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Food science ,by N.N. Potter 1984  
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Food theory and applications by P.C. Potterand H.E. 

Palmer 1972 
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ر�� ا���اق�� 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

 بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية
م ا�غذية والتقانات ا�حيائيةعلو:القســم
 الرابعة:المرحلة

 مازن جميل ھندي.د:اسم المحاضر الث"ثي
 استاذ:اللقب العلمي

 دكتوراه:المؤھل العلمي
 قسم علوم ا�غذية:مكان العمل
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وع
سب
 الم"حظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخا�

واقع الصناعات الغذائية في العراق13/10/2011
 والوطن العربي

تحضير المحاليل
 بانواعھا وطرق قياسھا

 الحفظ بالتبريد والتجميد مواد التعبئة والتغليف2
 الحفظ بالتعليب حفظ اUغذية بالتعليب3
 الحفظ بالتجفيف حفظ اUغذية بالتعليب4
 صناعة المربى حفظ اUغذية بالتعليب5
 صناعة الجلي امتحان فصلي اول6
اUحفظ7  غذية بالتبريدوتصنيع

 امتحان اول
با حفظ8  صناعة المرم\د لتجميداUغذية
 صناعة الشرابت ميدجحفظ اUغذية بالت9
ب 10  الحفظ بالسكر التجفيفالحفظ
صناعة المشروبات المضافات الغذائية 11

 الغازية
 امتحان ثاني الحفظ باUشعاع 12
استعمال الزيوت امتحان فصلي ثاتي 13

 العطرية كمواد حافظة 
فظ بالسكروتصنيع الشرابت الح 14

والعصائر والمربيات والمرم\د 
 والجلي

عرض اف\م ووسائل
ايضاح في الصناعات 

 الغذائية
 مراجعة عامة صناعة المشروبات الغازية 15
 امتحان نھائي عملي حفظ اUغذية بالضغط المائي 16

 عطلة نصف السنة
17 
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:توقيع العميد مازن جميل ھندي:توقيع اUستاذ
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