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 ھيعيبطلا ةصاوخو ن*للا ف$رع!•

ن*لل يواميكلا بيك56لا•

ماJEا ن*للا HIع ھفلتDEا ةيجولونكتلا تالماعملا•

 ن*لل ة$رارJLا تالماعملا•

نابلالا تاجتنم ةعانص•
ةرمختملا نابلالا•

ن*JRا•

ھفثكملاو ھففDRا نابلالا•



تاجتنمىفواهلئاسلاةتروصىفءاوسناسنالااهلوانتيىتلاةيئاذغلاداوملارهشانمربتعينبللاناهيفكشالامم

بقعناسنالاهلوانتيءاذغلواهنYلوقلانكميو.نبللاهبيكرتىفلخديرخاءاذغنمءزجكواهفلتخملانابلالا

لفطلللماكءاذغهناىنعياممروهش6ىلالصتدقةينمزةرتفلهلديحولاويساسالاءاذغلاربتعيثيحهتدالو

عيطتسيوىرخاةيذغالوانتعيطتسياهيفىرخاةيرمعةلحرملةلوصوىتحةيئاذغلاةتاجايتحالكبةدميعيضرلا

.اهمضهيناىمضهلاةزاهج

 ةمدقم



اهفرعىتلاةيذغالالوانمنبللاناءاملعلاحجريةيخيراتلاتاساردلاضعبىفو

.خيراتلارجفذنمناسنالا

ِهِنوُطُبِيفاَِّممْمُكيِقْسُنۖ ًةَْربِعَلِماَعْـنَْألاِيفْمُكَلَّنِإَو(زيزعلاةباتكىفىلاعتهللالاقدقو

الايفاصءاذغنبللاناهللاانلنيبل)َنيِبِراَّشلِلاًغِئاَساًصِلاَخاًنَـبَلٍمَدَوٍثْرَـفِْنيَبْنِم

نيبراشللمعطلاغاستسمهناامكمدلانمقلخهنانممغرلاىلعءيشةبوشي

.مضهلالهسو



بوسرسلاةرتفءاهتناوةدالولادعبةييدثلاتåاويحلاثåاليعبيبطلازارفالاةنYنبللافرعيو

.ابيرقتمîا7-3نمهتدمحوارتتىذلا

1962  ماعل154 مقر  هيرصملا ةيسايقلا تافصاوملل اقبط و

ضارمالانمىلاخلاوعونلاسفننمرثكاوادحاوييدثناويحللماكلابلحلانمجتانلاةينبللاددغلليعبيبطلازارفالاةنYنبللافرعي

نمءيشهنمعزنيواهدامىاهيلافاضينانود)بوسرسلا(أبللاءاهتنادعبوهعاضرلاةدملالخكلذواديجاجزمجوزمملاوةيدعملا

.هتåوكم



ىلالصتدقةرتفلرمتسيوةرشابمهدالولادعبهييدثلاددغلانمينبللازارفالاوهColostrumبوسرسلاو

.نبللانعايعيبطوîواميكفالتخافلتخيومîا7-10

ىفضفخنيامنيبيعيبطلانبللانمىلعا)حالما–نهد–نيتورب(هبلصدماوجىلعىوتحيبوسرسلانادجو

.يعيبطلانبللاىفهيعيبطلاهتبسنىلالوصولاىتحمويدعبامويديازتييذلاوزوتكاللانمهاوتحم

؟؟ ن7للا نع بوسرسلا فلتخي اذامل



Tا برقا ن*للا 6*تعWI Xءاذغ ةنو Xع ةئاوتحال كلذو  لماHI لا ةيئاذغلا   رصانعلا عيمجde 
ناويJLا  وا ناسjالا عيضر اhجاتحي

  قيقد نوuم300 وحنو ايئاذغ ارصنع85 نع د$زي ام و ايئاميك بكرم50 نم l6كا HIع ن*للا يوتحي

 I{و روص ثالث zI اعيمج تانوuملا ةذy دجوتو

يورغ بلحتسمي�ام لولحم



 تانوكملا ةعيبط بسح =>ع-1

 ءام و ھبلص دماوج WÜا اÑÖف مسق$و

 نHدلا بسح =>ع-2

 ھينyد ال ھبلص دماوجو ھينyد ھبلص دماوج WÜا مسق$و

 تانوكملا دجاوت ةبسJ بسح =>ع-3

 ىرغص تانوuمو ي6*ك تانوuم WÜا مسق$و



 ى7Nك تانوكم

Major components

%88-82 ءاملا

%3 نع لقي ال نHدلا

-3.2  نVتو7Nلا 3.5%

WزاYن

شرش نVتورب

%5-4زوتكاللا

%0.8-0.7 حالمالا

ىرغص تانوكم

Minor components

تانيماتيفلا

نHدلا =d ةبئاذ

ءاملا =d ةبئاذ

تاغبصلا

تامYزنالا

تازاغلا

راثآلا رصانع





نبللY دوجوملا ءاملا
  =lا مسقنYو l= 87%ا82 نVب ن7للا =d ءاملا ةبسJ حواkNت�

üءاملا ةيمك نم %96( رح ءام(

üءاملا ةيمك نم %4 ( طبترم ءام( 

 HIع رثؤي ھنا امك تانوuملا ضعبل ھباذا طسو ھنا امك ةلئاسلا ھتروص zÜ ن*للا راhظا نع لوئسملا وy ءاملاو
 ثيح ن*للا ظفح ëíìî zÜئر لماع ھنا امك  تاêوركيملا ومنو ة$وسèلا تالعافت كلذكو نابلالا تاجتنم ماوق
Xتلق امل jا مك ن*للا ظفح ة56ف تداز ءاملا ةبسJLلا zÜ ا ن*للاDRفف 



نبللا نهد
 اقباس ةروكذملا لماعلا بسح =>ع ن7للاب نHدلا ةبسJ فلتخت�

ü5.5-3 ىرقبلا ن7للا % 
üا ن7للاwxوماyz{  5-8.%

 ن7للا نHد ةيمHا§

üھيلاعلا ةيئاذغلا ةتميق

üةبئاذلا تانيماتيفلل ردصم 

üرعس ن7للا تانوكم =>غاYا

üÄصاوخ  نابلالا تاجتنم ىطعÖمملا اVÜة

üلخدي d= اصتلا ةميق باسحd= d= نابلالا تاجتنم

üروفسفلل ردصم 

üاسالا نوكملاyzá d= دلا تاجتنملا تاعانصHھين 



ن*للا نyد بيكرت

نم ھيساسا ةروصب  ن*للا نyد بك56ي
 ) Tri-glycerides) 98%  ھيثالثلا تاد$رسëلJRا•
  ) %2 ( نyدلل ةبحاصملا داوملا ضعû و ةرح ةينyد ضامحاو  ةيداحاو ةيئانث تاد$رسëلج•

.نزولاب )%87.5  ( ةينyد ضامحأ و )%12.5( لورسëلJRا نم ن*للا نyد نوuت$و
 ضامحالا تا56ساI{ تاد$رسلJRا نا ثيح 56سالا ن$وuت لعافت zI  لورسëلJRاب ھينyدلا ضامحالا طابترا نم  تاد$رسëلJRا نوuتتو
: لعافتلا اذy ¶•وت ھيلاتلا ةلداعملاو لورسëليJRا لوحك عم ھينyدلا

CH2. OH      
CH.OH

CH2 .OH

R1COOH
R2COOH

R3COOH

CH2COOR1
CHCOOR2

CH2COOR3
+ 3H2O+



ةعانصلا دعب وا ءانثا نبللا نهد اهببسي دق ىتلا لكاشملا

 Rancidity  خنkÜلا�
üاملا للحتلاäن (يåزنالا لعف ةجيYت ام lipases ( وéملا معطلا ىطعkÜخن

 ن7للا نHد بيكرت§

üيkNد بكHن7للا ن d= بح ةروصèةطاحم  ھقيقد تاب êوبيللاو دبيلوفسفلا نم ءاشغíتورVو  نì= دلا بالحتسا نع ةلوئسمHهدوجوو ن d= 

Hةروصلا ةذ  

üمتيVÜ دHدلا ضامحالا نم هاوتحم عافتراب ن7للا نHصق ةينVNا لثمتو  ةلسلسلا ةwxرسلYكا ةيثالثلا تادôN ا نم %98 نمwxرسلYتاد

رwöا نHدلا

 فالغ

úáيتورíوفسوف

 Oxidation دسكاتلا§
üنåكالا لعافت  ةجيùxVدلا ضامحالا عم نHغ ةينVN وكتو ھعبشملاY7لا نNتاديسكو 



نبللا تانيتورب
   l= 3.5%ا3.2  ن7للاب  نVتو7Nلا ةبسJ حاوkNت�

üوHبب طباوارب ھطبترم  ةي°يما ضامحا نع ةرابع وåو  ھيديYتورب مسقنVا ن7للا نl= مسقVئر نèسVن 

vتوربèورغ تانYزا¢لا (  ھYلصتو  ن Jا ھت£سl= 79% (Caseins
vتوربèتورب ( ھبئاذ تانVشرشلا ن  ( Whey Proteins

α-Ca
S1, S2

β- Ca

К- Ca

γ- Ca

α-lactoalbumine

β- lactoglobuline

Bovin serum 
albumine

Proteose Peptone

Immunoglobuline



 نبللا تانيتورب ةيمها
ةيئاذغلا ن*للا صاوخ يطعT امم  مويسلاuلاو روفسفلاب ن$زاuلا طابترا�

 ن*JRا ةعانص zI مhم ن$زاuلاب مويسلاuلا طابترا�

 ة56ندلا ةيلمع هاجت اتابث l6كا�

�Tمملا ضيبالا نوللا ن*للا ىطع´¨

 ة$ويJLا ةميقلا تاذ ھيèي6*كلا ةيØيمالا ضامحالا HIع شرشلا تانëتورب ىوتحت�

 ھعانملا تانëتو6*لا HIع شرشلا تانëتورب ىوتحت�

Iso ي∞رhكلا لداعتلا ةطقنل لوصولا دنع  ) ن$زاuلا( ن´تو6*لا بس56ي� electric point 
(pI)لاوde دنع لداعتيyضفخني ثيح ن´تو6*لا ا pHلhا6.7 نم اWI 4.6



ايئامللحتيوزوتكالجلاركسنمءيزجعمادحتمزوكولجلاركسنمئزجنمنوكتييئانثركسزوتكاللا

نمنيعونلانيذهجتنيلîريتكبلانمعاونأضعبزرفتامكةيمضهلاةانقلايفدجوييذلازيتكاللاميزنإةطساوب

.تîركسلا

نابلألايفهدوجوةبسنفلتختوةبئاذةلاحىلعدجويوةييدثلاتåاويحلانابلأيفطقفزوتكاللادجو

Yبيلحلاامنيب%7.2يلاوحىلإلصتهنمةعفترمةبسنىلعىوتحيمالأنبلنأظحاليفبيلحلاعونفالتخ

.%5ىلإ4يلاوحةبسنلانوكتنابلألانمةريغويسوماجلاويرقبلا

)زوركسلا(بصقلاركسةوالحتناكاذإفبصقلاركسيفاπاليثمنملقأزوتكاللاركسةوالحو

ركسةوالح4/1ىلإ6/1يلاوحيأ%25ىلإ15يلاوحنوكتزوتكاللاركسةوالحناف100%

بصقلا

نبللا ركس



§Tھل ¨´مملا معطلا ن*للا يطع 

 وhفةفلتDEا ھيØبللا تاعانصلا zÜ رود اي6´تكبلا هذy لعفب زوتكاللا نم بيلJLا zÜ نوuتملا كيتكاللا ضماح بعلي§
.. ةرمختملا نابلالا ةعانص ìî zÜ≤اسا لماع

فاJRا ن*JRا ةصاخو  ھ$وسèلا ملذكو ن*JRا ةعانص zÜ ةفلتDEا تايلمعلا  zÜ مyاسT ثيح ن*JRا جاتنا zÜ مhم ھنا امك§

 و مويسلاuلا لثم  مسR∂ل ھمhملا ھيندعملا رصانعلا ضعû صاصتما ةدا$ز HIع دعاسT ھنا ثيح ھ$وذغ! ةيمyا زوتكالللو§
ةقيقدلا ءاعمالا لالخ كنزلا و ديدJLا و  مويسØغملا و روفسفلا

زوتكاللا ركس هيمها



Salts and Minerals  ةيندعملا حالمالا
 ھيندعم  حالما  %0.8-0.7 ةبسJ =>ع ن7للا ىوتحي�

qا نموHمÖرول¢لا و مويس°غاملا و مويسلا¢لا و مويساتوبلاو مويدوصلا اYركلا و تادíتانو 

 ى7Nكلا ن7للا حالما وHو  تاتي7Nكلاو

qêا لثم ىرغص ةروصب دجاوتت  حالمالا ضعwöنجنملاو موركلاو  ساحنلاو ديدVÜ كنزلاو 

 تلíوكلاو دويلاو

 ھيندعملا حالمالا ةيمHا§

üھيلاعلا ةيئاذغلا ةميقلا 

ü7لا تابثNتورVن  

üاHةعانصل  ھيجولونكت ةيم êرط نع  تاجتنملا ضعYن7جتلا ةيكيا¢يم ق

üعافترا Jا ةبسwöا يدؤت دق ساحنلاو ديدl= د ةدسكاHظو ن7للا نÖو دسكاتم معط روÆöØ{  قلخ كلذلوÖهللا ا d± 

ةVNغص بسJ ةروص





Vitamins تانيماتيفلا
 ناسJالل ةYرورضلاو ھمÖملا تانيماتيفلا نم ةعونتم ھعومجم =>ع ن7للا ىوتحي�

qةبئاذ تانيماتيف d= دلاHك , أ , د ,ه (  ن   E.D.A.K  (

qةبئاذ تانيماتيف d= ب تانيماتيف ةعومجم لثم  ءاملا  ( B-complex)ماتيفوVج ن )C( 

 ةدلوملاCarotene نVتورا¢لا ةدام لثم  تانيماتيف ةدلوم 7Nتعá π∏لا كلت =ì ن7للا تاغبص نم§

رفصالا ةنولب ةVÜمتو ىرقبلا  ن7للا نHدب ةباذم =ìو  أ نVماتيفل

§d= êراقبالا فانصا ضع WرفلاYزYاو ناwxل نوكي سوما∫öوحت =>ع ةردقلا ناويYا ةغبصلا لl= ماتيفVن 

 ضيبالا نوللاب ن7للا رÖظي كلذل )أ(

 رفصا نول ب£سá π∏لا =ìو ب  تانيماتيف ةعومØá ºxت°تو ì= Riboflavin نVفالفوبYرلا ةغبص§

 ءاملا =d ةبئاذ اæøا ثيح شرشلا =d رضخم

Pigments تاغبصلا



Gases  تازاغلا
 ن7للا =d ثدحت تاVNغπ ةجيåن دجاوتت وا الصا هدجاوتم ءاوس تازاغلا نم ھعومجم =>ع ن7للا ىوتحي�

qلثم  ابعيبط ن7للاب هدجاوتملا تازاغلا CO2 O2 N2 دجاوتتو d= ةبلح روف ن7للا 

qن دجاوتت تازاغåوركيملا تارمختلا ةجيíوركيملا لعفب ھيíتا 

 VÜلاتكلاو VÜتافسوفلاو VÜبيللا  تامYزنا لثم  مYزنا50 نم ôNكا =>ع ن7للا ىوتحي§

 مدلا نم ھيعيبطلا ن7للا تامYزنا قيلخت متي§

§Hزنا كانYثك ىرخا تامVNدجاوتت ة d= ن ن7لللاåوركيملا لعف ةجيíو تاì= ال π7تعN زناYلب  ھي°بل تام 

 اHردصم ىرخالاو ن7للا =d ھبعيبط امHادحا ناتروص ةنم دجوي VÜبيللا مYزنا (  ھيíوركيم تامYزنا

) ى¡وركيم

Enzymes   تاميزنالا



NPN هينيتورباللا ةينيجورتينلا تابكرملا
�ì= لخدي تابكرم ھعومجم d= يكرت¬øينلا اkNجوVركلا لثم  نYتاVركلاو نYنتاVن 

 مسwx ةYويح جتاون =ìو  نVتو7Nلا بيكرت =d لخدت ال اø√كلو  اYرويلاو اينومالاو

 . ةقيلخت ءانثا ن7للا =lا مدلا نم لقت°تو ناويwöا

§ì= لع فرعتلا مت تابكرم≈øدجاوتت نكلو ا d= ةروص êنمو  ةياغلل ھطيس 

 كيفوVNبلاضمحو ديHدلاتèسالاو  نوتèسالاو  ھيلينوíركلا تابكرملا اø∆لثما

Trace Elements رæآلا تابكرم



 عاونالا ضعب ىف نبللا بيكرت
دامر شرشتانیتورب نیزاك زوتكال ركس نھد ءام نبللا عون

0.21 0.4 1.25 6.98 3.75 86.25  مالا

0.75 0.4 3 4.75 3.75 87.32  راقبا

0.76 0.46 4.62 4.77 7.5 82.32 سوماج

0.97 1.45 5.33 4.28 8.6 79.46 مانغا

0.48 0.6 3.63 4.96 6.57 83.34 زعام



 نبللا تåوكم بسنو ةيمك ىلع رثؤت يتلا ةفلتخملا لماوعلا
 ھيثارو لماوع : الوا

 ناويJLا عون1.

ناويJLا ةلالس2.

هدحاولا ھلالسلا دارفا3.

 ھيجولويسفو ھي«يب لماوع

 ناويJLا رمع1.

بيلJLا مسوم2.

بيلJLا تا56ف3.

ةيذغتلا4.

.5∏Lا ةJLناوي

6´قاقعلاو ة$ودالا6.



See you soon 
J

Always keep your smile .. It is free 


