
Mandatory Class: 4
th

 Food technology (2)  

 

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

Course Description : 

     Study the methods of the manufacturing of some important food products ,includes manufacturing of 

oils and fats and some of  the most important products which containing fats,  sugar manufacturing, 

manufacture of starch, fermentation industry, soft drinks industry, making baby food, perfume industry and 

flavors taste and smell, manufacturing of tomato products. 

 

  Objectives : 

 Identify the most important food products and methods of manufacture. 

 Identify the factors affecting these industries and the quality of production and the quality of the raw 

materials used. 

 Classification according to raw materials involved in the composition and the problems facing the 

manufacturing of those products. 

 the proposed solutions in order to avoid any disruption during manufacturing operations, and 

storage. 

 

Learning outcome : 

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

  Distinguished between food products and knowledge of raw materials involved in their  

manufacture. 

  Knowledge of the steps involved in the manufacture of many of these industries and the effect of the 

quality of materials used. 

  Identify the problems facing any of these industries. 

  Treatment and finding appropriate solutions for every problem facing the food industry. 

  Identification of packaging and storage conditions to preserve the processed food until it reaches the 

consumer. 

 Identify the types of damage that are exposed food products and how to diagnose and treat. 

 

Topics 

 

1- fats and oils                                                                                                                            4 hours 

(Source and their chemical composition and physicochemical characteristics, the               

emergence of the oil industry in Iraq. Fats and oils industry (rendering, pressing,  

solvent extraction), refining of  fat, fat bleaching, deodorization, Winterization, 

 hydrogenation, plasticizing and tempering). 

2- The role of fats and oils used in food 

(Functional properties, manufacture of some fatty products(butter, oleastearin oil,      2 hours 

salad oils, mayonnaise, shortenings,  salad dressing, margarine ...... etc.). 

3- Changes in the fats and oils                                                                                                    2 hours 

(polymorphism, deterioration of  fats, tests for rancidity, quality control tests). 

4-  The sugar industry                                                                                                                 2 hours 

(technological steps  for sugar production from sugar cane, technological steps for  



the manufacture of raw sugar, filtering and clarification, and concentration of sugar 

 solutions and crystallization, production of sugar from beet, raw sugar refining). 

5-  Glucose industry                                                                                                                      2 hours 

( the production of glucose and fructose solutions, uses of  sugars in the food 

 industry). 

6- Starch industry                                                                                                                        4 hours 

(Starch sources, technological steps of starches, starch uses in the food processing). 

7-  Industrial food fermentation                                                                                                 2 hours                                                                                                 

( Types, alcoholic fermentation, the factors affecting  this type of fermentation).  

8-  Acetic acid fermentation                                                                                                        2 hours                                                                                                 

( Methods of fermentation, vinegar defects and diseases).  

9-  Lactic fermentation, types of pickles.                                                                                  2 hours                                                                                                 

11- The basic components of carbonated water                                                                         2 hours                                                                                                 

( water treatment methods, natural  and artificial sweeteners, flavor materials, acids 

 and color materials, foaming materials, ..... etc., steps of carbonated water industry, 

deterioration of carbonated water.                                                                                         

11-  The perfume and flavors industry                                                                                       2 hours                                                                                                 

( odorless, natural essential and artificial oils, aromatics extraction methods. 

12- The baby food industry                                                                                                         2 hours                                                                                                 

( types, some baby food mixtures). 

13- Tomato products industry                                                                                                    2 hours                                                                                                 

( types of products, manufacturing steps for each product, the factors determining  

the quality of tomato products, tomato products manufacturing accounts. 

 

Text book : 

            Food technology (second edition)   by Dr. Ali  Al- Shaybani 

 

References : 

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

–Prof. of food sci. –Cairo Univ. etal/ first edition-academic laboratory 5991. 

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

managers of designing and developing programs 2002. 

 

 

 ( أ2المرفق )

A – نكليزية للمنهج المعد باللغة اال 

1- For Laboratory 

continuous laboratory assessment during autumnal semester ( maximum marks  50) 

%06 Exams (at least two) 

406 Quizzes and reports 

506 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 springal semester (maximum %06) are distributed to: 

%06 Exams (at least two) 



%06 Quizzes, assignments such as homework , reports from internet correlated with 

addressed subjects, discussions. 

506 Regularity in the class 
 

TU Examination pattern ( maximum marks -%0) 

Part A: questions with short answers (define or discussed) 1 * 2 = 50 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 * 50 = 20marks 

 Be two main questions (each question consists of % 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) 50 * 5 = 50marks 

             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 
 

 

 اجباري المرحمة الرابعة (2تصنيع اغذية ) 6 4 2ت أ 
 

  ( ساعات عممي4( ساعة محاضرة نظري و )2)ساعات التدريس المخطط ليا : 

 :منيج وصف ال

دراسة  طرائق تصنيع بعض المنتجات الغذائية الميمة حيث تشمل  تصنيع الزيوت والدىون وتصنيع اىم المنتجات التي يدخل الدىن في     
بيا ، تصنيع السكر ، تصنيع النشا، التخمرات الصناعية، صناعة المشروبات الغازية ، صناعة أغذية األطفال ، صناعة العطور تركي

 ومكسبات الطعم والرائحة ، صناعة منتجات الطماطة .
 

 اليدف من تدريس المنيج :
 . التعرف عمى اىم المنتجات الغذائية وطرق صناعتيا 

 ؤثرة في ىذه الصناعات ونوعية االنتاج ونوعية المواد االولية المستخدمة .التعرف عمى العوامل الم 

 . تصنيف الصناعات حسب المادة االولية الداخمة في تكوينيا والمشاكل التي تواجو تصنيع تمك المنتجات 

 . الحمول المقترحة لتالفي أي خمل خالل عمميات التصنيع والخزن 
 

 نتائج التعمم :
 :كون المتعمم قادرا عمى في نياية المقرر ي

 . التمييز بين المنتجات الغذائية ومعرفة المواد االولية الداخمة في تصنيعيا 

  .معرفة الخطوات المتبعة في تصنيع العديد من ىذه الصناعات وتاثير نوعية المواد الداخمة فييا 

 . تحديد المشاكل التي تواجو أي صناعة من ىذه الصناعات 

 يجاد الحم  ول المناسبة لكل مشكمة تواجو ىذه الصناعات الغذائية. معالجة وا 

 . تحديد ظروف التعبئة والخزن الواجب االلتزام بيا لممحافظة عمى المادة الغذائية المصنعة خالل مراحل وصوليا الى المستيمك 

  .تحديد انواع التمف الذي يمكن ان تتعرض لو كل من ىذه المنتجات وكيفية تشخيصيا ومعالجتيا 

 



 لمواضيعا
 ساعات 4   الدىون والزيوت                                                                                                                -1
 صناعة الدىون والزيوت ، نشوء صناعة الزيوت في العراقوتركيبيا الكيميائي وخصائصيا الفيزيوكيميائية ىامصادر )    
 التشتية، ىدرجة الدىون ، ر الدىون ، ازالة الروائح،)السمي، الكبس، االستخالص بالمذيبات ( ، تنقية الدىون ، قص   
 .التمدين والتكييف   
 ساعة 2                                                                                                            دور الدىون والزيوت  -2

 ) الزبدة، زيت االوليوستيارين،عض المنتجات الدىنية ، الخواص الوظيفية لمدىون والزيوت،تصنيع باستعماليا في األغذية)  
 (دىون المعجنات، مطيبات السمطة، المارجرين......الخ( زيوت السمطة، المايونيز،  
 ساعة 2                                                                                          التغيرات التي تطرأ عمى الدىون والزيوت -3

  .(تمف الدىون ، اختبارات التزنخ ، اختبارات السيطرة النوعية تعددية االشكال،)
 ساعة 2                                                                                                                      السكرصناعة  -4

 السكر وبمورتو،التصفية والترويق، تركيز تقنية انتاج السكر من قصب السكر،الخطوات التقنية لتصنيع السكر الخام، )
 .( تكرير السكر الخام انتاج السكر من البنجر السكري، 

 ساعة 2                                                                                                                  صناعة الكموكوز -5

 .(إنتاج محاليل الكموكوز والفركتوز، استخدامات السكر في الصناعات الغذائية )
 ساعة 4                                                                                                                      صناعة النشا -6

 . (، استخدامات النشا في الجانب الغذائيالخطوات التكنولوجية لصناعة النشامصادر النشا،  )
 ساعة 2                                                                                                              التخمرات الصناعية  -7

 . (، العوامل المؤثرة عمى ىذا النوع من التخمر التخمر الكحولي أنواعيا، )
 ساعة 2                                                                                                                    التخمر الخميكي -8

 . (طرق التخمر، عيوب الخل وامراضو )
 ساعة 2                                                                                                                   التخمر الالكتيكي -9

 . (انواع المخمالت)

 ساعة 2                                                                                                ياه الغازيةالمكونات االساسية لمم  -11

 لمنكية، الحامض، المون، المواد الماء وطرق معالجتو ،مواد التحمية الطبيعية والصناعية المستخدمة،المواد المكسبة )
 .(اعة المياه الغازية ، فساد المياه الغازيةالمكسبة لمرغوة .....الخ،طريقة صن 

 ساعة 2                                                                                        صناعة العطور ومكسبات الطعم والرائحة   -11

 .(الصناعيةالزيوت العطرية الزيوت العطرية الطبيعية، طرق استخالص المواد العطرية،) 
 2                                                                                                             صناعة أغذية األطفال  -12

 ساعة
 .(انواعيا، انتاج بعض الخمطات الغذائية الخاصة باالطفال)    
 2                                                                                                           صناعة منتجات الطماطة -13

 ساعة
 .(تصنيع منتجات الطماطةدة منتجات الطماطة،حسابات انواع المنتجات، خطوات التصنيع لكل منتج ، العوامل المحددة لجو )  
 
 ب المنيجي:          االكت 



  ي الشيباني .عم رلمدكتو  )الجزء الثاني( /الصناعات الغذائية 

 
 :االخرى المصادر الخارجية 

 جامعة القاىرة  -الصناعات الغذائية/ الدكتور أحمد سعد حالبو أستاذ الصناعات الغذائية )أسس حفظ وتصنيع األغذية( اتكنولوجي
 المكتبة األكاديمية  -وآخرون /الطبعة األولى 

 2118 - جاإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناى-ينيتصنيع غذائي ) نظري( / المؤسسة العامة لمتدريب التقني والم . 

 
 

 ( ب2المرفق )     

 

B-  المنيج 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 النيائي 
 درجة 01=  2* 0اسئمة ذات اجوبة قصيرة ) عرف   او ناقش (   الجزء أ  :
  منيجتكون 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       


