
Mandatory Class: 3
rd

 Dairy  chemistry 
 

 

Teaching scheme: 2 hours lecture and 3 practical hour per week 

Course Description : 

      Interested in studying variations in the composition of milk and the causative factors, the content of the milk 

from  the basic large and small components include  water, carbohydrates, fats, proteins, pigments , enzymes and 

salts, etc., and the impact of each component on the chemical and physical properties of milk, also  study of 

chemical structures of these components and interference between them on the properties of milk and its 

manufacturing properties, in addition , the effect  of  factors used in the industry on these components and on the 

type of product. 
 

Objectives :  

 Identify the key ingredients found in milk and milk products , factors affecting its productivity and its 

properties. 

 The participation of each of these components in giving chemical and physical properties of the milk and 

the importance of each of them. 

  Identify the impact of these components overlaps with each other to give the chemical and physical 

properties of the final milk. 

 the effect of components on chesses making and other  dairy products. 

 

Learning outcome: 

At the end of this course, the learner will be able to : 

 Knowledge of the most important components of the  milk and their classification. 

 Identify factors affecting the quantity and quality of milk produced and the effect of nutrition and some 

injuries on the installation of  chemical and physical properties of milk . 

  Knowledge of  the chemical composition of each component, its  ratio , its influence on the milk 

properties ,and the effect of the interference and  proportion of each component on others . 

  Knowledge of the factors surrounding ,as effect of  pH and temperature on the manufacturing processes 

of these components and their role in maintaining the properties of milk. 

 

 

Topics 

1- Composition of milk                                                                                                                          4 hours 

(The definition of milk, the total composition of the milk, the basic components  

and secondary  components.The factors leading to variations in the composition  

of milk.   

2- Milk fat                                                                                                                                               6 hours 

( importance, classification, milk fat composition, saponified  materials, triglycerides and  

Fatty acids, secondary fatty acids, and differences  in the fatty acids, triglycerides and their  

types, phospholipids , importance and methods of isolation, un-saponified  material, Sterol  

at milk, Some of the minor components in milk fat, distribution of fatty acids theory, import- 

ance of fat globules size. 

3- Rancidity in milk fat                                                                                                                           2 hours 

( types, factors affecting in lypase activity, factors affecting the rancidity  taste, effect of   

manufacturing processes on overlaps lipids and proteins in milk. 



4- Milk proteins                                                                                                                                   8 hours 

( components of proteins from amino acids, casein, Phosphate , carbohydrate, sulfur  In  

casein molecules ,the casein melting point. Kinds of casein (α-s-, β-, Kappa -, gamma – 

 casein),forces responsible on stability of casein  particles, whey proteins ( β - lactoglobulin, α – 

 lactoalbomin, serum albumin,immuno proteins, proteose- peptone, minor whey proteins  , 

 effect of processing method on milk proteins (refrigeration, freezing, heat treatment, pH,  

salts and ions). 

5- Milk Salts                                                                                                                                             4 hours 

( definition, factors affecting the variability in milk. Effect of different thermal treatments  

on the balance of salts in the milk (temperature, pH, Carbon dioxide, concentration, etc.)  

colloidal calcium phosphate, trace elements in milk. 

6- Milk sugar                                                                                                                                             2 hours 

( biosynthesis of lactose, the types of sugars found in milk, lactose uses in the food  industry). 

7- Vitamins in milk                                                                                                                                 2 hours 

 (water and fat soluble vit.). 

8- Enzymes in milk                                                                                                                                 2 hours 

influence of the quantity and quality of food on their proportions in the  milk, their  nutritional 

effects and their relationship to the injury of some diseases) . 

 

 

Text book : 

     Lectures have been prepared in this area, depending on the many and different references. 

 

References : 

 Dairy chemistry, Dr. Amer M. Ali, et al 

 Dairy chemistry, Dr. Jassim M. Jandal 

 

 ( أ2المرفق )

A – نكليزية للمنهج المعد باللغة اال 

1- For Laboratory 

continuous laboratory assessment during springal semester ( maximum marks  01) 

616 Exams (at least two) 

416 Quizzes and reports 

016 Regularity in the class. 

 

End semester examination ( maximum marks- 21) 

A written examination will take all the degree. 

2- For theory subjects 

continuous assessment during autumnal semester (maximum 316) are distributed to: 

616 Exams (at least two) 

316 Quizzes, assignments such as homework , reports from internet correlated with 

addressed subjects, discussions. 

016 Regularity in the class 
 

TU Examination pattern ( maximum marks -61) 

Part A: questions with short answers (define or discussed) 5 * 2 = 01 marks 



    Candidates have to answer five  questions out of of six ,there are  one question from each 

key subject  

Part B: causal Questions (show cause, illustrate the importance, the effect, compare) 2 * 01 = 

21marks 

 Be two main questions (each question consists of 6 branches and be answering five 

branches of   each question and each branch of a major subject. 

Part C: choices Questions (Choose the correct answer, true and false) 01 * 0 = 01marks 

             All questions are compulsory and there is one question from each key subject 

Part D: Long assay Questions (enumerate or explain) = 21 marks 

             All questions are compulsory and there is one question from each key subject 
 

 

 

 اجباري المرحمة الثالثة كيمياء البان 5 3 2ك أ 

                                             مختبر عممي ( ساعات3( ساعة محاضرة نظري و )2)ساعات التدريس المخطط لها : 
 :المنهج وصف 

توى الحميب من المكونات االساسية الكبيرة والصغيرة من ماء ييتم بدراسة التباينات الموجودة في تركيب الحميب والعوامل المسببة ليا ، دراسة مح   
تتم  وكاربوىيدرات ودىون وبروتينات وصبغات وانزيمات وامالح وغيرىا، وتاثير كل مكون منيا عمى الخواص الكيميائية والفيزيائية لمحميب، كما

تاثير ذلك عمى خواص الحميب وعمى الخواص التصنيعية لو اضافة الى دراسة التراكيب الكيميائية االساسية ليذه المكونات وتداخالتيا مع بعضيا و 
 تاثير العوامل المستخدمة في الصناعة عمى ىذه المكونات وتاثير ذلك عمى نوع المنتج .

 

 الهدف من تدريس المنهج : 
 واصو .التعرف عمى المكونات االساسية الموجودة في الحميب ومنتجاتو والعوامل المؤثرة عمى انتاجيتو وخ 

 . مشاركة كل من ىذه المكونات في اعطاء الخواص الكيميائية والفيزيائية لمحميب واىمية كل منيا 

 . التعرف عمى تاثير تداخالت ىذه المكونات مع بعضيا في اعطاء الخواص الكيميائية والفيزيائية النيائية لمحميب 

 . تاثير المكونات عمى عمميات التجبن وبقية منتجات االلبان 
  

 نتائج التعمم :   
 في نياية المقرر يكون المتعمم قادرا عمى :

 معرفة اىم المكونات الغذائية المكونة لمحميب واسس تصنيفيا .

         تحديد العوامل المؤثرة في كمية ونوعية الحميب المنتج وتاثير التغذية و بعض االصابات المرضية عمى تركيب    

 ئي .الحميب الكيميائي والفيزيا  

  التركيب الكيميائي لكل مكون، ونسب وجوده، وتاثيره في محافظة الحميب عمى خواصو وتاثير نسبة كل      معرفة      

 مكون عمى المكونات االخرى وكذلك تداخالتيا. 

      في       معرفة تاثير العوامل المحيطة من أس ىيدروجيني ودرجة حرارة وعمميات تصنيع عمى ىذه المكونات ودورىا
 المحافظة عمى خواص الحميب .

 
 



 المواضيع
 تركيب الحميب -1

      العوامل المؤدية لمتباينات في تركيب الحميب.                                                                              سية والمكونات الثانوية ،تعريف الحميب، التركيب اإلجمالي لمحميب، المكونات األسا)
2 

 4    دهون الحميب ،أهميتها، تصنيف الدهون، تركيب دهن الحميب. المواد المتصوبنة، الكمسيريدات الثالثية والحوامض                 3
 الكمسيريدات الثالثية وانواعها، الفوسفولبيدات ،الدهنية، الحوامض الدهنية الثانوية، التغاير في الحوامض الدهنية         
 .،  اهميتها وطرق عزلها . المواد غير المتصوبنه        

  2،        بعض المكونات الثانوية في دهن الحميب ، فرضية توزيع األحماض الدهنية في الكمسيريدات الثالثيةستيروالت الحميب،        4
 الحبيبة الدهنية . أهمية حجم        

 2  مؤثرة عمى تطور الطعم             التزنخ في دهن الحميب، أنواعه، العوامل المؤثرة في نشاط الاليبيز في الحميب، العوامل ال       5
 التزنخي، تأثير العمميات التصنيعية عمى تداخالت المبيدات والبروتينات في الحميب .         

 4            المواد الكربوهيدراتية ، ينية، كازينات الحميب . الفوسفات،تينات من األحماض االمبروتينات الحميب ، مكونات البرو         6
 قابمية ذوبان الكازينات. ،المواد الكبريتية في الجزيئات الكازينية         

 4                نية والقوى المسؤولة كازين، الجسيمات الكازي-كزين، كاما-كازين، كابا -أس كازين، بيتا-ألفاانواع الكازينات)         7
 الكتوالبومين، ألبومين مصل الدم، البروتينات الوقائية،-الكتوكموبيولين، ألفا-الشرش، بيتاتقرارها ، بروتينات عن اس          
 ) التبريد، التجميد، في الشرش، تأثير الظروف التصنيعية عمى بروتينات الحميب ببتون البروتينات الثانوية-البروتيوز          
 المعاممة الحرارية، األس الهيدروجيني،األمالح وااليونات (          

 2                              أمالح الحميب، تعريفها، العوامل المؤثرة عمى تباينها في الحميب .                                          8
 2  ني اوكسيد الكربون              المختمفة عمى توازن األمالح في الحميب ) الحرارة، الحموضة، غاز ثاتأثير المعامالت الحرارية       9

 ،التركيز....الخ( فوسفات الكالسيوم الغروية، العناصر النادرة في الحميب .       
 2    ميب ، استعماالت سكر الالكتوز في           سكر الحميب ، التخميق الحيوي لسكر الالكتوز، أنواع السكريات الموجودة في الح     11

 الصناعات الغذائية .        
 2        الفيتامينات في الحميب ) الذائبة في الماء والذائبة في الدهن ( .                                                                11
 2ع الغذاء عمى نسبها في الحميب وتاثيراتها التغذوية وظهور بعض االمراض                األنزيمات في الحميب .وتاثير طبيعة ونو    12
 

 ب المنهجي :          االكت
 تم اعداد محاضرات في هذا المجال باالعتماد عمى مصادر مختمفة

 

 :االخرى المصادر الخارجية 
 كيمياء األلبان / د.عامر محمد عمي وآخرون 

  2117جندل  محمد . جاسمكيمياء األلبان / د 

 
 

 ( ب2المرفق )

 

B-  المنهج المعد بالمغة العربية 
 الجزء العممي ) المختبرات(  -1

 %( توزع الى :01التقييم المستمر اثناء الفصل الخريفي في المختبر ) كحد اقصى  - أ



 % امتحانات ) اثنان عمى االقل (51
 تقارير لمتجارب المنجزة% الكوزات التي تجرى لمطالب في تجارب المختبرات وال41
 % االنتظام بالدراسة وااللتزام بضوابط العمل داخل المختبر وااللتزام بالحضور 01

 %(21االمتحان النيائي )نياية الفصل () كحد اقصى  - ب

  تحسب الدرجة كاممة المتحان تحريري   
 

 الجزء النظري ) المحاضرات ( -2
 %( توزع الى :31ى التقييم المستمر اثناء الفصل الخريفي )كحد اقص - أ

 % امتحانات ) اثنان عمى االقل(61
 % امتحانات يومية )كوزات ( والوظائف البيتية وتقارير من االنترنيت ليا عالقة بالمواضيع التي ييتم بيا الفصل الدراسي31

 واالجابة عمى االسئمة المطروحة لممناقشة خالل المحاضرة     
 لتزام بالضوابط داخل المحاضرة% االنتظام بالدراسة والحضور  واال01

 

 %( 61)الحد االقصى االمتحان النهائي 
 درجة 01=  2* 5اسئمة ذات اجوبة قصيرة ) عرف   او ناقش (   الجزء أ  :
 تكون االجابة عن خمسة من مجموع ستة اسئمة ويكون سؤال واحد من كل موضوع رئيسي في المنيج          
 21=  01*2بين اىمية ، بين تاثير ، قارن (  اسئمة سببية )عمل ،  الجزء ب:

فروع وتكون االجابة عن خمسة فروع من كل سؤال  ويكون كل فرع   منيا  من  6تكون بشكل سؤالين رئيسين ) كل سؤال يتكون من      
 .موضوع رئيسي

 01=0*01اسئمة اختيارات ) اختر االجابة الصحيحة اوصح وخطأ (   الجزء ج:
 ئمة اجبارية وىنالك سؤال واحد من كل موضوع رئيسيجميع االس      

 درجة 21اسئمة شرحية  )عدد او شرح (   =  الجزء د: 
 جميع االسئمة اجبارية وىنالك سؤال واحد من كل موضوع رئيسي      

 
 


