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ابتكار جداد ادجمعاربنااجب. ارجففجذكيةااج   ااج
جليكشفجعيىجدودةجالم.تعرتجالغذائ ا

شااااااااارال ااعة امشرارة امعااااااااي    ا عة    ا     
وامذي  «امقاه ة تبيك »امموسم امثان   ن   نا ج 

نظميه أكاديمعة امبحث امعام  واميك ومو عا اا يكار رن اسااااااااااية ال األةالة امذاعة ماكعاااااااااا  
 رن  ودة وسال ة امم يجات امغذائعة.

حساااااا ن   /رئعس  ا عة    ا، وام ايور - مال امسااااااع    /و اءت اممعاااااااراة   راية ام ايور
رم     - حمود ر اق   /وام ايور ،نائب رئعس امجا عة معاااااوت اميعاعم وام ال  -اممغ بى 

 وا ل امكاعة ما راسات امعاعا. -ناص  امج شاوي  /وام ايور ،كاعة امشرارة

امغذائعة اكاعة امشرارة اامم اش    حم  خ  ي اسااااااياد  سااااااار  امصاااااا ارات /وحصاااااال ام ايور
أم    عه، ودمك اع  ا يعازه   احل اميحكعم اممةيالة ااممسااااااااااقة  100ام ااع و كا أة  امعة 

 رن ا يكار أةالة داعة ماكع  راى  ودة امم يجات امغذائعة.

وقال خ  ى إت اميك ومو عا  ي اهعة امصاااااااااااااغ   ن اميك ومو عات اممبيك ة    ا ونة األخ  ة،  
ح ث تاعب دوًرا  وه يًا  ى تحسااااااااااا ن ساااااااااااال ة و ودة األةذية، اما يع  إنيا  ربوات نانو  
داعة تسااااي عع اعاااا   ساااااد األةذية ه  ًا ها ًا ماكث    ن أ  شة ام قااة راى امغذاء واذمك  

اممسااايعاااع  اماونى أح  ت بعقات ام انو تك ومو ى امي  اكيساااب    ا ونة  اممساااي اك. يعيب  
  ن االهيمال     جال سال ة األةذية. األخ  ة امكث  

وأشاااااااار إمى أت اال يكار نبارة رن ربوة تيشااااااامن  سااااااايعاااااااع  مونى  يشااااااامن  جمورة  ن  
امصااابغات اممةيالة  ى صاااورة  ساااعمات نانو، و ن أم تيغ   أموات هذه امصااابغات  ن موت 
  إمى آخ   يغ    ودة امم يجات امغذائعة وخاصااااااااااااااة امم يجات دات األصاااااااااااااال امح وات و ن

 م شات اال يكار: سااا ل اميم  ش اام سااابة مامساااي اك امعادى أى اعااا   ودة امم يج واتصاااال 
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اممسايعاع  اماونى اامباراود امةاب اامم يج امغذائ  و ل   اام سابة ألساواغ األةذية اميجارية 
 امكب  ة اميى تعيم  راى امماسح امشوئ     رماعات امبعع.

امجا عة تومى اهيما ا اب  ا   رم شاااااابا  امباحث ن    ن  انبه أك  ام ايور  مال امسااااااع   أت
وامبحوث امي بعقعة امي  ت بط امبحث امعام  اامصاا ارة و عاااكل اممجيمع، ودمك  ن خالل  
تمويل امبحوث امعامعة وتعااجعع األساااتذة وأرشاااء ه اة امي ريس راى اممعاااراة    ت وي   

 اممع ورات امبحثعة.

خ ي ا االسااي اتعجعة وامبحثعة ااأله اا االسااي اتعجعة   وأك  امسااع   ح ب امجا عة راى ربط
اما ية ل اممعااااااااااااا ورات  2030ما ومة وخ ة اميك ومو عا وامعاول واال يكار ورؤية  صااااااااااااا  

امقو عة وتو  ات ام ومة وساعاساي ا    امي معة اممساي ا ة     جاالت ام اقة واممعاه وامغذاء 
 وامصحة امعا ة واممجاالت اال يمانعة.


