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:توضيح النقاط التالية إبختصارخالل هذا العرض املختصر سيتم 

.والترشيديةالنشاطات الدورية والمشاركات العلمية 

.  بعض أهم  األعمال  واالهداف المستقبلية 3

عضويتها والمؤسسات تاريخ تأسيس الجمعية  أهدافها و 1

المتعاون معها



تحت (  حاليا)وجيا هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنول(سابقا)العلمىبقرار من الهيئة الوطنية للبحث تأسست الجمعية•
.(100)م  وتم تسجيلها تحت رقم2009لسنة ( 15)رقم 

واالستشاريين في هم من المتخصصين ومن الباحثينوالتغذيةوالسيدات المنتسبين لعضوية الجمعية الليبية للغذاء السادة 
.  مجاالت علوم األغذية  والتغذية

:تم  التعاون مع عدة جهات عامة ومنظمات  منها•

كلية الزراعة  بشكل خاص. جامعة طرابلس  -1

منظمة الرقيب  لحماية المستهلك  -2

(  إدارة  الخدمات الصحية طرابلس ) وزارة الصحة  -3

.الرقابة على االغذية واالدوية مركز -4

.البحوث الزراعية مركز -5

.الوطني للمواصفات والمعايير القياسية المركز -6

تهاتاريخ تأسيس الجمعية  أهدافها و عضوي1



:2010\10\14أول مجلس إدارة منتخب  للجمعية أجتمع يوم 
(رئيس مجلس االدارة)الحامدىعلى . د•
(نائب رئيس مجلس االدارة)مروانالعارف غيث . د•
(إدارةعضو مجلس )حكمعلى عبدالرزاق.أ•
(  عضو مجلس إدارة)أنبيةالشارف طارق.أ•
(عضو مجلس إدارة)الساحلىخالد.م•
(عضو مجلس إدارة)ابوشعالهسهيلة.م•

2014\4\30أجتمع يوم منتخب للجمعية مجلس إدارة ثاني  
(.رئيس مجلس اإلدارة للجمعية)العرف غيث مروان                     . د•

(.إدارة رئيس مجلس نائب )الدين  األمير    عبير صالح . م•

(.مدير مكتب الشؤون المالية)وحيد على ميالد الحاج                  . م•

(.عضو مجلس إدارة)العزابىخوله يوسف . د•

(.عضو مجلس إدارة)ابوشوفةمحمد عقيل حمزة ر.م•

(.إدارةعضو مجلس )حكم              على محمد عبدالرزاق.أ•

2015\5\30يوم أجتمع ( وهو الحالي )إدارة منتخب للجمعية ثالث مجلس 
(رئيس مجلس اإلدارة)امحمدإبراهيم غريبي . د•
(.إداررئيس مجلس نائب )ن   األمير                الديعبير صالح . م•
(.عضو الشؤون المالية)وحيد على ميالد الحاج                 . م•
(عضو العالقات العامة )لرزاق على حكم                        عبدا.أ•
(والوثيقعضو إلعالم )ابوشوفةمحمد عقيل حمزة.م•
(والدراساتعضو  البحوث )العزابىخوله يوسف . د•

تهاتاريخ تأسيس الجمعية  أهدافها و عضوي1



:والتغذيةالجمعية الليبية للغذاء أهداف بعض أهم 

.والتغذيةالغذاءمجالفيالمدنيالمجتمعومكوناتوالخاصةالعامةللجهاتوالدراساتاالستشاراتتقديم1)

مستوىمنلرفعلوغيرهاوالمعسكراتوالمدارسللمستشفياتميدانيةبزيارةللقيامالمتخصصةالعلميةاللجانتكوين2)

.الليبيالمجتمعأفرادتغذيةوسالمةالغذاءمجالفيالتوعية

.والتغذيةاألغذيةلمجاالتوالتقنيالعلميالمستوىمنالرفع3)

.الجمعيةعملبمجالتختصالتيالعلميةوالندواتالعلميةالمؤتمراتفيوالمشاركةالتنظيم4)

العلميةتالمطبوعاوإصداروالتأهيليةالتدريبيةالبرامجعملورشبإقامةالجمعيةعملمجالفيالعلميالوعينشر5)

.وتعميمهاونشرهامنهااالستفادةليسهلالمعلوماتتبسيطعلىوالعملالمتخصصةواإلعالمية

تهاتاريخ تأسيس الجمعية  أهدافها و عضوي1



ئة يتم تسجيل العضوية عن طريق تعب
نموذج  طلب العضوية 

تهاتاريخ تأسيس الجمعية  أهدافها و عضوي1



.ةلترشيدياالنشاطات الدورية والمشاركات العلمية و2

ارة دورة في مجال التغذية العالجية بالتعاون مع إدأقامةتم -1

.الخدمات المدرسية وزارة الصحة 



طفال عن التغذية السليمة لألترشيديةتم تنظيم محاضرات -2

وغيرها من الدورات بالتعاون مع عدة مدارس داحل مدينة 

.االخرى

.ةلترشيدياالنشاطات الدورية والمشاركات العلمية و2



م المشاركة واقامة المحاضرات خالل االحتفال باليو-3

.العالمي للغذاء سنويا 
2017

2016

2018 .ةلترشيدياالنشاطات الدورية والمشاركات العلمية و2



م المشاركة واقامة المحاضرات خالل االحتفال باليو-3

.العالمي للغذاء سنويا 

.النشاطات الدورية والمشاركات العلمية ولترشيديه 2



بعض أهم  األعمال  واالهداف المستقبلية3

تأسيس المجلة -1

الليبية للغذاء 

بدأ سنة والتغذية 

وكان ( 2015

تفعيلها 

بشكل كامل على 

اإللكترونيموقعها 

ومازال .2017

الموقع في تطور 

www.uolej.com/arej/index.php/ljfn/index



بعض أهم  األعمال  واالهداف المستقبلية3

:ستعمل الجمعية بالتعاون بين كل أعضائها  إلقامة المؤتمر السنوي األول  للجمعية تحت عنوان مبدئي-2

«  المؤتمر السنوي عن علوم وتقنية تصنيع األغذية  » 

1st Annual Conference on Food Science & Processing Technology

)من تصنيع غذائي محلي عالي الجودة(تحت شعار 

.م2019الموعد المقترح بداية أكتوبر أو نوفمبر  

دعوة لكل المصنعين للغذاء في ليبيا للمشاركة ودعم هذا المؤتمر
وللبحاث والعلماء المهتمين المشاركة بأبحاثهم وورقاتهم العلمية  



بعض أهم  األعمال  واالهداف المستقبلية3

ن علمية من لجاأختيارهاوالتي سيتم . التخرج أو الورقات العلمية  مشاريعدعم العمل مستقبال على سيتم -3

:متخصصة وفق معايير وشروط خاصة

دعوة لكل الطلبة والبحاث  لتقديم مشاريعهم أو وورقاتهم العلمية 
وسيتم نشر شروط وخطوات التقديم من خالل موقعي الجمعية والمجلة 



:االت االتية في المجالتدريبية إلقامة بعض الدوراتالبدء في التحضير عنالجمعية الليبية للغذاء والتغذيةتعتزم

(Nutrition and therapeutic nutrition)العالجيةوالتعذيةالتغذية -1

(الهاسبHACCP)في الصناعات الغذائيةالحرجةلنقطة التحكم نظام التحليل الدقيق -2

(Food safety and quality)األغذيةجودة وسالمة-3

Good Manufacturing Practice for food)األغذيةلتصنيعالممارسات التصنيعية الجيدة-4 industry)

PowerPointExcel,,Word[.بوربوينت,اكسل, وورد]الكمبيوترفىتدريبيه دوراتتقديم-5

:  اتيةذإرسال سيرته الالسابقة أو بعضها،في نفسه القدرة والكفاءة لتغطية الدورات يأنسمن فعلى 

(info@lsfn.ly)عن طريق البريد االلكتروني 

.مباشرة  أحد أعضاء مجلس اإلدارة التواصل أو 

ختاما   اإلعالن عن تنظيم دورات تدريبية


