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 : أواًل : مقدمــــة

س وريةمجتمع  قضية مح يبالنسبة أل الغذائي مناألتعد قضية   األحتياجات ن  الغذاء من أىم ذلك ألو  تراتيجة وا 
تركيا لمظروف والمتغيرات.  وزمناسبة ومستقرة وال يج  كمياتإنسان، وال بد من تمبيتيا ب والضرورية لكل ألساسية ا

ستدامة  أىداف التنمية الم رىاىمية  وكانت أخمر البالغ األقميمية بيذا األاإل و الدولية  ىتماماتاحتمت األ ومن ىنا فقد
وتعزيز الزراعة  صحيةمن الغذائي  والتغذية الاأل إذ يتعمق اليدف  الثاني بالقضاء عمى الجوعّ  وتوفير ،2030

  . ستدامةالم
مميون شخص  يعانون من سوء التغذية  33أكثر من ن أ الصحية حيث   فى إنتاج األغذية اً م العربى عجز يواجو العال

وذلك بسبب  الغذاء والحاصالت الزراعية من يائمة في كميات الفقدال الزيادة . ناىيك عنيعيشون في مناطق ريفيةو 
 إلى تزايد مستمر فى حاالت اإلصابة باألمراضقميمية اإل و الدولية اإلحصاءات والتقارير وتشير غذية.األفساد و  تمف

 . غذية المموثةالمنقولة إلى اإلنسان عن طريق تناول األ
 ءستخدم األشعة المؤينة بيدف تقميل الفاقد من الغذاء خالل عمميات الحفظ والتخزين والمساىمة في حل مشكمة الغذات  

 ذه التقنيات في تطبيق ى وات البحث المتراكمة نجاعةً العممي خالل سن البحث اظيرت نتائج وتحقيق األمن الغذائي، وقد
، ء التخزينستخدامات : منع إنبات الدرنات واألبصال والخضار الجذرية أثناىذه اإل أىم ومن. واسعتجاري وعمى نطاق 

، التخمص من البكتيريا الممرضة ةد الغذائية المخزنالضارة التي تصيب الحاصالت الزراعية والموافات القضاء عمى اآل
طالة فترة  تقميل بصحة االنسان، ضارةاليات المفرزة لمسموم ومن الفطر  ، تسييل عمميات التبادل تخزين الموادالتمف وا 

المحافظة عمى جودة الغذاء وتحسين  ،ضمن معايير الصحة العالمية التجاري وتبادل المواد الغذائية وانتقاليا عبر الدول
 .خصائصو التصنيعية 

  ثانيا: أهـــداف الورشة :
  مجال أىم التقنيات المتبعة في العربية لمتعرف عمى دولفي ال  والفنية فرصة لمعديد من الكوادر العمميةإتاحة ال  - 1

 خرىاأل التقميدية مع الطرق ارنةمق معالجة الغذاء باالشعاع وعمى مزاياىا وفوائدىا
 في األقطار العربية  ياتىذه التقن تبني تشجيع - 2
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 في الكشف عن سالمة الغذاءة الحديثة المتبعة الطرق العممي حدثالتعرف عمى أ - 3
 ءسالمة الغذاالمحافظة عمى جودة و و من الفقد  تقميلألمن الغذائي العربي من خالل الا تحسين - 4

 المحاور ثالثا : 
في حفظ كافة الجوانب النظرية وبعض التطبيقات في مجال إستخدام التقنيات النووية  مدورةيتناول البرنامج العممي ل 

 التالية:من الخبراء العرب وفق المحاور  بإعطائيا عدديقوم  حيث وسالمة وضبط جودة الغذاء
 االشعة المؤينة المستخدمة في معالجة وحفظ الغذاء 
 أسس حفظ ومعالجة اإلغذية باإلشعاع 
 في الوطن العربي شعاعياً إغذية المعالجة تراتيجيات تنمية وتسويق وتبني األاس 
 لفيزيائية المستخدمة لمكشف عن األغذية المحفوظة باإلشعاعالطرق الكيميائية وا 

  السموم البكتيرية والفطرية تأثير اإلشعاع عمى الميكروبات المفسدة لألغذية وعمى 

  و حيوانيأ أىمية كشف الغش في األغذية بمواد ذات منشأ نباتي 

 :الورشةالمستهدفين في 
سسات المختمفة ذات الصمة في مجال المؤ  في العاممين والفنيين ثومساعدي البح الباحثين العمميين تستيدف الدورة

 في في حفظ وسالمة إستخدام التقنيات النووية 

في موعد أقصاه  والتسجيل بالرابط يرجى موافاتنا بأسماء مرشحيكم وبريدىم اإللكتروني لحضور ىذه الورشة
 وص.حّتى نتمّكن من اتخاذ اإلجراءات الالزمة بيذا الخص 52/7/5252
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