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 ا�سس الھندسية لورش معامل ا�غذية أسم المادة

 ا�سس الھندسية لورش معامل ا�غذية فصلمقرر ال
الطالب بمدى اھمية دراسة ھذه المادة لكونھا تتعلق بتأسيس معامل ا�غذية تعريف أھداف المادة

وتجھيزھا بالماء والكھرباء واجھزة التبريد والتدفئة وكيفية تصليحھا ومعرفة اجزائھا 
.وكل مايتعلق بمعامل ا�غذية 

تدرس المادة وسائل نقل القدرة وتجھيز معامل ا�غذية بالمياه وتجھيز معامل ا�غذية للمادة التفاصيل ا�ساسية
ليح معدات التبريد بالكھرباء والسيطرة على الظروف الجوية في معامل ا�غذية وتص

.والتجميد 

، ا�سس الھندسية لورش معامل ا�غذية الكتب المنھجية .كتاب مكننة ا�نتاج الحيواني

، تقارير من مكتبة الكلية ومكتبة الجامعة المصادرالخارجية .تقارير من شبكة ا�نترنت تخص المادة

 ا�متحان النھائي المشروع ا�متحانات اليوميةالمختبرالفصل الدراسي تقديرات الفصل

35%5%10%50%
 معلومات اضافية

مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

 بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية
 الصناعات الغذائية:القسم

ا�ولى:المرحلة
 جنان حكمت نامق:أسم المحاضر الثhثي

مدرس:اللقب العلمي
 ماجستير:المؤھل العلمي

كلية الزراعة:مكان العمل



 جدول الدروس ا�سبوعي
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 عطلة نصف السنة
 اجھزة نقل القدرة الحركة وانواعھا 12/2/2012 17
 وسائل نقل الحركة وسائل نقل القدرة 19/2/2012 18
 تطبيقات رياضية نسبة نقل الحركة26/2 19
 انواع المضخات المضخات واساس عملھا4/3 20
 الطوافات منحنيات المضخات11/3 21
الدورة الكھربائية التأسيسات المائيةرموز18/3 22

 تطبيقات عملية
العدد والمواد الكھرباء الرئيسية25/3 23

المستخدمة في 
 التأسيسات المائية

الدورة الكھربائية المحرك الكھربائي1/4 24
 تطبيقات عملية

 نقل الطاقة الكھربائية التأسيس الكھربائي8/4 25
كيفية انشاء ا�رضي تھوية معامل ا�غذية15/4 26

 تطبيقات
 نظم توزيع الھواء خزن المنتجات الزراعية22/4 27

مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

 بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية
 الصناعات الغذائية:القسم

ا�ولى:المرحلة
 جنان حكمت نامق:أسم المحاضر الثhثي

مدرس:اللقب العلمي
 ماجستير:المؤھل العلمي

كلية الزراعة:مكان العمل



:توقيع العميد: توقيع ا�ستاذ

 اجھزة التبريد الدورة الكھربائية29/4 28
 المضخة الحرارية معدات التبريد والتجميد6/5 29
 انواع اللحام طرائق فحص ا�جھزة13/5 30
 تطبيق عملي للحام ھزه التفريغ والشحن لhج20/5 31
 تصليح معدات التبريد امتحان نظري27/5 32
33 


