
 

 

 

 د. أسامة محمد بن الغا
Dr. Osama M. Ben Lagha 

 

الس   األعملي  تحليل  مجال  في  غذية  ابق 

مجال    صا  صوخ   الكيميائي  فى  التركيب 

ومنتجاتها لأللبان  الغذائية   والقيمة 

فى    جةلدر  راستيد  و مجال  الماجستير 

والمحلية   المستوردة  اللحوم  من   تقييم 

الكيميائي وقيمتها الغذائية  ناحية التركيب  

مع العمل في  وجودتها الميكروبيولوجية 

هي معتمد    مختبربيئة   عتماد  اإل  ةئ من 

المواصفة     DAPاأللمانية   ISOوفق 

بمركز    كأخصائي تحليل أغذية  17025

ن من حس  ،  البحوث الصناعية/ تاجوراء 

  ا  في مجال تحليل األغذية وأيض  مهاراتي

الم   على  وفق  ختبرات  التدقيق  وجودتها 

 . ISO 17025واصفة الم

 

فى المتقدمة   كاديمةألدراستى ا ن  أ عتبر  أ  

األ وتقنية  الدورا  ،ةغذيعلوم    تتلقي 

ليبياالمتخصص وخارج  داخل     ة 

شهادة  لي  وتحص   من  علي  معتمدة 

التن ماليزيا فالمجلس  فى  للحالل    يذي 

JAKIM  مدير تنفيذي لنظام الحاللك ،

تأسيس نظام  قل خبرتي فى مجال  قد ص  

كل  والذي يتضمن HAS حالل متكامل

يتع بالت  ل  ما  اإلنق  والفنيظيم   داري 

واإللمام بطرق التحليل والمشاكل التقنية  

الحصول  فى المؤسسات التي ترغب فى  

ن   جو  على  الحالل،ظام  صوال  و    دة 

الحالل   شهادات  المعايير   وفقإلصدار 

 .القياسية

CONTACT  التواصل 

PHONE: 

0925222283 

WEBSITE: 

https://sites.google.com/site/osamambenlagha/

home 
 
EMAIL: 

usama44@yahoo.com 

 

O.BenLaghs@uot.edu.ly 

 

EDUCATIONS  التعليم 

 ماليزياغذية / األ وتقنية كلية علوم  (UPM) جامعة  - 1

      2019- 2015فى علوم االغذية    PhD الدكتوراة

 

 غذية / ليبيا األ وتقنية  قسم علوم –كلية الزراعة   (UOT)جامعة طرابلس - 2

 2009- 2006غذية علوم األ Masterماجستير

 

 غذية / ليبيا األ وتقنيةقسم علوم   –كلية الزراعة   (UOT)لسجامعة طراب  - 3

 2004- 2001غذية  علوم األBachelor بكالوريس 

 

 قسم اللغات / كندا (UFT)جامعة تورنتو - 4

 2014-2013ديمية كانجليزية األتمام اللغة اإلإشهادة 

 International English Language Testing System (EILTS)يلسشهادة األ

  EXPERIENCEالخبرة العملية 

 2009-2005مركز البحوث الصناعية / تاجوراء   ❖

أغذية   - تحليل  اإلمعتمد  إخصائي  هيئة  المواصفة    DAP  األلمانية عتمادمن  وفق 

 . Iso 17025القياسية 

التدقيق على المختبرات والتوقيع على شهادات مطابقة العينات الغذائية ،ضابط جودة -

 .للمواصافات الليبية

 

 2010-2009/ طرابلس  PEPSIمصنع  ❖

الكميائي - عن  ،  التحليل  الكيميائي،  السامة  الغازاتالكشف  خط    التركيب  ومراقبة 

 . نتاج وجودة عبوات المشروباتإلا

 

 . كندا  -  2013غذية األ تموين وتوزيع سكاربروشركة عمل بدوام جزئي في   ❖

 ظروف التخزين والتوزيع و  الجودة ألبان وأجبان ومراقبة استالم شحنات  -

 

   2021.-2019/ 2013-2010غذية  جامعة طرابلس / قسم علوم األ  ❖

أساسيات علوم    - المضافات الغذائية  محاضر لبعض المواد لطلبة البكالوريس مثل :   -

جراء التحاليل الكيميائية إ    - الزيوت والدهون     –الخضر والفواكه    -والتغذية    األغذية

  .تجاتهان الحبوب وم لمقررالجزء العملي  – لبان ومنتجاتهابمعمل تحليل األ

 .تنظيم الزيارات الميدانية للمصانع والمراكز البحثية -

 . غذيةجنة العلمية بقسم علوم وتقنية األعضو الل -

 . شراف على مشاريع تخرج الطلبة واللجان الخاصة بالتقييم النهائياإل -

 ASSOCIATIONS AND UNIONSجمعيات والنقابات ال

 . جامعة طرابلسب ة التدريس ئ ضاء هي ععضو نقابة أ -

 . عضو نقابة إخصائي التغذية ) طرابلس الكبرى(  -

 .جمعية الليبية للغذاء والتغذيةال عضو -

  WORKSHOPS AND CONFRENCESالندوات والمؤتمرات العلمية  

 

- Additives in Libyan bread 2020. A scientific discussions seminar on the 

recent Libyan study finding of Food enhancer Potassium Bromate and its 

negative effects on the consumers’ health. Advanced laboratory of chemical 

analysis and Polymers Research Center.  Tajora city 9th of Nov 2020.  

 

- The comprehensive course in clinical nutrition. 2020. As trainer lecturer. 

Organized by a syndicate of dietitians- Tripoli. Almasara Hospital Training 

Center. 
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-  Nutmeg (Myristica Fragrans Houtt.) extracts as a natural food preservative 

for application in beef and shrimp products. Hyper Interdisciplinary 

Conference. University Technology Malaysia (UTM) 19th January 2019. Kuala 

Lumpur. Malaysia. 

 

- 11th World Halal Conference (WHC) 2019. 3rd and 4th April 2019 at the 

Mandarin Oriental, Kuala Lumpur and organized by the Halal Industry 

Development Corporation (HDC).   

 

 

- Halal Executive Training program 2019. Organized by Halal Professional 

Board JAKIM and Halal Products Research Institute. UPM.  

 

- Workshop on introduction on NMR based metabolomics.4th-5th Sep 2019. 

University Technology Mara (UTM). 

 

- Workshop on writing and submitting scientific papers to Q1/Q2 journals. 18 

Aug 2019. UPM. 

 

- Introduction to Mass Spectrometry workshop 2019, Organized at Monash 

University. By LCMS platform. 

 

- Inbiosis graduate symposium (IGS2018). on 1st of November 2018 at 

Institute of systems biology. UKM. (Attendance certificate). 

 

- 10th World Halal Conference (WHC) 2018. 4th and 5th April 2018 at the 

Mandarin Oriental, Kuala Lumpur and organized by the Halal Industry 

Development Corporation (HDC). 

 

- Evaluation of Antimicrobial Activities of Symposium by UKM & Myristica 

fragrans Houtt. (NUTMEG)Extract against Selected Food-Borne Bacteria. 

Research Thammasat 

 University. 12-13th April 2016. Kuala Lumpur. Malaysia. Faculty of 

Pharmacy, UKM. 

 

- The first scientific conference on child nutrition 2012. Organized by Libyan 

Pediatric Association, under the slogan (Better Nutrition for a Safe Childhood). 

Dat Al Emad tower. Tripoli Libya 21-23 Sep 2012. 

 

- Microbiological quality of local beef and compare it with the imported beef 

in markets in the city of Tripoli. Supplement for the previous search. 

Conference of the Faculty of    Veterinary Medicine – Omer El Mukhtar 

University 2010.Al-Bida City. Libya. 

 

-Symposium on meat production, control and trading in Gharyan - University 

of the Western Mountain.2008. – Gharyan –Libya. 

 

- Quality Infrastructure for Food Safety.2008, August& September 2008. 

Stockholm- Sweden. 

 

- Sewage. The first International Conference and Exhibition to rationalize and 

energy and water consumption in the tourism sector and its impact on the 

environment - global energy organization– Tripoli- Libya 2007. 

  HALAL CONFERENCESوالشهادات  مؤتمرات الحالل 

مؤسسة   تحت رعاية / ماليزيا -/ كوااللمبور 2018لسنة العاشر  الدولي مؤتمر الحالل -

 HDC)شهادة تقدير من ) HDC  تطوير صناعات الحالل

 

تحت رعاية مؤسسة   /  ماليزيا  -كوااللمبور/  2019الحادي عشر لسنة  مؤتمر الحالل الدولي   -

 HDC)شهادة تقدير من ) HDCتطوير صناعات الحالل 



 

 

مستخلصات   - إستخدام  التخصصات.  متعدد                  .Myristica Fragrans Houttمؤتمر 

والجمبري البقر  لحوم  لحفظ  حالل  حافظة   Hyper Interdisciplinaryكمادة 

Conference. University Technology Malaysia (UTM) 19th January 

2019. Kuala Lumpur. Malaysia (Poster) 

 

مات  . مؤسسة أبحاث منتجات الحالل / مختبر خد2019البرنامج التدريبي المعتمد للحالل.   -

بترا المركز   UPM الحالل.جامعة  مديرة  من  وتوصية  المؤسسة  من  شهادة   ( ماليزيا.   /

   .البحثي (

 

 Halalكمدير تنفذي    ،   2019ماليزيا  JAKIMشهادة معتمدة من المجلس التنفيذي للحالل   -

Executive Certificate . 

 

  SOFTWARESبرامج الكمبيوتر 

• Microsoft Office 2016 

• SIMCA -P+ Umetric 16  

• XCMS software 

• Mendeley reference manager 

• Minitab18 

• Chenomix NMR suit7   

• OBS Studio  

 

 

  skillsالمهارات  
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اللغة اإلنجليزية

التدقيق على المختبرات
والمصانع والشركات

وضع نظام للجودة وفق 
اشتراطات مواصفات 

الحالل الماليزية

االختبارات الميكروبية 
والكيميائية لألغذية

م التدقيق على أماكن تقدي
شركات ) وإعداد الغذاء 

….. ت مستشفيا-التموين 

المحاضرات و الندوات و 
ورش العمل في مجال 

علوم األغذية


