
النظافة في المنشآت الغذائية

١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م















 

  






النظافة في المنشآت الغذائية

١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م



       

     
       
     
       
      
     



     



٥مقدمة

٦التنظيف

٦التطهير

٧ضرورة النظافة

٨المخلفات

١٢أهمية النظافة

١٢اعتبارات التنظيف

١٣إجراءات التنظيف

٢١مراحل التنظيف

مقدمة قائمة المحتويات
مة

قد
م

ت
ويا

حت
لم

ة ا
ئم

قا





النظافة في المنشآت الغذائية






        











 
 

 
 

 


 
 

 
 





النظافة في المنشآت الغذائية




       
   












النظافة في المنشآت الغذائية




       





       







النظافة في المنشآت الغذائية




 

        


 

 


 


  


        


 











النظافة في المنشآت الغذائية

















النظافة في المنشآت الغذائية









النظافة في المنشآت الغذائية





















النظافة في المنشآت الغذائية







































النظافة في المنشآت الغذائية




























