
                                

 

 
 

 
 

 
 دورة متذوقين زيت الزيتون 

 
النكهة باستخدام الحواس البشرية  نوعية وكثافة الحسي لزيت الزيتون البكر هو إدراك ووصف حليلالت

تم اختيارهم  تحددها مجموعة من المتذوقينالتي الخصائص  هذهعلى أساس  الزيت تصنيفو  )الرائحة والطعم(
التحليل الحسي هو مجموعة المتذوقين. لهذا السبب،  . وبالتالي فإن أداة القياس فيكفريقوتدريبهم ومراقبتهم 

 .بعناية واهتمام يحتاج ألن يجري  ينالمتذوق/نياختيار وتدريب المقيم
 
 

ل من الممو   (3)زيت لبنان  "مشروع "تقوية وتعزيز سلسلة جودة زيت الزيتون في لبنان تنفيذفي اطار 
المركز بين وزارة الزراعة اللبنانية و بالتعاون الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائيِ والمنفذ الحكومة االيطالية ممثلة ب

  ،باري  –معهد العلوم الزراعية المتوسطية  –الدولي للدراسات الزراعية العليا لمنطقة البحر األبيض المتوسط
 

  بالتعاون مع المجلس الدولي للزيتون دورة متذوقين زيت الزيتون  7/2/2019-3نظمت خالل الفترة 
والتي نوردها في  ،متذوق زيت زيتون كشهادة األهلية تم في نتيجتها تحديد الئحة المشاركين الذين حصلوا على 

 ما يلي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
 
 

Results of the selection test of 

Candidates for experts in organoleptic assessment for olive oil 
 
 

No Order Name االسم Mobile Email 
 

1 1 Joseph Gharib 
 

 486417 03 جوزيف الغريب
Joseph.gharib@time-ltd.com 

2 2 Amira Youssef 
 

ة يوسف  أمير
70 836421 

Amira-youssef@lari.gov.lb 

3 2 Carla Chidiac 
 

 192827 03 كارال شدياق
Carla.n.chidiac@gmail.com 

4 2 Rosine Habchy 
 

  
 113083 71 روزين حبش 

rhabchy@agriculture.gov.lb 

5 2 Marwa Hammoud 
 

 813972 70 مروى حمود
marwahammoud@live.com 

6 3 Nahed Issa 
 

 422805 70 ناهد عيش
nahedi@cciat.org.lb 

7 3 Mona Kayrouz 
 

وز  778291 03 منى كير
monak@cciat.org.lb 

8 4 Diana Kataya 
 

 783242 70 ديانا قطايا
dkataya@agriculture.gov.lb 

9 5 Milad Riachy 
 

  
 243711 03 ميالد الرياش 

mriachy@lari.gov.lb 

10 6 Reem Derbass 
 

 491591 03 ريم  درباس
Reem_derbass@hotmail.com 

11 6 Roland Andari 
 

 روالن عنداري
03 590920 

Roland_and@hotmail.com 

12 6 Tony Maroun 
 

  مارون
 طونى

03 629429 
tony@zeitboulos.com 

13 6 Gaby Beainy 
 

  
 200707 03 كان   بعينى

Gaby.beainy@gmail.com 

14 6 Issam Bou Rached 
 

 عصام بوراشد
03 150535 

issambourached1@gmail.com 

15 6 Khaled Omari 
 

 105731 70 خالد العمري
khaledo@cciat.org.lb 

16 7 Mohammad Kobayter 
 

 028730 03 محمد قبيطر
mkobayter@gmail.com 

17 7 Lamia Ibrahim 
 

 789732 70 لميا ابراهيم
lamiaibrahim.88@hotmail.com 

18 7 Hanaa Chehabeddine 
 

 606838 03 هناء شهاب الدين
Chehabeddine.h@gmail.com 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



              

 


