المنظمة العربية للتنمية الزراعية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
بالتعاون مع اإلتحاد العربي للصناعات الغذائية
ورشة تدريبية حول ممارسات التصنيع والممارسات الصحية الجيدة
واالشتراطات الصحية الخاصة بمستودعات خزن المواد الغذائية
في منطقة بتير (جمعية شابات بتير الخيرية) ،محافظة الكرك ،المملكة األردنية الهاشمية
خالل الفترة 2020/07/21-23
برنامج العمل
اليوم األول الثالثاء 2020/7/21
9:30-9:00
9:45-9:30

التسجيل
الجلسة االفتتاحية
 −كلمات ترحيبية
السيدة سهام المعايطة ،رئيسة جمعية شابات بتير الخيرية
المهندسة فداء الروابدة ،رئيسة المكتب اإلقليمي للمشرق العربي،
المنظمة العربية للتنمية الزراعية
السيد فادي جبر ،األمين العام لالتحاد العربي للصناعات الغذائية

10:45-9:45

12:00-10:45
13:00-12:00

14:00-13:00

 −التعريف بالمشاركين
الجلسة االولى :سالمة األغذية وجودتها
أ.د .حسن العكيدي ،م .فداء الروابدة ،أ .فادي جبر
 الزراعة والتصنيع الزراعي مفهوم سالمة الغذاء وجودته العادات الخاطئة للتعامل مع الغذاء طرق الوقاية من تلوث الغذاء بشكل سليم وصحي أسئلة وأجوبة  -مناقشة عامةاستراحة قهوة
الجلسة الثانية :ممارسات الصحية الجيدة Good Hygiene
Practices
أ.د .حسن العكيدي ،أ .فادي جبر ،م .فداء الروابدة
– تقديم مفهوم النظافة الشخصية
– المتطلبات الصحية للعاملين في قطاع االغذية
– تدريب عملي للممارسات
– اعداد سجالت المراقبة والتدقيق
– أسئلة وأجوبة  -مناقشة عامة
استراحة غداء والصالة

17:00-14:00

11:00-9:00

14:00-13:00
17:00–14:00
11:00-9:00

14:00-13:00
17:00 –14:00

الجلسة الثالثة :ممارسات التصنيع الجيدة Good Manufacturing
)Practices (GMP
أ.د .حسن العكيدي ،أ .فادي جبر ،السيد عدنان عليان
 −مفهوم ممارسات التصنيع الجيدة واالشتراطات الواجب اتباعها
 −تقديم اساسيات برنامج GMP
 −حساب الكلف
 −أسئلة وأجوبة  -مناقشة عامة
اليوم الثاني االربعاء 2020/7/22
الجلسة الرابعة :تدريب على ممارسات التصنيع الجيدة للمنتجات اللبنية
(تدريب عملي للمشاركين)
أ.د .حسن العكيدي ،أ .فادي جبر ،السيد عدنان عليان ،م .فداء الروابدة
 مبيدات الصحة العامة وكيفية التعامل معها إعداد المكان تحضير المادة األولية والتصنيع التعبئة والتغليف الخزن إعداد السجالت حساب الكلف والتسعير أسئلة وأجوبة  -مناقشة عامةاستراحة غداء والصالة
استكمال الجلسة الثالثة
اليوم الثالث الخميس 2020/7/23
الجلسة الخامسة :تدريب على ممارسات التصنيع الجيدة للمربيات (تدريب
عملي لكل المشاركين)
أ.د .حسن العكيدي ،أ .فادي جبر ،م .فداء الروابدة ،السيد عدنان عليان
 المكافحة المتكاملة لآلفات ونواقل االمراض إعداد المكان تحضير المادة األولية والتصنيع والطهي التعبئة والتغليف الخزن إعداد السجالت حساب الكلف والتسعير أسئلة وأجوبة  -مناقشة عامة امتحان تقييمي للمادة التدريبية تقييم الورشة وتوزيع الشهادات واختتام الدورة صورة جماعيةاستراحة غداء والصالة
استكمال الجلسة الرابعة

