
  

 املعرض الوطني للمنتوجات املحلية
 2019يوليوز  22إلى  18أكادير، من 

 والندوات الورشات التقنيةبرنامج 
 

 

  9182يوليوز  81 الخميس

80:11 

 

الجهوية املديرية  – حول املمارسات الجيدة في إنتاج زيت الزيتون  ورشة تقنية

 - الورشاتفضاء  -جات الغذائيةللسالمة الصحية للمنت
 تحديد تأثير تقنيات إلانتاج الجيدة في ضمان جودة الزيتون، -

 ،ية في مختلف مراحل إنتاج الزيتون التركيز على أهمية توفر شروط السالمة الصح -

تحديد معايير السالمة الصحية ملعاصر زيت الزيتون والتقنيات الجيدة في  -

 .استخالصها
 

  9182يوليوز  82الجمعة 
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ية املدير  - ورشة تقنية حول شروط الحصول على التراخيص/الاعتمادات الصحية

  - فضاء الورشات – جات الغذائيةالجهوية للسالمة الصحية للمنت
جات الفالحية ذات ألاصل و أهمية الترخيص الصحي للمنتب تحسيس التعاونيات -

 ،النباتي والحيواني

املنتوج وتسهيل الولوج واملشاركة في إبراز دور الترخيص الصحي في الرفع من قيمة  -

 ،املعارض الوطنية والدولية

 توضيح إلاجراءات املتبعة للحصول على الترخيص الصحي للمنتوجات الغذائية. -

 -املديرية الجهوية لالستشارة الفالحية -تربية املاعز ورشة الاستشارة الفالحية: 

 – قاعة الندوات

تحسين النسل، ضبط التغذية، مكافحة  :املاعزالتعرف على تقنيات تربية  -

 ألامراض...،

والتأكيد على دوره في الرفع من املستوى الاستثمار في مجال تربية املاعز  التشجيع على -

 عيش ي خاصة لسكان املناطق الجبلية.امل
 

  9182يوليوز  91السبت 
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كت  املندوبية الجهوية مل – لتعاونياتل املنظم 889.89تكويني حول القانون  لقاء

 :-قاعة الندوات -تنمية التعاون 

 التعريف بالقانون الجديد املنظم للتعاونيات، -

 تحديد أهم املستجدات التي جاء بها إلاطار القانوني الجديد، -

 مساعدة التعاونيات في العمل داخل إطار قانوني محمي ومهيكل، -

إحداث املشاريع املدرة للدخل تأسيس التعاونيات قصد التشجيع على  تبسيط مسطرة -

 وخلق فرص للشغل.
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 : -فضاء الورشات  -جامعة ابن زهر  –ورشة التذوق:  زيت ألاركان وزيت الزيتون 

 وزيت الزيتون وخصائصها املميزة،التعريف بأنواع زيت ألاركان  -

 الزيتون وزيت ألاركان،إبراز العوامل املتحكمة في تحديد جودة زيت  -

 تحديد كيفية التمييز بين الزيوت ذات الجودة املمتازة والرديئة، -

 –إختصاص ي في التغذية-ندوة حول إدراج املنتوجات املحلية في النظام الغذائي 

 : -قاعة الندوات

 إبراز دور التغذية السليمة واملتوازنة في الوقاية من ألامراض، -

 املحلية على صحة إلانسان، التعريف بفوائد املنتوجات -

 تحديد بعض طرق إدراج املنتوجات املحلية في النظام الغذائي، -

 : - الورشاتفضاء  -جامعة ابن زهر  – مواد التجميلحول صناعة ورشة تقنية 

 ،التعريف بمختلف املواد املستعملة في الصناعات التجميلية الطبيعية -

 ،تخصيص حصص تطبيقية لصناعة املرطبات -

  ،حصص تطبيقية لصناعة زيوت التدليك تخصيص -
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ديرية الجهوية امل –تثمين النباتات العطرية والطبية . الاستشارة الفالحيةورشة 

 : - قاعة الندوات –لالستشارة الفالحية

 ،والطبيةل النباتات العطرية التقنيات استغحول  حينال تحسين معارف الف -

 وتكثير النباتات العطرية والطبية،زراعة  طرق التعرف على  -

 .التعرف على طرق تثمين النباتات العطرية والطبية -

 : -فضاء الورشات  -جامعة ابن زهر–مواد التجميلورشة تقنية حول صناعة 

لزيوت تقنيات صناعة الصابون باستعمال اللتعريف ب تخصيص حصص تطبيقية -

 ،ألاساسية النباتية والزيوت

 .تعريف بكيفية صناعة مرطبات الشفاهلل تخصيص حصص تطبيقية -

 

 


