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 المحاضرة االولى  

    Qualitative Controlمراقبة الجودة : السيطرة النوعية 

 التطور التاريخي للرقابة على الجودة : 

حيث االنتاج يتميز   1900قبل  :   operator Controlالرقابة بوساطة العامل او المالحظ  -1 

بالبساطة والعامل يقوم بكل مراحل االنتاج ويقوم بالمراقبة واليزال هذا النوع من الرقابة موجودا الى  

 يومنا هذا في بعض الصناعات اليدوية . 

ظهرت بعد تعدد المنتجات   Forman Control  : 1900-1920الرقابة بوساطة مشرف العمال   -2

العملية االنتاجية واصبح اكثر من عامل مسؤولين على نفس المنتج ومن هنا ظهرت طبقة  وتطور 

 مشرف العمال لمراقبة الجودة مما تتجه مجموعة من العمال . 

وقد ظهرت هذه   Inspector Control    :1920-1940الرقابة بوساطة الفاحص المتخصص  -3

نتجاتها فظهرت أدارة متخصصة للرقابة على الجودة  الرقابة بعد زيادة حجم المنشآت الصناعية وتعدد م 

 لفحص المنتجات والتأكد من بطاقتها لمعايير محددة . 

كنتيجة لإلنتاج الكبير   Statistical Control  : 1940-1960الرقابة االحصائية على الجودة  -4

سحب العينات  ونظم  –فكانت الحاجة الى وجود اساليب احصائية للجودة مثال خرائط مراقبة الجودة 

 والقبول وغيرها من الطرق . 

تم التركيز على التأكيد من جودة   quality assurance   : 1960-1980مرحلة توكيد الجودة   -5

 المنتجات . 

لحد االن : هي المرحلة   –  Total quality management1980  مرحلة ادارة الجودة الشاملة  -6

مع استمرار استخدام االساليب   9001السائدة حاليا والتي اتخذت اساسا للمواصفات القياسية الدولية ايزو 

االحصائية وفي هذه المرحلة اصبحت الجودة هي جودة المنشآت ككل وليس جودة المنتج فقط واصبح  

 يم والتصنيع وما بعد التصنيع  . مفهوم الجودة معتمدا على رغبات العمالء واثناء التصم 
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 الفرق بين توكيد الجودة ومراقبة الجودة : 

 

     

   من الناحية التصنيعية :

             

 هناك عاملين اساسيين : 

 

 

 مراحل السيطرة النوعية : 

 مراقبة جودة الناتج النهائي   -3مراقبة خطوات التصنيع       -2مراقبة المادة الخام         -1

ل هو جيد ام تختص بتقدير العيوب بفحص المنتج النهائي لتقرير ه•
رديء او تقدير العيوب 

او اختبار مدى مطابقة المنتج للمواصفات القياسية  •

تخزين تختص بفحص عمليات االنتاج في سلسلة امداد وتصنيع و•
وتداول المنتج الغذائي 

يساعد في تحديد االخطاء لكن اليمنع حدوثها •

مراقبة الجودة 

ة يحدد المشكلة وكيفي•
منعها 

نظام توكيد 
الجودة 

المادة الخام 

مراحل 
التصنيع 

المنتوج 
النهائي 

الكمي -1
Quanityاج قسم االنت

ة انتاج اكبر كمي
حسب كفاءة 
المصنع

النوعي -2
Qualityة قسم المراقب

انتاج اكبر 
كمية لكن 
ةبنوعية جيد
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 تعاريف الجودة : 

 : هي مميزات المنتوج النهائي التي تلبي توقعات المستهلك .   Bestifieldالجودة حسب العالم  -1

: هي المجموع الكلي لخصائص المنتوج التي تلبي حاجات     Ferig chawmالجودة حسب العالم  -2

 المستهلك . 

 : انها مدى مالئمة المنتوج لالستخدام .   Juranالجودة حسب العالم  -3

: هي صفات المنتوج من ناحية بعض الصفات مثل الشكل والحجم    Ruchالجودة حسب العالم   -4

 والتكوين . 

 : انها مجموعة خصائص ومميزات للمنتوج . المنظمة االوربية للسيطرة النوعية   -5

 التعريف الشامل : عبارة عن مطابقة المنتوج للمواصفات القياسية لكل مادة .  -6

 : ) السيطرة النوعية (  Quality Controlمراقبة الجودة 

هي المحافظة على الجودة في مستوى معين بحيث تبقى مقبولة لدى المستهلك مع الحد من تكاليف  

االنتاج قدر االمكان . اي هي كافة العمليات والتقنيات والتفتيش التي تستند على خطط وفحص عينات  

 االنتاج او المنتوج النهائي . 

 :    Statistical Q.Cضبط الجودة االحصائي : 

 هو استخدام الطرق االحصائية في عمليات اخذ العينات والتفتيش بكافة المراحل . 

 ضبط الجودة : هناك مراحل تستخدم في 

 وضع المقاييس او المواصفات .  -1

 تقييم االداء ) العمل ( ومقارنة االداء بالمواصفات .  -2

 اتخاذ القرار بقبول المادة او رفضها واجراء التصحيحات للمنتوج .  -3

 التخطيط من اجل تحسين الجودة .  -4

 تتلخص ضبط الجودة باربع كلمات : 
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 ماهي مراقبة الجودة : 

هي االسلوب التقليدي وهو استخدام اساليب عملية لتحيدي مدى التزام العاملين بالمواصفات القياسية   

المكتوبة من خالل تحليل المنتج النهائي .ولمراقبة الجودة تعريفات متعددة تحقق افضل منتج او هي  

تقويم النتائج وقد  قياس خواص المنتج او هي وضع المعايير القياسية ومتابعة الممارسات العملية و 

 عرفتها منظمة االيزو بأنها المحافظة على الجودة في مستوى قبولها لدى المستهلك . 

 اهمية مراقبة الجودة :

 الفوائد التي تترتب على مراقبة الجودة : 

 م اآلالت والسالمة في العمل . ارفع كفاءة استخد   -2الخامات وأكفأ عمليات التصنيع .   اختيار انسب  -1

 ضمان انتظام وثبات درجة الجودة للمنتجات .  - 4       فير ظروف االمان والسالمة في العمل . تو -3

 تطوير وتحسين وتنويع االنتاج ورفع مستوى االداء .  -6تبسيط مراحل عمليات التصنيع .         -5

 تحسين العالقة مع العمالء .  -8تخفيض تكاليف الجودة .                  -7

 :   Personnelالمالك او الموظفون العاملون في القسم 

يختلف مالك قسم مراقبة الجودة باختالف المواد المصنعة والمعبأة وحجم العملية ومقدار السيطرة  

النوعية من قبل االدارة ، واالخصائي القائم بعملية السيطرة النوعية ، يجب ان تتوفر فيه مواصفات  

وليات الضرورية لتنفيذ برنامج مراقبة الجودة بشكل ناجح ومن هذه  معينة لكي يكون اهال للمسؤ 

 المواصفات المهمة االتي : 

 ان يكون صادق في التقارير والقرارات واالهم في التحليل .  -1

 ان تكون له قدرة تسويقية .  -2

 ان يتكلم بلغة المصنع ويكتب بحكمة وبتعبير دقيق .  -3

 االقسام االخرى . جيداً مع  ان يكون متعاون  -4

5-  ً  مع التغيرات الضرورية .  أن يكون على اهب االستعداد متجاوبا

 Plan)التخطيط  

Doالعمل 

Cheackالتأكد 

 Actاتخاذ القرار 
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 ان يكون حسن االخالق والمظهر بشكل دائم .  -6

 ان يكون مواظباً وبشكل دائم .  -7

 ان يكون متمرناً وبشكل جيد وتام .  -8

 ماذا يجب ان يعمل ؟   -أان يقدم االرشادات لعمال االنتاج مثل : -9

 وكيف يعمل ؟  -ب                                               

 لماذا يجب ان يعمل ؟  -ج                                               

 مسؤوليات ومهام قسم مراقبة الجودة :

 التفتيش على المواد الخام الواردة الى المصنع معرفة مدى جودتها وصالحيتها للتصنيع .  -1

التفتيش على المواد الخام االخرى الواردة الى المصنع ذات العالقة بعمليات التصنيع المختلفة مثل   -2

 الماد الثانوية االخرى . 

 مراقبة عمليات التصنيع في مختلف مراحلها حتى المنتوج النهائي .  -3

 دراسة كفاءة االنتاج بدراسة كفاءة االجهزة المختلفة واختبارها .  -4

مع اقسام المصنع المختلفة التخاذ االجراءات التصحيحية الفورية في حال حدوث خلل ما ،  التنسيق  -5

 وكذلك التحقيق في شكاوي المستهلكين . 

 اعداد المواصفات الالزمة او اعاد تقيم المواصفات الموضوعة المتعلقة بجودة المنتوج .  -6

 حصائيا . جميع البيانات الالزمة لمعرفة اسباب العيوب وتحليلها ا -7

االشراف على مخزن البضائع لمعرفة مدى صالحيته وخلوه من الحشرات ومالئمته لعمليات   -8

 التخزين وكذلك االشراف على عمليات الشحن والتخزين . 

 االشراف الصحي على موارد المياه وطرق التخلص من الفضالت  -9

 الغذائي التي تضعها الدولة   متعلقة بالتصنيع التأكد من مطابقة االنتاج للوائح والتشريعات القانونية ال -10

 اعداد البرامج التدريبية والتثقيفية للعاملين في المصنع حول مراقبة الجودة .  -11

القيام بمشاريع بحثية وتطويريها في مصانع االغذية وكذلك مسؤولية السالمة المهنية والقوانين   -12

 الصحية الخاصة بالعاملين . 

قات العمليات المختلفة كالتعقيم والبسترة والتجفيف وغيرها من العمليات التي  تنظيم وضبط او -13

 تجري في المصنع . 
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يعلب قسم مراقبة الجودة دورا هاما واساسيا في وضع سياسة التسعير واالعتماد والجرد وكذلك   -14

 تقييم كفاءة العاملين في المصنع . 

خزونة والمسوقة بالظروف  ل تأثير المواد الم  االشراف على العلميات التسويقية والخزن خال -15

الظروف المثالية من حرارة ورطوبة وضوء واجواء مكيفة لغرض   مالمحيطة بالمواد المصنعة واستخدا

 الحفاظ على اكبر قدر ممكن من الخواص الطبيعية والكيميائية للمواد الغذائية المصنعة . 

 

 المحاضرة الثانية  

 المواصفات القياسية لألغذية

Standard Specification Food 

صناعي ، وتعتبر من أقدم االنشطة التي عرفها االنسان في  تعتبر المواصفات الحجر االساس ألي نشاط  

 هذا المجال . 

  مفهوم المواصفات القياسية : 

هو تثبيت الصفات الطبيعية والكيميائية ) التركيبية ( والحيوية والحسية وغيرها ألي مادة غذائية  

لمنتجات التصنيع الغذائي حسب  مطروحة لالستهالك المباشر او التصنيعي ، وبذلك فهي عملية تقييم 

مقاييس ومعايير دقيقة قد تكون اوزاناً او اطواالً وغيرها او المواصفات العملية لتحديد نسبة المعيب  

 حماية للمنتج بالتعويض العادل عن القيمة الحقيقية لإلنتاج وكذلك حماية المستهلك من التالعب والغش . 

ن والشكل والكثافة ، ونسبة المواد الغريبة ، تجانس المنتج  يدخل تحت الصفات  الطبيعية مثال : اللو

ودرجة النضج وغيرها بالنسبة للمواد االولية الخام مثل الفواكه والخضروات والحبوب ومنتجاته ، اما  

من حيث الصفات الكيميائية فتحدد حسب المنتج والهدف من استعماله فتذكر نسبة البروتين او الرماد او  

 نشاط انزيمات االمليز ... الخ .  الرطوبة ودرجة 

في مواصفات حبوب القمح ومنتجاته لما لهذه المركبات من تأثيرات على خزن او تصنيع الحبوب وقد  

تتعدى ذلك الى تعيين نسبة اخرى من المواد الكيميائية للداللة على نوعية االنتاج المطروح لالختبار  

 والتقييم . 

مها العام ، وبين المواصفة القياسية التب اصبحت قاصرة على الوثيقة  ويجب التمييز بين المواصفة بمفهو

 الفنية التي تصدر من الجهة المعترف بها إلصدار المواصفة . 

ان نتائج التجارب العلمية التي حصلنا عليها من اتباع الطرق المختلفة التي يحكمها العلم والتقنية ،  

الضروري وضعها على هيئة قواعد بحيث يمكن   ويمكن صياغتها في اسس واشتراطات محددة ، من 

تطبيقها في احسن الصور ، وهذه الصور تعرف باسم المواصفة القياسية التي تحدد خواص المنتج  

والمواد ، وتسهل تداول المنتجات في السوق المحلية والخارجية ، كما تبسط عمليات االنتاج وتجد  

سواء كانت صناعات صغيرة او ثقيلة وعموما فأنها   المواصفات القياسية طريقها في جميع الصناعات 
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يمكن القول بأن التوحيد مرتبط ارتباطاً تاماً بالصناعات : الغذائية والزراعية والهندسية والبنائية  

واالنشاءات والغزل والنسيج والصناعات الكيمياوية والكهروكيميائية والدوائية والتجارية والمواصالت  

 ها . واالدارة والمرور وغير 

 : وثيقة معتمدة   المواصفة القياسية بأنها ISOوقد عرفت هيئة االيزو 

 من سلطة معترف بها بأتباع نظم واساليب التوحيد القياسي في مجال ما ، 

 لتشمل مجموعة االشتراطات التي ينبغي توافرها . 

 

 

التي يلزم توافرها في المنتج  ويراعى ان تص المواصفات القياسية على الحد االدنى لخصائص الجودة 

ليؤدي الغرض منه تحت ظروف االستخدام العادية بحيث يتم عرضه باألسواق بتكلفة وسعر مناسبين ،  

وقد تنص المواصفات القياسية على عدة مستويات للجودة لتباع بأسعار مختلفة ، وعادة يتم وضع  

قليمية ودولية للمواصفات والمقاييس  المواصفات القياسية في وجود معايير ومراجع قومية موحدة ا

 والمصطلحات وطرق اخذ العينات وطرق القياس واالختبار وانظمة التنفيذ الفنية . 

 انواع المواصفات القياسية : 

: المواصفات الخاصة    التوجد عدة انواع من المواصفات القياسية تختلف من حيث طبيعة اصدارها مث

اعية ومواصفات الشركات والمواصفات الوطنية القومية  والمواصفات الجمعيات والهيئات الصن

 واالقليمية والدولية وعادة نهتم بخمس انواع منها : 

 :   Factory Standardsالمواصفات القياسية للمصانع  -1

يضعها المصنع لالسترشاد بها في عمليات الشراء او االنتاج او البيع . وفيها يتم اعداد مواصفة المصنع  

ي االدارات المختلفة ذات العالقة لتوجيه عمليات التصميم والشراء واالنتاج والبيع  باتفاق عام ب

 والعمليات االخرى ، عادة ما تكون الشركات ذات الطبيعة مميزة من ناحية االنتاج وكميته ونوعيته . 

: يتم اعداد   Association or Trade Standardsالمواصفات القياسية لالتحادات التجارية  -2

المواصفة عن طريق التنسيق بين مجموعة من الهيئات او االتحادات او الجمعيات المهنية ذات المصالح  

المشتركة ، مثل اتحاد منتجي االلبان او غرفة صناعة االلبان ، وغالبا ما تكون متواجدة في الدول  

 المتقدمة والتي تتكامل فيما بينها بصناعات معينة . 

ستعمال هذه المواصفات بين المؤسسات واالعضاء الى تبسيط الذي بدورة يؤدي الى  وسوف يؤدي ا

توفير الجهود التقنية وتالفي االزدواجية ، وتختص هذه المواصفة بمظاهر التصميم وتبسيط عدد النماذج  

 وتكون خاضعة للمراجعة المستمرة والتعديل وذلك بهدف التنسيق بين مجموعة من الهيئات واالعضاء . 

 :   National standardsالمواصفات القياسية الوطنية او القومية  -3
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تصدرها الهيئة الحكومية المختصة بشؤون التوحيد القياسي في الدولة ، في انكلترا تتركز هذه السلطة  

، وفي الواليات    British Standards Institution (BSI)للمواصفات القياسية   ةفي الهيئة البريطاني 

وفي مصر الهيئة المصرية    American Food Drug Administration (AFDA)المتحدة االمريكية 

 س والسيطرة النوعية . يللتوحيد القياسي وجودة االنتاج وفي العراق الجهاز المركزي للتقي 

 

 االقليمية : المواصفات القياسية  -4

يتم اعداد مواصفات لمجموعة اقليمية لدول ذات مصالح اقتصادية وثقافية ولغوية مشتركة وترى نفسها  

انها في حاجة ملحة لممارسة التقييس في ميادين ومجاالت قد ال ترى المنظمات الدولية القائمة حاجة  

التوحيد يكون ايسر كلما قل عدد  ماسة لدراسة توحيدها على نطاق دولي واسع ، فضال عن ان التنسيق و

 الدول وكلما تقاربت مصالحها . 

 اهمها : 

 لجنة مواصفات الكومنولث .  -1

 اللجنة االوربية لتنسيق المواصفات بين السوق االوربية المشتركة .  -2

 لجنة مواصفات الدول االسكندنافية .  -3

 المنظمة االفريقية للمواصفات والمقاييس .  -4

 فات إلفريقيا الوسطى . اتحاد المواص -5

 المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .  -6

 هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج.  -7

 :    International Standardsالمواصفات القياسية الدولية  -5

مصالح مشتركة بما يؤدي الى تيسير  د التقييس من خالل منظمات دولية تتبعها دول مستقلة ذات دايتم اع

يمكن اغفال الدور الذي يلعبه التقييس لما يحققه من    التبادل الثقافي والفني والتجاري وفي هذا االطار ال

 مزايا على النحو التالي : 

 زيادة التفاهم الدولي .  -

 توثيق مجرى التعاون بين الدول .  -

 ية . ازدياد حجم االسواق وتيسير وتنشيط التجارة الدول -
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ومن هنا تبرز االهمية في ان تحمل المواصفات الوطنية الطابع الدولي ، ويمكن ان تتحول  

 ولية الى مواصفات وطنية ، تعتبر بمثابة دعم حيوي للتعاون التقني بين الدول . د المواصفات ال

واتحاد االلبان   Codexولجنة دستور االغذية   ISOوتتيح المنظمة الدولية للتقييس االيزو 

الفرصة إليجاد هذا التفاهم والتعاون ، حيث تقوم هذه المنظمة بإصدار المواصفات   IDFلعالمي ا

 القياسية الدولية واعداد الدراسات الفنية الالزمة لذلك . 

 

 أهداف المواصفات القياسية : 

يختلف الهدف من وضع المواصفة القياسية تبعا الختالف الجهة او المستوى الذي قام بوضعها ،  

يط وتنظيم الطرق والعمليات المتعلقة  شلمواصفات التي يقوم المصنع بوضعها لهدف منها تن فا

بجميع اوجه نشاط المصنع من تدبير المواد االولية او القيام بالتصنيع او عمليات التسويق ،  

ف منها التنسيق وزيادة التعاون  د والمواصفات التي تصدرها االتحادات الصناعية او التجارية اله

ي الحصول على المواد االولية و التعامل مع االسواق وكذلك فأن المواصفات الدولية تهدف  ف

.وتأتي في نهاية المواصفات القياسية الوطنية   الى تسهيل اتبادل التجاري وزيادة التعاون الدولي 

وهذه تصدر لضمان حماية المستهلكين من محاوالت التالعب واهمال المنتجين او التجار ،  

صانع هدفه عدم انخفاض مستوى  لواصفات الوطنية مهمة لكل من الصنع والمستهلك ، فافالم

م ايضا بالمواصفات  تيقع تحت طائلة القانون والمستهلك ويه  الجودة عما هو مذكور فيها حتى ال 

يدفع فيها    حتى يعرف ان السلعة التي يشتريها امنه صحيا وتعادل في وزنها وجودتها قيمة ما 

 من نقود . 

 ويمكن تحديد اهم اهداف المواصفات الوطنية في : 

 حماية المستهلك من االغذية السامة والضارة صحيا .  -1

 حماية المستهلك من االغذية غير المقبولة او المغشوشة حتى لو كانت غير ضارة صحيا .  -2

 حماية المستهلك ماديا لضمان حصوله على قيمة ما يدفعه .  -3

القومية عن طريق ارشاد المنتجين اي افضل الوسائل التي يجب اتباعها في  زيادة الثروة  -4

 االنتاج االمثل مع خفض التكاليف ورفع الجودة . 

 االشتراطات واساليب وطرق الفحص   تسهيل العمليات التجارية وقلة المنازعات نظرا لتوفر -5

 

 

 االعتبارات االساسية عند وضع المواصفات القياسية : 

لمنتج ان يتحمل بعد تصنيعه ظروف التداول والتخزين المعرض له في اسوأ  يمكن ل -1

 الظروف التي يقدرها المصمم . 

اختيار الخامات والمواد االولية المالئمة لإلنتاج  بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية   -2

 الدولية مع مراعاة مدى توفرها في االسواق المحلية . 

 لعمليات التصنيع المختلفة .  توافر المعدات الالزمة -3

دراسة امكانية التصنيع المحلي والتعرف على الصعوبات التي تواجه تطبيق المواصفات   -4

 القياسية . 

 الوقوف على مدى خبرة العمال القائمين بالتصنيع ومهاراتهم .  -5
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الخطأ   التغيرات التي قد تحدث في مختلف اجزاء المنتج اثناء التشغيل والعمل على تالفي -6

 وسرعة تالفيه. 

 سهولة االشتراطات الالزمة لإلدارة والتشغيل والصيانة والتفتيش الدوري .  -7

 طرق الفحص واالختبار لضمان حسن االداء وتوافر االمان .  -8

 الخامات البديلة التي يمكن استخدامها في حال تعذر الحصول على الخامات المطلوبة .  -9

 ت والمواد االولية . شروط تخزين وحفظ الخاما -10

 اتباع النظام الدولي ايزو للموازين والمقاييس .  -11

متابعة التطورات الحديثة في التصنيع ، وادخال التعديالت الالزمة التي ترفع من مستوى   -12

 الجودة . 
 

 المحاضرة الثالثة 

  Samplingاخذ العينات : 

في مجال مراقبة الجودة نحتاج دائما ألخذ العينات سواء كانت عينات من المادة الخام او المستوردة او  

% لإلنتاج لذلك يجب اخذ  100خطوط االنتاج او المنتوج النهائي الن من الصعوبة اجراء فحص كامل 

 عينة ممثلة للمنتوج النهائي  

 هناك نقاط مهمة يجب اخذها بنظر االعتبار منها : 

 االماكن التي تؤخذ منها العينة خاصاً عندما تكون مشاكل في التصنيع .  -1

 كيفية اخذ العينة .  -2

 عدد المكررات   -3

 حجم او وزن العينة .  -4

 الهدف من اخذ العينة اذا كانت الهدف الرئيسي هو اكتشاف العيوب لقياس الجودة   -5

 

  

اخذ ) تمور معلبة 
( ر الحشرات بنظر االعتبا

الوجود لتأثير ) دبس 
(الحشرات 

مصنع
تمور 
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 بعض المصطلحات المتعلقة بأخذ العينات : 

هي كمية معينة من المادة الغذائية تؤخذ بطريقة عشوائية بحيث تمثل المنتوج   :   Sampleالعينة  -1

 النهائي . 

الحد االدنى من العينة المأخوذة من الغذاء بحيث تمثل المنتوج  : هي  Sample Limitوحدة العينة  -2

 الكلي . 

 هي كمية معينة من المادة الغذائية تؤخذ من وحدة العينة . :   Incrementمقطع العينة  -3

 : هي خليط من مقاطع العينات .    Cross Sampleالعينة الكلية  -4

 من العينة الكلية . هي نموذج مصغر  :   Sub Sampleالعينة الجزئية  -5

: هي العينة المأخوذة  لالختبار.    Analysis Sampleعينة التحليل او االختبار  -6

 

 اسباب عدم تحليل العينات مباشراً :  

الصعوبة في اخذ العينات التي تحتاج الى   -2بعد المختبر عن مكان اخذ العينات .                       -1

 وقت . 

 ضعف امكانية المختبر .  -4العينات                                            كبر عدد  -3

 التغيرات التي تحدث للعينات قبل التحليل : 

 التغيرات الفيزيو كيميائية مثل :  -1

 اكسدة الدهون عند توفر الضوء واالوكسجين      -ب التغيرات في اللون والقوام والنكهة     -أ

طرق اخذ العينات

:  مثل Manual Sampling Tachical: اليدوية -1
مع الحبوب ، وفول الصويا وبذور  Probeالمثقاب 

كاكين القطن والماصات والدوارق للعينات السائلة والس
والمالعق الخذ عينات الزبد والطحين 

جهاز اخذ -ب
العينات الدائري 

Revelجهاز ريفل -أ

جهاز السحب المستقيم -ج
نات االكثر استعماال يسحب عي

من اماكن مختلفة من خطوط 
االنتاج 

 Countinues S.T: الطريقة المستمرة -2
تستخدم في السايلوات للحبوب او خطوط

االنتاج في المعامل الكبيرة 
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 فقدان بعض الفيتامينات   -ج

 *لذلك يجب توفير وسائل لنقل العينة مثل الصناديق وتكون مبردة او مجمدة . 

 التغيرات االنزيمية :  -2

  تمتاز كثير من االغذية بأنها غنية باألنزيمات ويؤدي نشاط االنزيمات الى تغير في العينات فالبد من

 او تمليح العينات .  PHوقف نشاط هذه االنزيمات اما باستخدام المعاملة الحرارية او التالعب ب 

 التغيرات الميكروبية :  -3

موجودة بشكل عام في معظم انواع االغذية وهي قادرة على التكاثر والنمو فيجب السيطرة على نشاط  

 ميد او اضافة المواد الكيميائية إليقاف نشاطها . هذه االحياء باستخدام طرق مختلفة منها التبريد او التج

 انواع العينات : 

تستخدم فقط في حالة قبول او رفض الغذاء مثال : حموضة    :  Single Sampleعينات مفردة  -1

 الحليب عالية ترفض او مقبولة تقبل . 

الطريقة االولى  : تستخدم عند الفشل في   Multiple Sampleالعينات المزدوجة او المتعددة  -2

للحصول على رقم مقبول من العيوب لذلك نعطي فرصة ثانية بأخذ عينة ثانية لتحديد القبول او الرفض  

 . 

: وهي اما ان تكون ينات عشوائية بسيطة او منتظمة    Randome Sample العينات العشوائية  -3

ينة عشوائية فيجب ان تكون  ع   50علبة من الفاصولياء المعلبة واريد سحب   5000هناك  ن مثال لو كا

كرة عشوائية والعلب ايضا تكون مرقمة ففي حالة   50كرة وترقم هذه الكرات ومن ثم نختار  50هناك 

وهذه العملية صعبة االجراء وبدل من ذلك يمكن    50سوف نسحب العلبة رقم  50اختيار الكرة رقم 

علبة نأخذ علبة    100ومن كل   100=  50/   5000استخدام طريقة العينات النظامية حيث تقسم ال 

 علبة .   100واحدة تمثل ال

هناك تداخل في اخذ العينات مثال: لو كان لدينا صندوق من احد الفواكه  العينات العشوائية الطبقية :   -4

طبقات ، االولى غير ناضج والوسطى ناضج والسفلى فوق الناضج   3مثل المشمش ومرتب على شكل 

عشوائي لو كانت العينة من االعلى تكون غير ممثلة لذلك يجب ان يكون  فإذا اختيرت العينة بشكل  

 تداخل في اخذ العينات ) كل الطبقات ( حتى تمثل جميع الكمية في الصندوق .  

 العوامل المؤثرة على طرق اخذ العينات : 

 الهدف من الفحص ) اخذ العينة ( .  -1

 .    Acceotence or Rejectionالقبول او الرفض   -أ

 مثال تحديد سعر الحليب من خالل الدهن فية .  Evalution Of Qualityتقييم الجودة   -ب 
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   Determination of Uniformity تقدير درجة التماثل والتجانس في الفواكه   -ج

 طبيعة المادة الغذائية :  -2

كون اخذ العينة بشكل سهل وبسيط وعدد  التجانس : اذا كانت المادة متجانسة مثل الحليب او الزيت في -أ

 العينات يكون قليل اما اذا كانت غير متجانسة فيؤخذ عدد اكبر من العينات . 

 حجم العينة : كلما زاد الحجم كلما زاد عدد العينات .  -ب 

تاريخ وسمعة الشركة المصنعة فإذا ذات سمعة جيدة ولها تاريخ طويل فعدد العينات يكون قليل    -ج

 صانع الجيدة . بعكس الم

 فاذا كانت غالية الثمن يقل عدد وحجم العينات المأخوذة . تكاليف المادة الغذائية :  -3

 اذا كانت ظروف الخزن جيدة فنحتاج الى القليل من العينات   الظروف المحيطة بالعينة :  -4

 طبيعة الطرق المستخدمة في االختبار وهذا يقسم الى :  -5

كان االختبار لصفة معينة فلهذا يجب ان يكون االختبار دقيق ، اما اذا كان عام  اهمية االختبار : اذا  -أ

 فيكون اقل دقة . 

 الوقت الذي يستغرقه او تكاليف االختبار : فكلما طال وقت االختبار كلما قل عدد العينات .  -ب 

 المحاضرة الخامسة 

 Inspectionالتفتيش  

هو عملية قياس او فحص او اختبار او مقارنة المنتوجات بالمتطلبات المناسبة والتفتيش يعتبر من  

الدعامات الرئيسية لنظام ضبط الجودة والذي يتم من خالله تقديم جودة المنتوج والتأكد من مطابقته  

 للمواصفات الموضوعة  

الجيدة وغير الجيدة وكذلك الى اكتشاف اي   التفتيش باإلضافة الى ذلك الى التمييز بين المنتجات  ويهدف

 تغيير في العملية الصناعية ووضع نظام لتصنيف جودة المنتجات . 

ان تجهيز الغذاء الصحي له اهمية بالغة للشعوب ولألمم ألجل الحفاظ على ثقة المستهلكين بالمواد  

اطر الصحية يمكن ان تظهر  الغذائية من حيث سالمتها يعد وجود نظاماً للسيطرة ضرورياً لتالفي المخ

في االغذية المصنعة وباألخص في الوقت الحاضر لجأ الكثير من منتجي وصانعي االغذية الى استخدام  

االجهزة االلية والسريعة في االنتاج لتقليل الكلفة وفي نفس الوقت إلنتاج منتوجات اكثر تقبال ثم اختصار  

ة المواد المنتجة وكذلك استخدمت المضافات الغذائية  الزمن والمعاملة الحرارية مع التأكد على سالم

Food additives   بشكل روتيني في مصانع االغذية ، وادى كل ذلك الى بروز مشكالت متنوعه في

 مصانع االغذية لم تكن موجودة سابقا وبذلك اصبحت لمراقبة صناعة االغذية اهمية كبيرة . 
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يق االسس الحكيمة للتفتيش وتحليل المخاطر وتشخيص  من الممكن تحقيق السيطرة وادامتها خالل تطب 

 Hazard Analysis and Critical Point Inspection ( HACCP)النقاط المهمة في مصانع االغذية  

  . 

ويتم تطبيق اسس التفتيش خالل المراحل المختلفة لإلنتاج ابتداء من الحصاد والنقل والتداول والتصنيع  

كذلك تفتيش كل ما يصل بتماس مع المواد الغذائية المصنعة واذا قام جميع  والخزن في المخازن 

العاملين في مصانع االغذية ففي عملهم على الوجه االكمل فان هذه المصانع سوف تقدم منتجات مالئمة  

ومقبولة للمستهلك ، بالرغم من ذلك فأن الحقائق ال تؤيد هذه النظرية ، وبذلك تقوم المؤسسات الصناعية  

بتفتيش المنتجات على نطاق واسع وتستخدم بذلك طرق الفحص واالختبارات المختلفة للتأكد من جودتها  

 ومالئمتها لالستهالك . 

 عناصر التفتيش :  

يختلف العمل التفتيش من منتج الى اخر كما يختلف باختالف طريقة التفتيش كأن تكون بالعين المجردة  

المكان او باختبارات تجرى بالمختبر كما يختلف باختالف طرق اخذ  او بأدوات قياس تستعمل في نفس 

العينات كأن تكون تفتيشاً بالعينة او تفتيشاً على جميع المنتجات ، بالرغم من جميع هذه االختالفات هناك  

 عناصر اساسية اثناء عملية التفتيش يمكن تلخيصها بما يلي : 

 

 

 

 ترجمة المتطلبات :  -1

هو ترجمة لبعض المتطلبات او المواصفات ويجب على المفتش معرفة ما هو مقبول   ان العمل التفتيشي 

وما هو مرفوض معتمداً على المواصفات والمقاييس الحكومية او بموجب شروط ومواصفات معينة  

 مدونة ومتفق عليها من قبل المنتج والمستهلك . 

 اخذ العينات   -2

% ولكن اذا نظرنا من  100يش في هذه الحالة يكون كامالً اذا امكن فحص كل قطعة من االنتاج فأن التفت 

الناحية االقتصادية نجد من الصعب على اي مؤسسة صناعية ان تقوم بالفحص والتفتيش على كل قطعه  

وفي كثير من الحاالت تكون عملية فحص كل قطعة عملية مستحيلة فمثال عندما تكون االختبارات متلفة  

% والبديل هو التفتيش بالعينة حيث يتم اخذ العينات الالزمة باستعمال  100  للعينة فأنه يستحيل اجراؤها 

الطرق االحصائية ويقوم المفتش بأخذ العينات الممثلة عشوائيا من الدفعة  او الشحنة ألجراء االختبارات  

ويجب ان تتضمن تعليمات اخذ العينات تحديد حجم العينة كذلك ارقام القبول والرفض وطرق التفتيش  

 المستعملة . 

 طرق الفحص   -3
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يستعمل في عملية التفتيش طرق كثيرة ومتنوعة تختلف هذه الطرق من صناعة ألخرى فمثال فحص  

منتوجات الصناعات الغذائية تختلف عن طرق فحص منتوجات الصناعات الكيمياوية وذلك الختالف  

 خصائص المنتوجات المراد فحصها وتستعمل في الصناعة بشكل عام  

 لفحص االتية : طرق ا

 اجراء االختبارات المختلفة سواء كانت كيمياوية او فيزيائية او بكتريولوحية او ميكانيكية .  -أ

 اخذ القياسات باستخدام ادوات القياس واالجهزة الالزمة لذلك .  -ب 

والشم والتذوق واللمس الكتشاف العيوب الظاهرية في المنتوج او    راستعمال الخواص الحسية كالنظ -ج

 التصنيف وفق اساليب محددة . 

 عملية المقارنة :  -4

تتم مقارنة الصفات المختبرية بالمتطلبات وتكون المقارنة في بعض الحاالت مباشراً مع المواصفات  

الت تكون عملية المقارنة اكثر صعوبة  القياسية المعتمدة كاللون والشكل والقوام والبنية في بعض الحا

مثال المقارن بالنظر للسطح المعدني لكشف عيوب معينة كالخدش وااللتواء والتقعر وغيرها من  

 الصفات المطلوب دراستها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها . 

 اتخاذ القرار   -5

م مطابقة مواصفات المنتوج للمتطلبات وعليه  توجد غاليا صعوبة في اتخاذ القرارات حول مطابقة او عد 

يمكن االجتهاد في بعض او جميع قرارات التفتيش ، ويكون من الضروري االخذ بعين االعتبار مدى  

 مطابقة مواصفات المادة التي اجرى فحصها للمتطلبات . 

 االجراء :  -6

التصرف بالنتوج الذي يتم  يتخذ المفتش اجراء معين في ضوء القرار المتخذ ، ويقتضي هذا االجراء 

فحصة ، على سبيل المثال اعتباره تالفا او اعادة تصنيعه او اعادة فحصة او تصنيعه لدرجة اقل او  

 اعطاؤه لشخص اخر لمراجعته . 

 تسجيل وحفظ المعلومات :  -7

يعتبر التسجيل وحفظ المعلومات من االمور االساسية وهو جزء متكامل من نظام ضبط الجودة .  

 الى هذه المعلومات يتم اجراء التغيير لتحسين الجودة   ااد واستن

 اختبار نقاط التفتيش  

ان من بنود التخطيط للتفتيش تصميم نقاط التفتيش وفي ذلك اهمية بالغة خاصة من الناحية االقتصادية  

الذي   الن التخطيط والتصميم غير سليم لنقاط التفتيش يمكن ان يؤدي الى زيادة تكاليف التفتيش االمر 

 يؤدي الى زيادة الكلفة االجمالية للمنتوج ويقترح بشكل عام ان تكون نقاط التفتيش على النحو التالي : 

 نقطة استالم المواد االولية من المورد وتدعى ) التفتيش على المادة االولية ( .  -1
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 نقطة بداية التصنيع .  -2

 خرى وتدعى ) التفتيش اثناء التصنيع ( . نقاط انتقال المنتوج من عملية ألخرى او من دائرة أل -3

 نقطة اتمام عملية مرتفعة الكلفة او مرتفعة الجودة .  -4

 نقطة االنتهاء من عملية التصنيع او التجميع النهائي وتدعى ) التفتيش على المنتوج النهائي (   -5

 التفتيش في معامل التصنيع : 

تتألف اللجنة القائمة بعملية التفتيش في معامل االغذية من االتي ) قد يضاف اخصائيون اخرون حسب  

 الحاجة ونوع التفتيش (. 

اللجنة ومسؤوال عن كتابة التقرير حول التفتيش حيث يوضح المفتش حالة  مفتش ويكون رئيس  -1

االجهزة من حيث التعقيم وحالة المواد الخام والسجالت الخاصة بهذه المواد ، ويقوم بجمع العينات  

 المصنعة من خط االنتاج وبتعاون مع بقية اعضاء فرقة التفتيش حسب الحاجة . 

قوم بدراسة الطرق المختبرية المتبعة في فحص االحياء المجهرية  متخصص في االحياء المجهرية ي -2

   Asepticallyوكذلك السجالت وبتعاون مع اعضاء الفرقة عند اخذ العينات بطريقة بعيدة عن التلوث 

 وايجاد المخاطر الناجمة من االحياء المجهرية . 

حيتها ودراسة عمليات  مهندس الصناعات الغذائية ويقوم بفحص االجهزة وحالتها ومدى صال -3

التصنيع المستعملة ومراجعة سجالت اجهزة التعقيم وسجالت السيطرة وكذلك يعمل مع اعضاء الفرقة  

على ايجاد النقاط المهمة في السيطرة على العمليات التصنيعية والمخاطر الفيزيائية الناجمة من الخلل في  

 عمل االجهزة . 

  Severity of Inspectionقساوة التفتيش 

ان المعلومات السابقة التي تخص المنتوج قد تستخدم دائماً في تغيير خطة اخذ العينات ولكن تستخدم هذه  

المعلومات في تغيير درجة تقبل العينة وفي السألة االحصائية االحتمالية تغيير مستوى التقبل مثال يعتبر  

لتفتيش استناداً الى مستويات  % وينقسم ا99-%95من مستوى االحتمال  Fاو   tالجدول الخاص بقيم 

 التقبل الى االقسام التالية : 

    Normal Inspectionالتفتيش االعتيادي  -1

يستخدم هذا النوع من التفتيش في بداية االنتاج عندما ال تتوفر اي معلومات عن المنتوج   .1

ويستمر بهذا النوع من التفتيش طالما ال يتوفر اي دليل حول كون المنتوج اجود نوعية او اردء  

المستوى المقبول   Acceptable Quality Level (AQL)نوعية على المستوى المقبول للنوعية  

هو الخط الفاصل بين الجيد والرديء فعندما يحدد المستوى المقبول للنوعية ألي    AQLة للنوعي

منتوج فأن الشيء المثالي هو وجود نظام او خطة تعطي دائما اما قبول الدفعة في حال كونها  

. والتفتيش العادي مصمم لحماية المنتج ضد رفض الدفعات االحسن من    AQLاحسن كم 

وعية ولكن الحاجة هنا لحماية المستهلك ايضا يتم ذلك باستعمال التفتيش  المستوى المقبول للن
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من خالل نتائج فحص العينات وفي هذه الحالة   AQLالمشدد عند اثبات ان النوعية هي اسوأ من  

 فأن المنتج سوف يخسر حتى باستعمال التفتيش العادي الن عامل الشك قد توفر لدى المستهلك . 

المنتج والمستهلك يتطلب ايجاد تسوية او حل وسط لذلك هو استعمال التفتيش  ولغرض تحقيق متطلبات 

االدي والمشدد الذي يعين خطتين ألخذ العينات لكل حالة مع كيفية التحول من التفتيش العادي الى  

 المشدد وبالعكس . 

    Tightened Inspectionالتفتيش المشدد   -2

بدأ يتردئ وتتشدد شروط القبول ويستمر  بالتشديد اكثر من   يستخدم عندما تكون هناك ادلة بأن المنتوج 

 التفتيش الى ان تكون هناك قناعة وادلة بأن المنتوج قد تحسن . 

ولقد وجد بصورة عامة ان خطة التفتيش المشدد لها نفس حجم العينة بالنسبة للتفتيش العادي ولكن رقم  

فأن تغيره الى صفر   1القبول للتفتيش مساوياً الى  القبول هو اقل من ناحية ثانية فأنه في حالة كون رقم 

القوة المطلوبة للتفتيش المشدد، كذلك اذا كان رقم القبول للتفتيش العادي مساويا الى صفر فانه   ي ال يعط

ليس هناك رقم اقل من ذلك وعليه فانه مثل هذه الحاالت يبقى نفس رقم قبول ولكن تتم زيادة حجم العينة  

 فتيش المشدد . عند استعمال الت

 

 

 

  Reduced Inspectionالتفتيش الخفيف  -3

في بعض االحيان تكون العالمة او الدليل على نوعية االنتاج ثابتة واحسن من المستوى المقبول للنوعية  

AQL   وعندما يحدث ذلك وتوفر سبب لالعتقاد بأن االنتاج جيد وسوف يستمر على هذه النمط فأنه ال

 العينات .   يحتاج الى خطة ألخذ 

 المحاضرة السادسة 

 :     Deffectsالعيوب 

تعتبر العيوب من العوامل التي لها اثر كبير في جودة الناتج وعادة يقدرها المستهلك بالنظر والتعريف  

االجمالي للعيوب عبارة عن اوجه النقص نتيجة لغياب بعض المكونات الضرورية او وجود شيء مما  

 الجودة . يؤدي الى خفض مستوى 

ان الوصول الى مرحلة الكمال في المواد البيولوجية يكون مستحيال فأن معالجة هذا الموضوع  ال يكون  

بتقدير ما اذا كانت مادة ما كاملة من حيث مكوناتها ومواصفاتها المختلفة او ناقصة ولكن بتقدير ما اذا 

عض العيوب تسمح بها كوجود بعض  كان احد العيوب موجودا  تدريج المواد الغذائية توجد حدود لب

بدرجة كافية تجعل المادة مرفوضه   Discolorationالقشور من ثمار فاكه المقشرة او بعض التلوين بها  

 عند مستوى معين من القبول وعلى ذلك عند . 
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 تدرج العيوب ضمن الفئات التالية : 

 

   عيوب فسيولوجية وراثية -1 •

 بقاياها ( .)تأثير الحشرات او عيوب حشرية  -2 •

 عيوب ميكروبية   -3 •

 ) التهشم و الخدش و الرض .... الخ ( عيوب ميكانيكية  -4 •

 عيوب بسبب وجود مواد غريبة   -5 •

 

 : Genetic – physiological Defectsالوراثية اوالً: العيوب الفسلجية

فاكهة  تحدث بسبب البيئة على النبات والحيوان مصدر الطعام المعين .فنباتات خضراء او   •
تعرضت  لتقلبات شديدة في درجة الحرارة او نقص في االسمدة او الري . تنتج ثمار متدنية  

  الجودة من حيث المكونات الغذائية والشكل واللون .

 

 
 

  Entomolgical Defectsثانياً: العيوب الحشرية  

المسببات  تسبب العيوب الحشرية اضراراً بالغة لمعظم المحاصيل وعلى ذلك تعتبر من  •
الجوهرية للعيوب في الخضروات والفاكه وغيرها من المواد الغذائية وكل نوع من المواد  
الغذائية يهاجمه عدد كبير من الحشرات كل منها يسبب ضرر معين ويكون الضرر الناتج  

مباشراً نتيجة لنشاط الحشرة نفسها او غير مباشر نتيجة لألمراض التي تنقلها هذه الحشرات 
عيوب الواضحة التي تخلفها الحشرات هي وجود الندب والقوب بفعل الحشرات القارضة  ومن ال

كما تسبب ما يشبه القرحة او تغير في اللون وتجعيد في االوراق بفعل الحشرات ذات الفم الثاقب  
الماص كذلك وجود بيض الحشرات وفضالتها وامتصاص عصارة النبات ونقل االمراض كلها  

 ببها الحشرات من العيوب التي تس 
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 Pathological Defectsثالثاً العيوب المرضية 

تسبب االمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية عيوبا واضحة سواء من حيث جودة او كمية   •
او تغير   Scabsاو جرب    Lesionالمادة الغذائية الناتجة وتظهر هذه العيوب على شكل قرح 

في الطماطة    راكنز ثاالن في اللون باإلضافة الى تقليل القيمة الغذائية للمادة ومن امثلة ذلك مرض 
Anthracanose Disease   حيث يظهر على شكل قرحة كما يؤدي الى زيادة عدد هيفات

 الفطر في منتجات الطماطة . 

•  

•  
 

 : Mechanical Defectsرابعاً: العيوب الميكانيكية  •
بالخدوش والشقوق   تحدث اثناء تداول االطعمة من الحصاد وتخزين ونقل وهي نتيجة لالصابة 

والتهشم والكسور وغيرها . تؤثر على جودة المادة الغذائية بصورة مباشرة من ناحية حدوث  
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تغير بالشكل والقوام والقيمة الغذائية وتؤثر بصورة غير مباشرة بمكروبات الفساد والحشرات 
 وزيادة وتيرة التفاعالت الكيميائية واالنزيمية في المادة الغذائية مما يزيد من حدوث التلف . 

 

 

 

 

 :  Extraneous Defects خامساً : العيوب الناتجة من وجود مواد غريبة •
ال يعتبر جزءاً من مكونات الغذاء المحددة . الشوائب قد تكون ضارة مثل قطع    ءهي اي شي

المعادن او الزجاج او قد تكون غير ضارة مثل االوراق النباتية او االفرع الصغيرة او ثمار  
نباتات غير ضارة يسمح بوجود عدد محدد منها اما المواد الضارة فال يسمح بوجودها في الغذاء 

 . 

   بتقدير العيو

الفحص بطريقة مباشرة بالنظر الى المادة الغذائية وتقدير نسبة العيب فيها او عن طريق فصل الشوائب  

 اوال ثم تقدير نسبتها في المادة الغذائية . 

اذا كانت الشوائب صغيرة مثل بيض الحشرات او هيفات الفطريات يستعمل المجهر للتكبير . لفصل  

سائل مناسب وترك الشوائب تترسب   بإضافةللجوء الى الترسيب والطفو الشوائب من المادة الغذائية يتم ا

اذا كانت ذات كثافه نوعية اكبر من المادة الغذائية مثل قطع المعادن والزجاج والرمل وتركها تطفوا اذا  

كانت ذات كثافه نوعية اقل من المادة الغذائية مثل اوراق النبات والقطع الصغيرة من السيقان ثم توزن  

 قدر نسبتها في المادة الغذائية . وت

بالماء وتبتل بالكيروسين وبالتالي تنفصل مع    تبتل  الن بقايا معظم الحشرات وشعر الفئران ال •
 طبقة الكيروسين عند انفصالهما عن طبقة الماء  

 مصادر التلوث باإلصابات الحشرية : 

 

 هناك ثالث مصادر لإلصابة الحشرية  

الحشرات التي تهاجم المحصول في الحقل وتسبب خسارة مباشرة بحيث ال يصلح المحصول   -1 •

 للتصنيع . 

 الحشرات التي تصيب المادة الخام وتسبب تلوث المادة المصنعة . -2 •

وترجع المسؤولية  الحشرات التي توجد في المصنع وتسبب تلوث المادة الغذائية اثناء التصنيع  -3 •

في الحالة االولى والثانية الى قسم المادة الخام والحالة الثالثة الى الشؤون الصحية في المصنع  

 وهي جزء من قسم االشراف على جودة االنتاج .
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 المحاضرة العاشرة 

    HACCP نظام الهسب 

 

 

  Hazard Analysis of Critical Control Pointنظام تحليل المخاطر لنقاط الضبط الحرجة  

اداة لتحديد المخاطر وتأسيس نظام ضبط يركز على االجراءات الوقائية بدالً من االعتماد بشكل اساسي  

 على اختبار المنتوج النهائي . 
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العمليات ابتداًء من بداية التصنيع الى المنتوج النهائي  فلذلك هذا النظام يطبق خالل سلسلة طويلة من 

وانتهاًء بالمستهلك فلذلك هذا النظام يجب ان يكون من فريق عمل متكامل من كافة االختصاصات مثل  

 الزراعة والطب البيطري والهندسة والكيمياء والصناعات الغذائية . 

تصنيعية وهذه المخاطر اما بيولوجية او  عبارة عن مخاطر تحدث للعملية ال:    Hazardالمخاطر   -1

 كيميائية او فيزيائية . 

 : هي القيمة بين المقبول والمرفوض .    Critical Limitالحد الحرج  -2

: النقطة او الخطوة او االجراء الذي يمكن ان    Critical Control Pointنقطة السيطرة الحرجة   -3

 مخاطر او تقليل هذه المخاطر . يطبق عند لزوم االمر الذي يحول دون حدوث ال
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 الحرجة تحت السيطرة ام ال . الضبط 

نتيجة للحاجة لتجهيز غذاء صحي ومضمون لرواد الفضاء تقريبا سنة   HACCPظهرت فكرة نظام 

كنظام وقائي متكامل في البداية المصانع لم تتقبل هذا النظام واستمرت في اتباع او استخدام   1971

) الممارسات السليمة للتصنيع الغذائي  االنظمة التقليدية التي تتبع مستوى الغذاء مثل هذه االنظمة 

Good Manufacturing Practice    وقد ظهرت حاالت التسمم الغذائي وظهور سالالت مرضية

فأصبحت الحاجة ضرورية لحماية المستهلك من هذه المخاطر   E. Coli 0157H7خاصة مثل الهستيريا 

وجية في امريكا بتطبيق هذا النظام  واصت اللجنة العلمية بوضع المعايير المكروبيول  1985ففي سنة 

واستخدامه في مصانع اللحوم واالسماك بشكل الزامي وسبب تقبل هذا النظام من قبل الشركات غذاء  

 مضمون وصحي  . 

    HACCPالمهام االولية قبل تطبيق نظام ال 
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