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 البحثية  املوضوعات  عناوين 

 و مشكلته فى مصانع األلبان.     Mastitisمرض التهاب الضرع اللبن الناتج من حيوانات تعالج من  -1

 المستخدمة فى مصانع األلبان و أفضلها. أنواع أمالح الكالسيوم -2

 وخصائصها. Plant Rennetالمنفحة النباتية  -3

 وخصائصها. المنفحة المستخلصة من البكتيريا -4

 .وخصائصها المنفحة المستخلصة من الفطريات -5

 المستخدمة فى مصانع األلبان و أفضلها. المواد الملونه -6

 المستخدمة فى مصانع األلبان. Titanium dioxideمادة الـ -7

 المستخدمة فى مصانع األلبان. المثبتهالمواد المستحلبه و  -8

 المستخدمة فى مصانع األلبان. المستحضرات اإلنزيمية -9

 مشاكل البادئات فى مصانع األلبان.-10

 فى مصانع األلبان. Bacteriophageشكلة البكتيريوفاج م-11
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 القيمة الغذائية لأللبان المتخمرة. -12
 .Probiotic Fermented Milksاأللبان المتخمرة الداعمة للحيوية -13
 المنفحة المخلقة وراثًيا. -14
 فى مصانع األلبان. المواد المثبطة لنمو الميكروبات -15
تركيز اللبن عملية هامة في كثير من الصناعات و له استخدامات كثيرة موضحا المقصود به و هدفه مبينا الطرق المختلفة في الصناعة  -16

 و االجهزة و التطور الحدث في طرق الصناعة . 

لبن اعجاز من الخالق عز و جل فهو غذاء متكامل تقريبا و قد تجري عليه بعض العمليات او الصناعات بهدف زيادة تركيزه .مبينا ال -17

 المقصود بتركيز و تكثيف اللبن و االنواع المختلفة من اللبن المكثف و استخدامه . 

التي تجري علي اللبن قد تطيل من صالحيه و هو ما يحقق  تنتج بعض الدول كميات كبيرة من اللبن السائل اال ان بعض الصناعات -18

 عائدا اقتصاديا قد يفوق اللبن السائل .موضحا تلك الطرق و الفروق بينها و مبينا للتطور التكنولوجي في هذا المجال . 

المختلفة التي تتم علي اللبن  اللبن المكثف ذو اهمية و قيمه كبيرة . موضحا االجهزة المستخدمة في الصناعة و المعامالت الحرارية -19 

 مبينا التغيرات التي تحدث نتيجة التكثيف . 

يتعرض اللبن السائل للتخثر بفعل بعض انواع من البكتريا و هو يسبب خسائر اقتصادية بالنسبة للمزارع لذا تجري بعض العمليات التي  -20

 علي اللبن قبل التكثيف و االجهزة المختلفة المستخدمه في ذلك.  تهدف الطالة فترة صالحيته منه التكثيف . مبينا العمليات التي تجري

اللبن المكثف انواعه مختلفة و كذلك استخداماته . موضحا المعامالت الحرارية التي تجري للبن المراد تكثيفه و التغيرات التي تحدث  -21

 للبن نتيجة التكثيف . 

ستخدامات كثيرة. موضحا العمليات  التي تجري علي اللبن قبل التجفيف و للبن المجفف دور هام خاصة في تغذية الرضع كما ان له ا -22

 عيوب اللبن المجفف مبينا االجهزه الحديثة المستخدمه في الصناعة . 



ه رتعتبر دوله نيوزلندا من اكبر دول العالم انتاجا للبن السائل و لكن لتصدير تلك الكميات الهائلة كان البد من ابتكار طرق لسهوله تصدي  -23

 و واطاله فترة عمره منها تجفيف اللبن. موضحا االجهزة الحديثة المستخدمه في الصناعة ومبينا المواد المضادة لالكسدة .  

تعاني بعض االطفال الرضع من امراض سوء التغذيه الناتجة عن الرضاعة منها عدم كفاية لبن االم لذا يلجا العديد من اطباء االطفال  -24

 ان المجففة لتعويض هذا النقص. موضحا عيوب اللبن المجفف و كيفيه تالفي هذه العيوب. الي االستعانه بااللب 

المثلوج اللبني منتج يجذب المستهلكين كبارا و صغارا خاصة صيفا .موضحا المقصود بالمثلوج اللبني و مكوناته وعيوب زيادة هذه  -25

 المكونات 

لذا فان تصنيع اللبن في صورة غير صورته السائلة قد يضفي بعض الجاذبية منها  العديد من االطفال ال تقبل علي تناول اللبن السائل -26

 االيس كريم .مبينا طريقة عمل المخلوط و مواد االستحالب المختلفة و معايير جودة انتاج االيس كريم . 

 

يجذب االيس كريم االطفال خاصة في فصل الصيف حيث يعتبر صناعة المثلوج اللبني صناعة رائجة تحقق الكثير من الربح. مبينا  -27

 مكونات المثلوج اللبني و عيوبه و انتاج نكهات جديدة . 

 لدهنية و طرق االنتاج المختلفة. المنتجات الدهنية مسئوله عن قوام و نكهه المنتجات اللبنية .موضحا المقصود بالمنتجات اللبنيه ا -28

يعتبر اللبن احد المحاليل التي تحتوي علي كثير من المكونات منها ما هو صلب و منها السائل  و قد امكن فصل المكونات الدهنية منه  -29

 موضحا طرق اطالة فترة الصالحية و االجهزة المستخدمة في الصناعة . 

اضافة هامة للقيمة السعرية للمنتج كما يشكل وسطا مناسبا المتصاص بعض الفيتامينات كما انه ل الدهن الكثير من الصناعات كشي  -30

  مسئوله عن قوام المنتجات اللبنية .مبيتا العيوب المختلفة التي تظهر بها و طرق تالفي هذه العيوب .
 

 منسق المقررات وعضو لجنة االعداد والمتابعة بالكلية 

 أ.م.د / أحمد هالل                                                                                                                                      


