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 2021/2020مسابقة جائزه جامعه البلقاء التطبيقية ألفضل زيت زيتون بكر ممتاز للموسم 

حيعععر ورود هكرفعععا فعععك جميعععج الكتعععا السعععماوية ف عععك القعععران  مباركعععة قدسعععية تتمتعععج ةعععجرت الزيتعععون ب

 سععع(ين والزيتعععون وطعععور  )والتعععين بقولعععه الكعععريم ا سعععم ب بكتابعععه العزيعععز بعععالزيتون  سعععما  عععريحا 

رسعععول ب  عععلي ب  ليعععه  العظعععيم كمعععا ورد هكرفعععا فعععك السععع(ة ال(بويعععة الةعععري ة حيعععر  عععال عععد  ب 

  .ام هالجالزيت وادف(وا به ف يه ة اء من سبعين داء م(ها  )كلواوسلم  

مععن تاريتععه  ء  جععز وتعتبععرةععجرت الزيتععون بحيععات و ععادات المجتمععج ا رد(ععك  مععن (احيععة  تععرط تععرتبط

تعتبعععر و كمعععالعععوا المائعععدت األرد(يعععة معععن الزيتعععون وزيعععت الزيتعععون بةعععكل يعععومك. وثقافتعععه حيعععر   تت

ةعععجرت الزيتعععون فعععك الةعععجرت األكثعععر ا(تةعععارا فعععك  طعععان األةعععجار المثمعععرت فعععك ا ردن ويعععرتبط فعععها 

ا (تةععععار باألفميععععة ا  ت ععععادية والبيئيععععة وا جتما يععععة الكبيععععرت التععععك يحظععععي بهععععا الزيتععععون. وتكمععععن 

% معععن مسعععاحة ا ةعععجار المثمعععرت وحعععوالك 75كو(عععه يةعععكل حعععوالك  للزيتعععون فعععكاألفميعععة ا  ت عععادية 

الزيتععععون مسععععافمة م(تجععععات  يمععععة  ا ردن. وتقععععدر% مععععن كامععععل المسععععاحة المزرو ععععة فععععع  فععععك 41

كبععر حجععم مضععطرد. اضععافة الععي   مليععون دي(ععار وفععك بازديععاد 100)  ععنفععك ال(ععاتق القععومك السعع(وية 

فعععك  المسعععت لةر ب(حعععو مليعععار دي(عععار  (عععدما تحسعععا  يمعععة األر  ا سعععتثمارات بهعععها القطعععان التعععك تقعععد

 يسعععافم بهعععاالقيمعععة المضعععافة التعععك    اضعععافة العععي ليهعععازرا عععة الزيتعععون وكعععهلت ال ععع(ا ات القائمعععة 

يضععععال  الععععي هلععععت     الزيتععععون لج(تععععاي الزرا ععععك كو(هععععا احععععد م ععععادر الععععدتل الرئيسععععية للمععععزار ين

ط ومسعععافمته فعععك تعععوفير معععدت تها اة(تاجيعععة وتا عععة ترابطعععات فعععها القطعععان امعععج القطا عععات األتعععر

 طععان ال عع(ا ات ال هائيععة  واسععهامه فععك تلبيتععه جععزء رئيسععك مععن المتطلبععات ال هائيععة للسععكان  حيععر 

وتا عععة حعععام  يعتبعععر الزيتعععون الم عععدر الرئيسعععك لكثيعععر معععن الع(ا عععر ال هائيعععة كاألحمعععا  الدف(يعععة 

كعععاروتين ليعععة والمعععواد الما(ععععة لاكسعععدت و تا عععة البيتعععا ا معععواد ال ي(و وا وليعععت الم يعععد ل عععحة القلعععا 

ت و ععععا ألفععععراد ا سععععر الري يععععة  التععععك تعتمععععد بدرجععععه ووال يتامي(ععععات وا معععع ي المعد(يععععة وا ليععععال 

 من فهه المواد. تهافك الح ول  لي احتياجا  زيت الزيتون كبيره  لي
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اد  سعععر المعععزار ين. و(ظعععرا افعععرلعععبع  ومعععن (احيعععة  تعععرط فعععان فعععها القطعععان يعععوفر فر عععا للعمالعععة  

القطععععان  تعععع ل العقععععود الث ثععععة الماضععععية   لععععي ت(ميععععة فععععها الحكومععععاتلهععععهه األفميععععة فقععععد ركععععزت 

وتطععويره ا مععر الععه   سععهم فععك زيععادت اة(تععاي كمععا و(و ععا بةععكل ملمععوذ. ا   (ععه  وبععالر م مععن هلععت 

ة(تاجيعععة والتسعععويقية   يعععزال  طعععان الزيتعععون يواجعععه بعععع  التحعععديات ومعععن  فمهعععا ارت عععان الكلعععل ا

و ععع ر حجعععم الوحعععدات اة(تاجيعععة والممارسعععات التاطئعععة التعععك يقعععوم بهعععا بعععع  الم(تجعععين فعععك مراحعععل 

مععا  بععل اة(تععاي وبعععده وتا ععة  مليععات مععا بعععد الح ععاد والتععك تععتثر سععلبا  لععي جععوده الزيععت الم(ععتق 

جعععائزت جامععععه البلقعععاء “التعععك ت(ظمهعععا جامععععه البلقعععاء التطبيقيعععة باسعععم و.وتععع تك ا امعععه فعععهه المسعععابقة 

لتسععليط الضععوء  لععي معععدط   2020فععك دورتهععا ا ولعععي  ”التطبيقيععة ألفضععل  زيععت زيتععون بكعععر ممتععاز

التطعععور العععه  ةعععهده األردن فعععك  طعععان  ععع(ا ة زيعععت الزيتعععون كم(ظومعععة متكاملعععة معععن (عععواحك اة(تعععاي 

ه الم(تجعععين والجعععودت وال(و يعععة   وبهعععدل تةعععجيج ا(تعععاي زيعععت زيتعععون  عععالك الجعععودت وتعزيعععز مكا(ععع

ه ا ردن  وجععزء   يتجععز  مععن آوابععراز التععرار ا رد(ععك ال (ععك ب  عع(ال زيععت الزيتععون الععه  يعتبععر مععر

ثقافتعععه وا ت عععاده ولمسعععا ده م(تجعععك زيعععت الزيتعععون ا رد(عععك  لعععي تسعععوي  م(تجعععاتهم  هات الجعععودت 

(عععك فعععك األسعععوا  بمعععا يسعععهم فعععك ابعععراز القيمعععة العالميعععة التعععك يتمتعععج بهعععا زيعععت الزيتعععون األردوالعاليعععة 

المجعععال لمعععن سعععي وز بالمسعععابقة لعقعععد ال ععع قات التجاريعععة وا سعععتثمارات  وةتاحعععة .المحليععة والعالميعععة

سععيما بعععد ان تمكععن زيععت الزيتععون ا رد(ععك مععن دتععول العديععد مععن ا سععوا   يععر التقليديععة كاألسعععوا  

ة المعمعععول بهعععا لعععيذ فقعععط األوروبيعععة واألمريكيعععة ب ضعععل جودتعععه المتميعععزت وباسعععتجابته للمععععايير الدوليععع

معععن تععع ل مععععاييره الكيميائيعععة ولكعععن  يضعععا معععن تععع ل ت ائ عععه العطريعععة ومها عععه وثعععراء ا ععع(ال 

 .الزيتون ا رد(ك اله  جعله م(تجا محبوبا من  بل المستهلكين

   ةعععمذ الجامععععات  لعععي امتعععدادفا معععن ةعععمال ا ردن العععي ج(وبعععه وتحعععرا جامععععه البلقعععاء التطبيقيعععة

 لععععي تب(ععععك القضععععايا الوط(يععععة. ومععععن فععععها الم(طلعععع  حر ععععت كعادتهععععا ت الزيتععععون  لععععي امتععععداد ةععععجر

افضعععل زيععت زيتعععون  العالميعععة  تتيععار المعععاييريواكععا  فضعععل  ت(ظععيم فعععهه المسععابقة بمعععاالجامعععة  لعععي 
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التععععك العالميععععة  لي(اذسععععو ةععععروط مسععععابقة جععععائزه مععععاريومععععج ممتععععاز والمتوائمععععة بةععععكل كبيععععر  بكععععر

 للزيتون س(ويا  لما با(ه ومن ةروط المسابقة ا تك ي(ظمها المجلذ الدولك 

تسععععتهدل المسععععابقة فقععععط م(تجععععك زيععععت الزيتععععون البكععععر الممتععععاز م( ععععردين  و المسععععجلين فععععك   -١

 ٠الجمعيات الزرا ية وا حاا معا ر الزيتون وةركات التعبئة 

العععه  تعععم و المسعععابقة فعععك زيعععت الزيتعععون البكعععر الممتعععاز فقعععطفعععك الزيعععوت المتفلعععة للمةعععاركة   -٢

والمتوافععععع  معععععج المتطلبعععععات الم( عععععوا  ليهعععععا فعععععك  ٢٠٢١/٢٠٢٠ا(تاجعععععه فعععععك الموسعععععم الحعععععالك 

يععععت الزيتععععون وزيععععت ت ععععل والتا ععععة بزت عععع(يل معيععععار التجععععارت الععععدولك للمجلععععذ الععععدولك للزيتععععون 

 .الزيتون

 - :كميه الزيت التك ستةارت بالمسابقة  لي ال(حو التالك -3 

 عععة متجا(سععة مععن الزيععت المتععزن فععك تععزان واحععد م(  ععل لتر لععك ا  ععل تكععون مععن دف ٥٠٠

 ل ئه المزار ين م( ردين  و المسجلين فك الجمعيات الزرا ية.

 لتر لععععي ا  ععععل تكععععون مععععن دفعععععة متجا(سععععة مععععن الزيععععت المتععععزن فععععك تععععزان واحععععد  ١٠٠٠

 .م(  ل

 كل اسم مةارت يمك(ه دتول المسابقة بزيت زيتون بكر ممتاز واحد فقط. 

ين بالمةععععاركة بالمسععععابقة ملععععت اسععععتمارت التسععععجيل التا ععععة بالمسععععابقة مععععن يجععععا  لععععي الععععرا ب -4

 www.bau.edu.joت ل الرجون الي رابط الجائزت  لي المو ج ا لكترو(ك للجامعة 

 للكميععععات المحععععددت بةععععروط المسععععابقةمتسععععاب     دي(ععععار لكععععل١٠٠رسععععوم المةععععاركة بالمسععععابقة  ) -5

ت عععب   بالمسعععابقة فئعععةلكعععل  المحعععدد األد(عععيبكميعععات تزيعععد  عععن الحعععد  بالمةعععاركة الر بعععةوفعععك حعععال 

الجعععائزت  لعععي  بعععوات و لعععي كعععل فعععائز بالمسعععابقة ير عععا بعععهكر  .مةعععارتدي(عععار لكعععل  ٢٠٠الرسعععوم 

مل ععقات رسععمية مر مععة  تعع ل وضععجمععن ال ععائز سععيكون لععه الحعع  بععهلت زيععت الزيتععون البكععر الممتععاز 

http://www.bau.edu.jo/
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ان تسعععتوفك  يال عععائز  و لعععيتعععزامن معععج  عععدد العبعععوات المطلوبعععة معععن  بعععل  الم(ظمعععة الجهعععةمعععن  بعععل 

 .مل    ن كل فلذ 200مبلغ للجائزت  الم(ظمة الجهة

الت(سععي  مععج لج(ععه سععحا العي(ععات لجمععج  ي(ععات ممثلععة مععن دفعععة زيععت الزيتععون  لععي المةععاركين  -6

 ISO ك الموا ععع ة الدوليععةيرا ععك القوا ععد الم( عععوا  ليهععا فعع بمعععاالتععك ستةععارت بالمسععابقة 

 بةروط المسابقة.الواردت  ." ته العي(ات -الدفون الحيوا(ية وال(باتية والزيوت  " 5555

 ي(عععات الزيعععت المةعععاركة بالمسعععابقة ستتضعععج لل حو عععات  لمعععا با(عععه وفقعععا لقوا عععد المسعععابقة فعععان 

سععععك لزيععععت الكيميائيععععة وال حو ععععات الحسععععية مععععن  بععععل ممثلععععين  ععععن ال ععععر  الوط(يععععة للتقيععععيم الح

ممعععن سعععب  لهعععم وان ةعععاركوا فعععك الزيتعععون والمعتمعععدت دوليعععا معععن  بعععل المجلعععذ العععدولك للزيتعععون و

 ذ الدولية كما فو م( وا  لية فك ةروط المسابقة.اسولي(تقييم جائزت ماريو 

 التوجيهيعععععةللج(عععععة  ال(هائيعععععةالمسعععععابقة  ستسعععععلم (تعععععائقان ت(هعععععي لج(عععععة التحكعععععيم  ملهعععععا وبععععععد  

سعععمك ح عععل  رسعععميا  وسعععتتولي الجامععععة ا امعععة للم عععاد ة  ليهعععا وا  (هعععا  لعععي مو عععج المسعععابقة

تةععععمل وس .ا  ميععععة تليعععع  بهععععها الحععععدر بالمسععععابقة وبت طيععععةجععععوائز الزيععععوت ال ععععائزت  لتوزيععععج

 الجوائز ميدالية )هفبية  و فضية  و برو(زية   و ما ةابه لل ائزين فك كل فئة. 

لمسععععابقة وةععععروطها واليععععه ت( يععععهفا يمكعععع(كم الرجععععون الععععي مو ععععج ولمزيععععد مععععن الت ا ععععيل  ععععن ا

 www.bau.edu.jo الجامعة  لي الرابط التالك 
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