
 

   
 

 

 
 سكوا()اإل لغربي آسيا  واالجتماعية االقتصاديةاللجنة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية 
 اإلتحاد العربي للصناعات الغذائية بالتعاون مع 

 
  بتير في منطقة   الغذائية صناعاتللالتعبئة والتغليف والتسويق اشتراطات ورشة تدريبية حول 

 ، المملكة األردنية الهاشمية الكركالخيرية(، محافظة  شابات بتير )جمعية 
 15/10/2020-13خالل الفترة 

 
 برنامج العمل 

 

 13/10/2020الثالثاء   اليوم األول: 

 التسجيل
 كلمات ترحيبية:  -الجلسة االفتتاحية  

 سهام المعايطة، رئيسة جمعية شابات بتير الخيرية السيدة −

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية، خبيرة ثروة نباتية المهندسة فداء الروابدة،  −

فادي جبر، اإلتحاد العربي للصناعات الغذائية، خبير صناعات غذائية   السيد   −
 التعريف بالمشاركين 

8:30 – 9:00 

 أهمية التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية ولى: الجلسة األ

 فداء الروابدة م.  فادي جبر،  العكيدي، السيدالدكتور حسن 

 نبذة تعريفية عن التعبئة والتغليف   −

 وطرق الوقاية منها  نواعها أ و الملوثات   −

 همية وخصائص وأنواع مواد التعبئة والتغليف  أ −

 مناقشة عامة -أسئلة وأجوبة  −

9:00 – 10:00 

 ة الغذائي اتللمنتجاشتراطات بطاقة البيان وتصميم الملصق  :الجلسة الثانية
 السيد فادي جبر   ة يبرين الحمود، السيد

 مفهوم بطاقة البيان   −

 بطاقة البيان  ت اشتراطا −

 طريقة اختيار التصميم والشعار −
 مناقشة عامة –وأجوبة   أسئلة −

10:00 – 12:00 

 12:00ــ12:15 استراحة قهوة 



 التسويق والدعاية واإلعالن للمنتجات الغذائية فنون  ثة:الجلسة الثال
 ، السيدة يبرين الحمود  خالد سعيدالسيد 

 مفهوم وطرق التسويق  −

 الميزات والعيوب والعوائق التي تواجه عملية التعبئة والتسويق  −

 الفرق بين الدعاية واإلعالن  −

 آلية تصوير المنتج لإلعالن ليكون معبّر وذو مدلول  −

 مناقشة عامة –أسئلة وأجوبة  −

12:15 – 13:00 

 

 

 14:00 – 13:00 للصالة والغداء  استراحة

 17:30 – 14:00 استكمال الجلسة الثالثة 

 10/2020/ 14االربعاء اليوم الثاني: 

)تدريب عملي   ول تم أخذه في اليوم األ  عملي تطبيقي على ماتدريب :  الرابعةالجلسة 
 مشاركين في مجموعة(   ٣كل 

 السيد خالد سعيد  ،فداء الروابدة  م. السيدة يبرين الحمود، السيد فادي جبر،

 تصميم بطاقة البيان ووضعها على العبوات  −

 تصميم شعار  −

 ي إنشاء منصة مخصصة للبيع باسم الجمعية عبر منصة التواصل االجتماع −

 قوائم البيع وقوائم للبضاعة المرتجعة إعداد  −

 الكلف والتسعير حساب  −

 مناقشة عامة –أسئلة وأجوبة  −

8:30 – 12:30 

 

 

 

 

 13:30 – 12:30 للصالة والغذاء  ستراحةا

 16:30 – 13:30 الرابعة  استكمال الجلسة

 10/2020/ 15الخميس اليوم الثالث: 

   المنتجات الريفية العمليات المرتبطة ب :الخامسةالجلسة 

 السيد فادي جبر  ،الشمايلةلما  م. الدكتور حسن العكيدي،

 المبيعات للمنتجات الريفية  زيادة على ثر دور التسويق أ −

 وموافقة الشروط الصحية والسالمة العامة  ةآلية عرض المنتجات السليم  −

 تقييم الورشة وتوزيع الشهادات واختتام الدورة  −

8:30 – 12:00 

 13:00 – 12:00 في الميدان غذاء 

 
 

 


