
 

 

Teaching scheme : 2 hours lecture and 3 laboratory hours per week 

Course Description : 

  This course covers the basic ingredients in a food item and the foundations classified into large and small 

components, Identify each component, rating them and their structures and the effect of chemical interfering  

as a result of exposure to different ambient conditions and manufacturing processes. Where the course deals 

with water and ice and their role in food, carbohydrates, fats, proteins, dyes, enzymes, enzymatic  and non-

enzymatic browning reactions, colloids, and taste and flavor compounds.    

 

Objectives :  

 Identify the primary and secondary components of the food and material, foundations of classification. 

 Distinguish between these components and structural knowledge of the unit and the types of bonds with 

each of them. 

 Identify the role of each of these components in giving properties of food material. 

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

properties of the final  food material . 
 

Learning outcome: 

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

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

  distinguish between major and minor components of food material. 

 The chemical composition of each component and bonds with its constituent building blocks. 

 Knowledge of the  effect of surrounding factors as pH and temperature at the manufacturing processes . 

  Knowledge of interference of these components and their relationship to the physical and chemical 

properties of the food. 

 Identify the enzymatic and non-enzymatic browning reaction and identify the factors responsible for them 

and how to avoid. 

 Identification of flavor compounds , claimed responsibility for the properties of the material, its importance, 

and ways to identify them. 

 

Topics 

1- Water                                                                                                                                  4 hours 

(Importance of studying food chemistry and its relation with other sciences,  water               

in foods, molecular water, the physical properties of water, freezing and ice structure,  

types of water, solubility of biological compounds, three phases of 

 water, water activity and food spoilage. 

2- Carbohydrates                                                                                                                      4 hours 

( classification, monosaccharides, oligosaccharides, amino sugars, alcoholic sugars,  

anhydrous sugars, functional properties of sugars in foods, caramelization).Polysa- 

ccharides ( starch, glycogen, cellulose  and hemi cellulose, pectic substances, gums),  

 functional properties of polysaccharides, Sugars in food technology. 

3- Lipids                                                                                                                                               4 hours 
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(classification, triglycerides, mono and diglycerides, fatty acids,  physical properties,            

hydrolyses, manufacture of edible oils,waxes, sterols, phospholipids , cephalins ,  

pigments, Emulsifiers, Mechanism of lipid  oxidetion , effect of environmental factors ,  

Lipid auto oxidation in food systems). 

4- Proteins                                                                                                                                          4 hours 

( amino acids and peptide linkage, amino acids classification, proteins classification,  

proteins  structures ( primary, secondary, tertiary, quaternary) . Protein denaturation , 

 chemical changes; functional properties.   

5- Browning reaction                                                                                                                       2 hours 

( classification, non-enzymatic browning reaction ( Millard reaction, browning of  

ascorbic acid, caramelization) , effect of environmental factors . 

6- Enzymatic browning                                                                                                                  2 hours 

( mechanism, control of enzymatic browning).  

7- Food pigments                                                                                                                            4 hours 

 (natural food pigments, ( chlorophyll, carotenoides, flavonoids).  The chemical  

composition of the pigments , the impact of manufacturing processes on  pigments, 

 natural color materials as food additives. 

8- Enzymes                                                                                                                                       2 hours 

( Factors affecting the enzymes reaction velocity, activators, enzymes inhibitors, types  

of inhibition, foods enzymes, types of enzymes, enzymes uses. 

9- Food flavors                                                                                                                                2 hours 

( Taste, Odor, Effect of processing on flavor compounds). 

11-  Colloids                                                                                                                                     2 hours 

 (general properties of colloids, hydrophilic colloids, emulsions, foams, gels). 

 

Text book : 

       Food chemistry –prof. Dr. Basil K. Dalaly and Dr. Kamil Al. Rikaby- 8811 

 

References : 

 Principles of food science / general institute of technical and professional training – general managers of 

designing and developing programs 2001 

 Principles of Food Processing  by Dr. M. B. Al-Aswad etal  
 

 
 

 ( أ2المرفق )

A – نكليزية للمنهج المعد باللغة اال 

1- For Laboratory 

continuous laboratory assessment during autumnal semester ( maximum marks  80) 

606 Exams (at least two) 

406 Quizzes  and reports 

806 Regularity in the class. 

 

End semester examination ( maximum marks- 20) 

A written examination will take all the degree. 

2- For theory subjects 



continuous assessment during autumnal semester (maximum 306) are distributed to: 

606 Exams (at least two) 

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

addressed subjects, discussions. 

806 Regularity in the class 
 

TU Examination pattern ( maximum marks -60) 

Part A: questions with short answers (define or discussed) 5 * 2 = 80 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 * 80 = 20marks 

 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) 80 * 8 = 80marks 

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

Part D: Long assay Questions (enumerate or explain) = 20 marks 

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

 

 

 
                                             مختبر عممي( ساعات 4( ساعة محاضرة نظري و )2)ساعات التدريس المخطط لها : 

 :المنهجوصف 
لى مكونات كبيرة وصغيرة ، التعرف عمى تصنيف كل مكون يغطي ىذا الكورس المكونات االساسية الموجودة في المادة الغذائية واسس تصنيفيا ا    

الماء والثمج ودورىا في منيا وتراكيبيا الكيميائية وتأثير تداخالتيا نتيجة التعرض لمظروف المحيطة المختمفة والعمميات التصنيعية حيث يتناول الكورس 
 ، تفاعالت االسمراراالنزيمية وغير األنزيمية، الغرويات ومركبات الطعم والنكية.األغذية، الكربوىيدرات ، الدىون، البروتينات ، الصبغات ، األنزيمات 

 

 الهدف من تدريس المنهج :
 . التعرف عمى المكونات االساسية  والثانوية لممادة الغذائية واسس تصنيفيا 

 . التمييز بين ىذه المكونات ومعرفة الوحدة البنائية وانواع االواصر الرابطة لكل منيا 

 تعرف عمى دور كل من ىذه المكونات في اعطاء الخواص لممادة الغذائية .ال 

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

  

 نتائج التعمم :
 في نياية المقرر يكون المتعمم قادرا عمى :

 لغذائية المكونة لممادة الغذائية واسس تصنيفيامعرفة اىم المكونات ا 

  التمييز بين المكونات الكبرى والصغرى لممادة الغذائية 

  التركيب الكيميائي لكل مكون واالواصر الرابطة بين الوحدات البنائية المكونو ليا 

 مكونات معرفة تاثير العوامل المحيطة من اس ىيدروجيني ودرجة حرارة وعمميات تصنيع عمى ىذه ال 

 اجباري المرحمة الثالثة كيمياء اغذية  2 3 1ك أ 



  معرفة تداخالت ىذه المكونات وعالقتيا بالخواص الكيميائية والفيزيائية لممادة 

  وكيفية           تفاعالت االسمرار االنزيمية وغير االنزيمية ومعرفة العوامل المسؤولة عنيا والعوامل التي تمكن من السيطرة عمييا      تحديد 

 .تالفييا 

 تيا عن خواص المادة الغذائية واىميتيا وطرق التعرف عمييا .تحديد مركبات النكية ومسؤولي 

 
 المواضيع

 ساعات 4الماء                                                                                                                        -1

 الماء الجزيئي ،الصفات الفيزيائية: األغذيةء في ، الما العموم األخرىوعالقته ب األغذيةدراسة كيمياء  أهمية)
 الثالثة لمماء، األطوار في الماء،  ذوبان المركبات البايولوجية،االنجماد وتركيب الثمج .أنواع الماء، طبيعة لمماء 
 . األغذيةتمف عالقتها بفعالية الماء و  

 ساعات 4                                                                                                              الكاربوهيدرات -2
 السكريات الكاليكوسيدات،،، السكريات المتعددة قصيرة السمسمة، السكريات االمينيةاألحاديةتصنيفها، السكريات  ) 
 السكريات المتعددة . ةر ممالك ،والثنائية األحاديةلمسكريات  .الخصائص الوظيفيةالكحولية، السكريات الالمائية  

 االصماغ ( الخواص الوظيفية لمسكريات المتعددة ،و  ينيةتالبك) النشا، الكاليكوجين، السميموز والهميسميموز، المواد 
 األغذية .السكريات في تقنيات  

 ساعات 4                                                                                                                    الدهون   -3

 التحمل الدهنية، الخواص الفيزيائية،  األحماضوالثنائية ،  األحاديةتصنيفها، الكمسيريدات الثالثية ، الكمسيريدات  )
 الشموع، الستيروالت ، الفوسفولبيدات، السيفالينات ، الصبغات لألكل ،لمدهون ، تصنيع الدهون الصالحة  المائي 

 الدهون أكسدةتأثير ، ، تأثير عوامل المحيط األكسدةالدهون وميكانيكية  أكسدةالذائبة في الدهن ، المستحمبات ،  
 الذاتية في األنظمة الغذائية. 

 ساعات 4                                                                                                                 البروتينات -4

 األوليتركيب البروتينات ) االمينية، تصنيف البروتينات ، األحماضالببتيدية ، تصنيف  واألواصراالمينية  األحماض )

 . تغيير الصفات الطبيعية لمبروتين ، التغيرات الكيميائية ، الميزات الوظيفية ،( والثانوي والثالثي والرباعي 
 ةساع 2                                                                                                           التفاعالت البنية -5

 العوامل (، ةالكر مم ،، تفاعالت حامض االسكوربيك دعل ميال ر األنزيمية ) تفاتصنيفها ، التفاعالت البنية غير  )
 . األنزيميةالمؤثرة عمى التفاعالت البنية غير البيئية  

 ةساع 2                                                                                                 األنزيميةالتفاعالت البنية  -6

  (األنزيمية البنية  تالتفاعالالسيطرة عمى  الميكانيكية، )
 ساعات 4                                                                                                           األغذيةصبغات  -7

 تأثير ميائي لمصبغات و التركيب الكي المواد الممونة الطبيعية )الكموروفيالت، الكاروتينويدات، الفالفونويدات ( )
 .لألغذية العمميات التصنيعية عمى الصبغات ، مواد المون الطبيعية المضافة 

 ةساع 2                                                                                                                 األنزيمات -8
 ، األغذية أنزيماتالتثبيط  أنواع، المنشطات ،المثبطات ، األنزيميةت العوامل المؤثرة عمى سرعة التفاعال )
 (األنزيمات، استعماالت  األنزيمات أنواع 

 ةساع 2                                                                                                           األغذيةنكهة   -9

  (العمميات التصنيعية عمى مواد النكهة يرتأثالطعم ، الرائحة ، )
11-   

 ساعة 2                                                                                                             الغرويات 



  (الخواص العامة لمغرويات ، الغرويات المحبة لمماء ، المستحمبات ، الرغاوي، الهالميات )
 

 ب المنهجي:          اتالك
 د.باسل كامل الداللي و د.كامل حمودي ألركابي . –كيمياء األغذية 

 

 :االخرى المصادر الخارجية 
 2118 - جاإلدارة العامة لتصميم    وتطوير المناه-اسس عموم األغذية  / المؤسسة العامة لمتدريب التقني والمهني  . 

   سوالقا األسود و د. عمر فوزي عبد العزيز و د. امجد بويا مبادئ الصناعات الغذائية /د.ماجد بشير
 
 ( 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 (01
 تجرى لمطالب في تجارب المختبرات والتقارير لمتجارب المنجزة% الكوزات التي 41
 % 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 :01مستمر اثناء الفصل الخريفي )كحد اقصى التقييم ال - أ

 % امتحانات ) اثنان عمى االقل(01
 % امتحانات يومية )كوزات ( والوظائف البيتية وتقارير من االنترنيت ليا عالقة بالمواضيع التي ييتم بيا الفصل الدراسي01

 واالجابة عمى االسئمة المطروحة لممناقشة خالل المحاضرة     
 % االنتظام بالدراسة والحضور  وااللتزام بالضوابط داخل المحاضرة01

 

 %( 01)الحد االقصى االمتحان النهائي 
 درجة 01=  2* 0اسئمة ذات اجوبة قصيرة ) عرف   او ناقش (   الجزء أ  :
 منيج تكون االجابة عن خمسة من مجموع ستة اسئمة ويكون سؤال واحد من كل موضوع رئيسي في ال         
 21=  01*2اسئمة سببية )عمل ، بين اىمية ، بين تاثير ، قارن (   الجزء ب:

فروع وتكون االجابة عن خمسة فروع من كل سؤال  ويكون كل فرع   منيا  من موضوع  0تكون بشكل سؤالين رئيسين ) كل سؤال يتكون من      
 .رئيسي

 01=0*01وصح وخطأ ( اسئمة اختيارات ) اختر االجابة الصحيحة ا  الجزء ج:
 جميع االسئمة اجبارية وىنالك سؤال واحد من كل موضوع رئيسي      

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

                           


