
 الوحدات عددالساعات عددsubjectالممررت

المجموعالعملً نظريعملًنظري

statistics23213 احصاء1

analytical chemistry23213التحلٌلٌة الكٌمٌاء2

Basic microbiology23213المجهرٌة االحٌاء اساسٌات3

Humman rights10101االنسان حموق4

1English language competent -120202- المختصة االنكلٌزٌة اللغة5

basic principles of engneering 23213 هندسٌة اسس مبادى6

mathematics20202رٌاضٌات7

131213417الوحدات مجموع

االغذٌة وتكنلوجٌا علوم لسم

الثانً الفصل- االولى السنة

 الوحدات عددالساعات عددsubjectالممررت

المجموعالعملً نظريعملًنظري

Computer12112حاسوب1

Organic chemistry23213 العضوٌة الكٌمٌاء2

Food biology23213اغذٌة احٌاء3

physics23213الفٌزٌاء4

2English language competent -220202- المختصة االنكلٌزٌة اللغة5

Principles of food processing technology23213االغذٌة تصنٌع تكنلوجٌا مبادى6

Demosratic and freedom 10101ودٌممراطٌة حرٌة7

The economics of water resources20202المائٌة الموارد التصادٌات8

141414519الوحدات مجموع

االغذٌة وتكنلوجٌا علوم لسم

االولى الفصل- الثانً السنة

 الوحدات عددالساعات عددsubjectالممررت

المجموعالعملً نظريعملًنظري

physical chemistry23213الفٌزٌاوٌة الكٌمٌاء1

the principles of  dairy technology23213االلبان تصنٌع تكنلوجٌا مبادى2

the economics of production20202انتاج التصادٌات3

food plant management20202اغذٌة معامل ادارة4

1cereal technology -123213-حبوب تصنٌع تكنلوجٌا5

biochemistry23213الحٌاتٌة الكٌمٌاء 6

121112416وحدات مجموع

االغذٌة وتكنلوجٌا علوم لسم

الثانً الفصل- الثانً السنة

 الوحدات عددالساعات عددsubjectالممررت

المجموعالعملً نظريعملًنظري

Human Nutrition20202 انسان تغذٌة1

food processing technology 123213 1 االغذٌة  تصنٌع  تكنولوجٌا2

Food plants  Engineering                     23213 اغذٌة معامل هندسة3

Production marketing20202منتجات تسوٌك4

food chemitry23213(1) اغذٌة كٌمٌاء5

Food poisoning and food safety                                   20202االغذٌة وسالمة الغذائً التسمم6

12912315الممررات وحدات مجموع

االغذٌة وتكنلوجٌا علوم لسم

 االول الفصل- االولى السنة



االغذٌة وتكنلوجٌا علوم لسم

االول الفصل- الثالثة السنة

 الوحدات عددالساعات عددsubjectالممررت

المجموعالعملً نظريعملًنظري

Therapeutic and healthy nutrition23213وصحٌة عالجٌة تغذٌة1

Food Chem.223213(2) اغذٌة كٌمٌاء2

Date  Processing technology23213 (1) تمور تصنٌع تكنولوجٌا3

Meat Technology23213اللحوم تصنٌع تكنولوجٌا4

Packaging technology23213 اغذٌة وتغلٌف تعبئة تكنلوجٌا5

Applications in Computer 22213الحاسوب فً تطبٌمات6

121712618الممررات وحدات مجموع

االغذٌة وتكنلوجٌا علوم لسم

الثانً الفصل- الثالثة السنة

 الوحدات عددالساعات عددsubjectالممررت

المجموعالعملً نظريعملًنظري

Food Enzymes Technology23213اغذٌة انزٌمات  انتاج تكنولوجٌا1

Food Analysis23213اغذٌة تحلٌل2

Cereal Technology(2)23213(2) حبوب تصنٌع تكنولوجٌا3

Date  Processing technology-223213 (2) تمور تصنٌع تكنولوجٌا4

Quality control20202الجودة ومرالبة نوعٌة سٌطرة5

-_Summer Trainingصٌفً تدرٌب6

Food processing Technology (2)23426(2) اغذٌة تصنٌع تكنولوجٌا7

Biotechnology23213حٌوٌة تمنٌة8

141816517الممررات وحدات مجموع

االغذٌة وتكنلوجٌا علوم لسم

االول الفصل- الرابعة السنة

 الوحدات عددالساعات عددsubjectالممررت

المجموعالعملً نظريعملًنظري

Food processing Technology (2)23426(2) اغذٌة تصنٌع تكنولوجٌا1

Evaluation of Food products23213اغذٌة منتجات تمٌٌم2

Technology of Water purification and waste treatment   plants Food 23213اغذٌة معامل مخلفات ومعالجة المٌاه تصفٌة تكنلوجٌا3

technology of food products development 23213 االغذٌة منتجات تصنٌع  تطوٌر تكنولوجٌا4

Juices and soft  drinks Technology23213الغازٌة والمشروبات العصائر تصنٌع تكنولوجٌا5

Research Project_3-11البحث مشروع6

101812719الوحدات مجموع

االغذٌة وتكنلوجٌا علوم لسم

الثانً الفصل- الرابعة السنة

 الوحدات عددالساعات عددsubjectالممررت

المجموعالعملً نظريعملًنظري

Food   processingTechnology 46426(3) اغذٌة تصنٌع تكنولوجٌا1

Caring and Storage23213وخزن عناٌة تكنولوجٌا2

Fish Technology23213اسمان تكنولوجٌا3

Design and Analysis Experiments03011 بحث مشروع4



Food additives23213  غذائٌة مضافات5

Seminar10101دراسٌة حلمة6

131812617الوحدات عدد مجموع


