
 

 
Food technology (1) Class: 4

th Mandatory 

 

Teaching sheme : 2 hours lecture and 4 practical hour  per week 

Cource desecription: 
       This course cares about  the reality of the food industry in Iraq and the Arab world , and  all methods of 

manufacturing and preservation of food , with the statement of the objectives of the use of each of them and the 

scientific preservation basis of these methods, demonstrate the effect of the use of all of them on the nutritional 

value of processed food, which includes , study of Packaging material, types  and  nature of each type of them, in 

addition , keeping  quality of food by canning ,cooling, freezing, freeze drying , radiation, preservatives and 

concentration. 

 

Objectives :  

     Provides an overview on  the types of packaging materials used in food preservation and the positive and 

negative characteristics of each type, identify the most important methods used in food preservation and scientific 

preservation basis of each method,  also the steps to be followed during the conservation processes used and the 

factors influencing  their use, identify the effects of each method on keeping the nutritional value of processed 

materials , and  illustrate the effect  of operations that precedes and follows  the conservation . 

 

Learning outcome: 

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

  Distinguish between the types of  packages used in various food preservation and appropriate cover 

type for each food item, and follow-up information recorded on the food product and its importance. 

 Determine the appropriate conditions for the storage of any food item depending on the method used 

to save. and determine the appropriate steps that can be followed to save specific food items. 

 Identify the types of deterioration  and microbial contamination injury that can damaged the food 

item. 

 Identify the nutritional value of archived material to follow the approved method of conservation, and 

illustrate the importance of each step of the manufacturing steps used. 

 

Topics 

 

1- Filling and Packaging                                                                                                            4 hours 

       ( Knowledge on packaging materials, packaging requirements and functions,  

       critical dangerous of  food packages, types of containers used (glass, metal, etc.) ,  

       the advantages and disadvantages of each,environmental conditions surrounding  

       containers  and its effect on the stability of  food, package quality testing. 

2- General steps for the preparation of food raw materials for conservation                             2 hours 

        (selection of appropriate varieties, washing, primary and secondary sorting, methods           

        of chipping and peeling .......... etc.).  

3-   Conservation by canning                                                                                                        4 hours 

        (Thermal processing used, heat transfer to the cans and within Contents, factors 

        affecting heat transfer, steps  of canning, canned food spoilage, nutritional value of  



        canned food. 

4- Scientific aspects of preserving  foods by refrigeration                                                        4 hours 

       ( methods of refrigeration factors affecting success of preserving food by refrigeration,  

        effect on foods quality, calculation of refrigeration energy.. 

5- Preserving foods by freezing                                                                                                4 hours 

       (Freezing methods, Steps of freezing foods process, deterioration of free zing  foods) . 

6- Preserving foods by drying                                                                                                   4 hours 

( Scientific aspects, methods of drying , steps of drying,effects of drying on foods  

properties, nutritive value of dried foods, aspects of freeze drying in preserving foods . 

7- Preservation foods with chemical additives                                                                         2 hours 

       Qualifications of food additives, Classification and types of additives . 

8- Preserving foods by radiation and microwaves                                                                    2 hours 

)        Scientific aspects, applications, advantad and disadvantage) . 

9-   Preservation of food by concentration                                                                                2 hours 

         ( Scientific aspects; steps of preservation ).                          

 

Text book : 

      There are no specific book systematically but lectures are chosen by topic based on the following sources : 

  Food Processing  by Dr. Hamid A. Jassim 

 Food processing technology (principles of food processing and preservation) Dr. Ahmed A. Hallabo –Prof. 

of food sci. –Cairo Univ. etal/ first edition-academic laboratory 1995. 

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

designing and developing programs 2008. 

 Food filling and packaging / general institute of technical and professional training – general managers of 

designing and developing programs 2008. 

 

 ( أ2المرفق )

A – نكليزية للمنهج المعد باللغة اال 

1- For Laboratory 

continuous laboratory assessment during autumnal semester ( maximum marks  10) 

60: Exams (at least two) 

40: Quizzes and reports 

10: 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 30:) are distributed to: 

60: Exams (at least two) 

30: Quizzes, assignments such as homework , reports from internet correlated with 

addressed subjects, discussions. 

10: Regularity in the class 
 

TU Examination pattern ( maximum marks -60) 

Part A: questions with short answers (define or discussed) 5 * 2 = 10 marks 



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

subject  

Part B: causal Questions (show cause, illustrate the importance, the effect, compare) 2 * 10 = 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) 10 * 1 = 10marks 

             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 
 

 

 

 

 

                                             ( ساعات عممي4نظري و )محاضرة ( ساعة 2)ساعات التدريس المخطط لها : 
 وصف المنهج :

مع بيان اىداف  وحفظ المواد الغذائيةيتطرق المقرر الى واقع الصناعات الغذائية في العراق والوطن العربي والى جميع طرائق تصنيع 
استخدام كل منيا واالساس العممي الذي تستند عميو كل طريقة من ىذه الطرق، مع توضيح تأثير استخدام كل منيا عمى القيمة الغذائية 

تكوين كل نوع منيا ،اضافة لممادة الغذائية المصنعة حيث يشمل دراسة تعبئة وتغميف المواد الغذائية وانواع االغمفة المستخدمة وطبيعة 
 الى حفظ االغذية بالتعميب والتبريد والتجميد والتجفيف والتجفيد والحفظ باستخدام االشعاع والمواد الحافظة والحفظ بالتركيز .

 

 الهدف من تدريس المنهج :
. والتعريف باىم الطرق ة لكل نوع منياالسمبية وااليجابيالتعريف بأنواع األغمفة المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية والخصائص    

المستخدمة في حفظ األغذية واالساس العممي الذي تستند عميو كل منيا اضافة الى التعريف بالخطوات المتبعة خالل عمميات الحفظ 
مصنعة و تاثير المعامالت عمى القيمة الغذائية لممواد ال طريقة لمحفظاستخداميا .والتعريف بتاثيرات كل في المستخدمة والعوامل المؤثرة 

 التي تسبق عمميات الحفظ والتي تمييا .

 

 : نتائج التعمم
 قادرا عمى : المتعممفي نياية المقرر يكون 

 . متابعة و التمييز بين أنواع االغمفة المستخدمة في حفظ المواد الغذائية المختمفة ونوع الغالف المناسب لكل مادة غذائية
 نتج الغذائي واىميتيا .المعمومات المسجمة عمى الم

 .تحديد الخطوات  اضافة الىتحديد الظروف المناسبة لخزن أي مادة غذائية اعتمادا عمى الطريقة المستخدمة في حفظيا
 اختيار طريقة الحفظ المناسبة لممادة الغذائية المحددة . وامكانية المناسبو التي يمكن اتباعيا لحفظ مواد غذائية محددة .

 المحفوظة مف و االصابة المايكروبية التي يمكن ان تتعرض ليا المادة الغذائيةتحديد نوع الت. 

  معرفة اىمية كل خطوة من خطوات التصنيع و تحديد القيمة الغذائية لممادة المحفوظة من متابعة طريقة الحفظ المعتمدة
 المستخدمة .

 

 3 4 1ت أ  (1تصنيع أغذية ) الصف: الرابع إجباري



 

 المواضيع 
 ساعات 4                                                                                              التعبئة والتغميف  -1

 العبوات، المواد الداخمة في صناعة العبوات، متطمبات العبوات ووظائفيا، األخطار التي تتعرض ليا)    
 يا.المستخدمة ) الزجاجية والمعدنية وغيرىا( والخصائص االيجابية والسمبية لكل منالعبوات  أنواع     
 .( المحيطة بالعبوة وتأثيرىا عمى ثبات الغذاء ، اختبارات جودة العبوات الظروف البيئية     
 ساعة 2                                              الخطوات العامة إلعداد الخامات الغذائية لعمميات التصنيع أو الحفظ  -2

 ولي والثانوي،طرق التقطيع والتقشير..........الخ(  .االف المالئمة، الغسل، الفرز ) اختيار االصنا    
 اتساع 4                                                                                                الحفظ بالتعميب  -3

 مؤثرة عمى محتوياتيا، العوامل ال، انتقال الحرارة إلى العمب وضمن المعامالت الحرارية المستخدمة )   
 . (انتقال الحرارة، خطوات التعميب ، تمف األغذية المعمبة ، القيمة الغذائية لألغذية المعمبة   
 اتساع 4                                                                                                  التبريد الحفظ ب -4

 أسس الحفظ  بالتبريد، وسائل التبريد ، عوامل نجاح عممية التخزين المبرد ، تأثير التبريد عمى             )  

 . (جودة األغذية ، تاثير الخزن في جو معدل ، حساب الطاقة التبريدية   
 ساعات 4                                                                                           حفظ األغذية بالتجميد  -5

 .            ( خطوات صناعة األغذية المجمدة ، طرق التجميد، التغيرات في األغذية المجمدة )
 ساعات 4                                                                                         حفظ األغذية بالتجفيف  -6

          عمى األغذية ، تعبئة فذية بالتجفيف، طرائق التجفيف، خطوات التجفيف ،اثر التجفيمميزات حفظ االغ)
 . (أساسيات التجفيدلألغذية المجففة،وتخزين االغذية المجففة ، النشاط المائي في االغذية المجففة،القيمة الغذائية  
 ةساع 2                                                                                  الحفظ باستخدام المواد الحافظة -7
        (الشروط الواجب توافرىا في المواد الحافظة، أقسام وأنواع المواد الحافظة)
 ساعة 2                                                                                                الحفظ باإلشعاع  -8
                                                             ألساس العممي لعممية الحفظ، تطبيقاتيا ، مزاياىا وعيوبيا كيفية الحصول عمى االشعة المؤينة.     ا) 
 ساعة 2                                                                                                   الحفظ بالتركيز -9

 . (األساس العممي ، خطوات الحفظ )
                                                           

 الكتاب المنهجي :
نماال يوجد كتاب منيجي محدد     ة المحاضرات حسب الموضوع اعتمادا عمى المصادر التالي ريتم اختيا وا 

  د . حامد جاسم -غذية/ أسس وطرق حفظ األ الصناعات الغذائية 

 جامعة  -الصناعات الغذائية/ الدكتور أحمد سعد حالبو أستاذ الصناعات الغذائية )أسس حفظ وتصنيع األغذية( اتكنولوجي 

 . 1995المكتبة األكاديمية  -القاىرة وآخرون /الطبعة األولى   
  2008 - جالعامة لتصميم وتطوير المناى اإلدارة-أسس عموم األغذية  / المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني . 

 2008 - جاإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناى-تعبئة وتغميف األغذية / المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني . 

 
 



 
 ( ب2المرفق )

 

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

 توزع الى : %(10في في المختبر ) كحد اقصى التقييم المستمر اثناء الفصل الخري - أ

 % امتحانات ) اثنان عمى االقل (50
 لمتجارب المنجزة % الكوزات التي تجرى لمطالب في تجارب المختبرات والتقارير40
 % االنتظام بالدراسة وااللتزام بضوابط العمل داخل المختبر وااللتزام بالحضور 10

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

  تحسب الدرجة كاممة المتحان تحريري   
 

 الجزء النظري ) المحاضرات ( -2
 %( توزع الى :30التقييم المستمر اثناء الفصل الخريفي )كحد اقصى  - أ

 % امتحانات ) اثنان عمى االقل(60
 اضيع التي ييتم بيا الفصل الدراسيالوظائف البيتية وتقارير من االنترنيت ليا عالقة بالمو و )كوزات (  امتحانات يومية% 30
  واالجابة عمى االسئمة المطروحة لممناقشة خالل المحاضرة    

 % االنتظام بالدراسة والحضور  وااللتزام بالضوابط داخل المحاضرة10
 

 %( 60)الحد االقصى االمتحان النهائي 
 جةدر  10=  2* 5(  او ناقش   عرفاسئمة ذات اجوبة قصيرة )   الجزء أ  :
  تكون االجابة عن خمسة من مجموع ستة اسئمة ويكون سؤال واحد من كل موضوع رئيسي في المنيج         
 20=  10*2( ، بين تاثير ، قارن اىمية  اسئمة سببية )عمل ، بين  الجزء ب:
من موضوع  منيا   ويكون كل فرع   ؤالخمسة فروع من كل ساالجابة عن فروع وتكون  6بشكل سؤالين رئيسين ) كل سؤال يتكون من تكون      

 .رئيسي
 10=1*10اسئمة اختيارات ) اختر االجابة الصحيحة اوصح وخطأ (   الجزء ج:

 جميع االسئمة اجبارية وىنالك سؤال واحد من كل موضوع رئيسي      
 درجة 20او شرح (   =  عدداسئمة شرحية  ) الجزء د: 

 ؤال واحد من كل موضوع رئيسيجميع االسئمة اجبارية وىنالك س      
 


