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 مقدمة عامة
حيرص و  مطعم جامعي بوالايت الشمال 38 ــأكلة بـ مليون 6يقدم ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال سنواي 

وذلك سعيا ومطابقة لألطر التنظيمية ة للطلبة خالية من مجيع املخاطر تقدمي أكلة جامعية سليم على  خالهلا
 لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.ربانمج اخلدمات اجلامعية ب املضبوطة األهدافلتحقيق 

  :ةاإلدارة يف حتسني وتطوير األكلة اجلامعي ةسياس  
 :ى اإلدارة إىلاجلامعية تسع األكلةيف إطار السعي لتحسني وتطوير     

الطلبة واملستفيدين من خدمات اإلطعام  عالية إلرضاءضمان أكلة سليمة وصحية ومتوازنة وذات جودة  •
 سالمتهم. مع احملافظة على 

  .لضمان سالمة وجودة املواد األوليةاجلامعية عم احتسني أداء املزودين واملتعاملني مع املط •
 .التكوين والتواصل الناجعحسيس و الت عرب اجلامعية عماملطالعاملني ابعوان األكفاءة   ضمان •
 ضمان واحرتام احلد األدىن من اللوائح واملعايري املنظمة لتحديد وتقليص املخاط •

 
 

 

 
 املطعم اجلامعي املروج قليبيةباحلي اجلامعي مطعم 
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 ؟يداملسار االشهايف  االخنراطملاذا 
خنراط إعترب ُاألهداف املرسومة ضمن برانمج اخلدمات اجلامعية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي أ إطاريف 

 .ي كمؤشر لقياس مدى تطوير وحتسني األكلة اجلامعيةدشهاااليف املسار املطاعم اجلامعية 
  .تدرجييةتعميمها الحقا بصفة يف انتظار طعمني جامعيني مبمت االنطالق يف هذه التجربة 

ي يف املسار االشهاد املطعم اجلامعي ابملروجو مطعم احلي اجلامعي بقليبةن ان اجلامعياط املطعماخنر  -
 .2017 خالل شهر نوفمرب ISO 22000 واحملافظة عليها سالمة الغذائيةالدارة إلاملتعلق برتكيز نظام 

خالل شهر دة املذكورة ابملطعمني املذكورين استكمال اإلجراءات الالزمة للحصول على الشها مت -
 .2019ماي 
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 يةعواحملافظة عليها ابملطاعم اجلام ذائيةــــة الغـــــسالمالإدارة  تركيز نظام  اهلدف من

ISO 22000 حسب املواصفات القياسية     

 :إىل  ييهدف االخنراط يف املسار االشهاد
 .اإلطعام اجلامعيالرتفيع يف مؤشر رضا الطلبة واملنتفعني خبدمات  •
 .املطابقة للمتطلبات القانونية والتنظيمية اخلاصة بسالمة املواد الغذائية •
 .مطابقة للمواصفات الصحية عند التحليل البكرتيولوجية للمنتوج النهائي  %100 نتائجاحلصول على  •
 .ISO 22000 توعية أعواننا ومزودينا ابالخنراط يف منظومة السالمة الغذائية •
  .ابملطاعم اجلامعيةضمان صفر من حاالت التسمم الغذائي  •
 .خالل مراقبة قواعد حفظ الصحة احلصول على نتائج اجيابية •
 التطوير املستمر لكفاءة األعوان وحتسني مهاراهتم عن طريق الدورات التكوينية الداخلية واخلارجية. •

 

 كلفة تركيز هذه املنظومة:تفاصيل  
 قدرت التكلفة ابلنسبة :

 ألف دينار 268ي اجلامعي بقليبية بـ مطعم احللل -
 ألف دينار. 245بـ للمطعم اجلامعي ابملروج -

 :تفاصيلها كاآليت

 التشخيص والتكوين واملتابعة -
 أشغال التهيئة و صيانة املباين -
 اقتناء التجهيزات واملعدات -
 تعهد وصيانة املعدات واألاثث -
 إبرام اتفاقيات مراقبة و حتاليل -
 واإلشهاد ةاملعاين -

 


