
  



 الصناعة
 من أكثر أو لواحدة تطبيق أنها على الصناعة تعرف•

 او خام شكل من المادة لتحويل وذلك التحويلية العمليات

 وحدات خالل من استغالال أكثر شكل إلى استعماال اقل

 و علمية أساس وعلى (unit operation) التشغيل

 .بحتة تطبيقية

 

 دور الجامعات وتطوبر الصتاعة 10/27/2019
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 مكونات الصناعة

 االضافات الغذائية 10/27/2019
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 * سوء التغذية*

 منطقة في التغذية سوء ان اوضحت الدراسات بعض 

 معايير وفق %10) األزمة سوء مؤشر يتجاوز غزة

 التي (كير) منظمة وأشارت  (العالمية الصحة منظمة

 األميركية، الوكالة لصالح الموضوع في تحقيقا أجرت

 التغذية سوء بمعدل المعدل هذا مقارنة يمكن أنه إلى

 بشكل التغذية سوء من يعانيان أفريقيين بلدين في

 .وتشاد نيجيريا هما خطير،

 الحاجة لدليل تغذية المدارس
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 *ارتفاع معدل األمراض المزمنة*

المصابين بمرض السكري الذين يزورون % 58.3• 
 2003عيادة السكري المركزية في مدينة غزة عام 

وزارة الصحة ( )BMI≥30)كانوا يعانون من السمنة 
، وهناك أدلة تشير إلى أن األمراض المزمنة (2004

 .   ذات العالقة بالتغذية في ازدياد

 

%  7أمراض القلب أيضا في ازدياد و قد تضاعفت من •
و أكثر بين  65بين الفلسطينيين في سن % 15.8إلى 

وزارة الصحة، -دائرة التغذية. )2004-2000عامي 
”  تعزيز إدارة التغذية في وزارة الصحة"مشروع 
2005.)  
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 *العادات الغذائية لدى أطفال المدارس*

وزارة / في دراسة اجرتها دائرة الصحة المدرسية•
الصحة  الفلسطينية حول األطعمة التي تباع في 

من % 70المقاصف المدرسية ووجد أن أكثر من 
األطعمة التي تباع في هذه المقاصف ذات قيمة غذائية 

ضعيفة مثل شرائح البطاطا المقلية والحلويات وهذا 
يشكل نظام غير صحي لألكل وقد يؤدي إلى مشاكل 
 .  تغذية مثل السمنة و أمراض ونقص العناصر الغذائية

 

وكنتيجة أذا ما استمر الطالب المدرسي على تناول اغذية •
  .غير مغذية فأنه سيتولد لديه سلوكا تغذويا سيئا
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 سبب اهمية وجبة اإلفطار لطلبة المدارس

الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب في المدرسة ال تقل •

ساعات يوميا مع توفر وجبة االفطار كوجبة  6عن 

 (.  ساعة 15)وحيدة لفترة زمنية طويلة دون طعام 

، ميرز وآخرون (1998)كتب كلينمان وافرون •

 :ما يلي ( 1989)، وسيمون وغراثتم مكرغور(1989)

 

 المتناول لوجبة إفطار صحية كل يوم هو حاضر  إن الطالب

 وبشكل أفضل للمشاركة في نشاطات التعلم اليومية 

 مقارنه مع هؤالء ممن لم يتناولوا وجبة اإلفطار
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دراسة قام بها مجلس مدارس محافظة تورنتو بكندا عام •
 :احتوت على ما يلي 2000

  

هناك عالقة وثيقة ومباشره ما بين التغذية الجيدة واألداء " 
إن الوجبات الصحية تساعد وتساند : األكاديمي من خالل

الطلبة في التعلم وتحسن من التطور الجسدي والذهني 
ليس هذا فحسب بل إن " االجتماعي وحتى الفكري 

هؤالء الطلبة أصحاب التغذية الصحية لهم القدرة على 
التركيز أفضل ويستطيعون حفظ وتطبيق معلوماتهم 

بمهارة أعلى واظهروا سلوكا ايجابيا وعالقات جيده مع 
 "أقرنائهم

 



 أمثلة على األغذية

 المشروبات الغازية•

 الشيبس والبامبا•

 الغوما والحيايا•
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 مواصفات الشيبس والبامبا

 %(45-25)كمية عالية من الدهون •

 محتوى عالي من الطاقة•

 Empty Calorieيصنف عالميا بكونه •

 (الياف% 0.6≈ مثال )خالي من العناصر المغذية •

 .استهالك عالي جدا وخصوصا من فئة األطفال•
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 مرات 8تم تغير المراحل التصنيعية •

 بعض التغيرات بسيطة–

 بعض التغيرات شاملة–
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 مواد خام على مستوى األلياف بشكل منفرد 6تم دراسة •

 تم الخلط بين المواد الخام•

 الخلط أعطى نتائج مذهلة•

 :تم اعتماد الخلط بناءا على المعطيات التالية•

 مصدر لأللياف الذائبة–

 مصدر لأللياف غير الذائبة–

 مصدر خام لأللياف ومصدر مصنع–

 سكريات معقدة لحماية األلياف –

10/27/2019 
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 لخط اإلنتاج 2تم إضافة أداة عدد •

 :تم إجراء عدد من التعديالت لعيارات جهاز البثق كما يلي•

 الضغط الداخلي لجهاز البثق–

 حرارة البثق–

 سرعة السحب خارج جهاز البثق –
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 الجبنة المشللة
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 جبنة القطايف
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Rigor mortis 
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 االضافات الغذائية


