الحُىٍت  -الخلىُاث اإلاؿبلت
للفدظ والىشف غً اللىاغذ وؤلاسشاداث والدششَػاث التي جدىم مشاكبت اغخماد  - GMFاإلاعؤولُاث اللاهىهُت وألاخالكُت والخلىُت إلاىخجي
 - GMFجؿبُلاث الهىذظت الىسازُت في إغادة جذوٍش مخلفاث الؿػام  -العالمت الحُىٍت في .GMF
ًدىاوٌ هزا اإلالشس دساظت ششح أهمُت البدث للخىمُت الىؾىُت  ،والخػشف غلى مبادئ البدث الػلمي  ،وخل مشيلت الخفىير الػلمي  ،وضف
هُفُت هخابت ووشش ملاٌ غلمي  ،وفهم أخالكُاث وكىاغذ البدث الػلمي  ،واخخُاس ما ًطل إلى جاسٍخ هلاؽ البدث وجنزًل أدواث الىظائـ
اإلاخػذدة التي حششح إحشاءاث البدث.

