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Food analysis by Swzan , R. Third Edition.2003.
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 جمھورية العراق
 زارة التعليم العالي والبحث العلميو

 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

 بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية
 علوم ا�غذية:القســم
 الرابعة:المرحلة

 كفاح سعيد عباس:اسم المحاضر الث�ثي
 استاذ مساعد:اللقب العلمي
 دكتوراة:المؤھل العلمي
 بغدادجامعة-كلية الزراعة:مكان العمل
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 الم�حظاتيةملالمادة الع المادة النظرية التاريخا�سبوع

 تحضير المحاليل القياسية العمليات التحضيرية للغذاء المراد تحليله1

ر الرطوبة بطرق مختلفةتقدي التحليل الطيفي2

ا3  تقدير الرماد بكافة انواعه Jشعة فوق البنفسجيةالتحليل في مجال

 تقدير النسبة المئوية للدھن التحليل في مجال الضوء المنظور4

 للبروتينتقدير النسبة المئوية اJشعة تحت الحمراءالتحليل في مجال5

للتقدير النس امتحان الشھر اJول6  سكرياتبة المئوية

ل_ التحليل باللھب واJمتصاص الذري7  ليافتقدير النسبة المئوية

 تقدير الحموضة الكلية الفلورة والفسفرة8

تقدير حامض السنريك وحامض الفصل بطريقة كروماتوكرافي العمود9
 الماليك

سي كروماتوكرافي التبادل اJيوني 10  vitamin Cتقدير فيتامين

 تدير المضافات الغذائية كروماتوكرافي الضغط العالي اJداء 11

 تقدير التانينات كروماتوكرافي الترشيح الھ_مي 12

 تقدير الكاروتين كروماتوكرافي الورق 13

 امتحان فصلي امتحان الشھر الثاني 14

 امتحانات نھائية كروماتوكرافي الطبقة الرقيقة 15

 تحضير المحاليل القياسية روماتوكرافي غاز سائلك 16
 عطلة نصف السنة
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:توقيع العميد:توقيع اJستاذ

 جمھورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

 بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية

 علوم ا0غذية:اسم القســم
 الرابعة:المرحلة

 كفاح سعيد عباس:اسم المحاضر الث�ثي
 استاذ مساعد:اللقب العلمي
 دكتوراة:المؤھل العلمي

جامعة بغداد-كلية الزراعة:العملمكان


