مكتب اخلدمة اجملتمعية

تقرير اجلامعة السنوي حول
اخلدمة اجملتمعية

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
التقارير السنوية
التقرير السنوي حول برنامج خدمة اجملتمع والبيئة لسنة 2016
ر.م

النشاط

البنامج
ر

الجهة المستفيدة

تبعية الجهة

بداية
البنامج
ر

مدة
البنامج
ر

الشواهد واالدلة

المجلس البلدي نالوت -غرفة التجارة

حكومية-اهلية

2016/02/18

-1يوم

تقرير-صور توثيقية

وزارة الزراعة-جمعية أصدقاء الشجرة-
المجلس البلدي جادو

حكومية-اهلية

2016/03/10

-1يوم

تقرير -صور توثيقية

المجلس البلدي نالوت

حكومية

2016/09/14

 4ايام

تقرير

راديو االستقامة

حكومية

2016

FMراديو نالوت

حكومية

2016

مراقبة تعليم نالوت

حكومية

2016

نوع النشاط

الجهة المنفذة

1

خدمة مجتمعية

كلية الهندسة

إقامة ورشة عمل بعنوان التكامل
االقتصادي ن
بي مدن الساحل والجبل

2

خدمة البيئة

كلية الهندسة

العالم للشجرة
احياء اليوم
ي

3

خدمة مجتمعية

كلية التقنية
الطبية

4

خدمة مجتمعية

كلية القانون

5

خدمة مجتمعية

كلية القانون

6

خدمة مجتمعية

كلية القانون

استضافة جلسة حوار لمؤتمر المصالحة
الوطنية
ن
تقديم حلقات إذاعية توعوية يف مجال
ر
التبية الدينية األخالقية
تقديم حلقات إذاعية توعوية ن يف مجال
ر
التبية الدينية األخالقية
ن
تقديم حلقات إذاعية توعوية يف مجال
ر
التبية الدينية األخالقية

حلقات
اسبوعية
حلقات
اسبوعية
ن
مرة يف
الشهر

تقرير
تقرير
تقرير

1

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
التقارير السنوية
التقرير السنوي حول برنامج خدمة اجملتمع والبيئة لسنة 2017
ر.م

النشاط

البنامج
ر

الجهة
المستفيدة

تبعية
الجهة

بداية
البنامج
ر

مدة
البنامج
ر

الشواهد واالدلة

المجلس البلدي
جادو

حكومية

2017/06/18

مستمر

نبذة عن ر
المشوع صور
توثيقية  -مراسالت

حكومية

2017

حلقات
اسبوعية

تقرير

2017

حلقات
اسبوعية

تقرير

2017

مرة ن يف الشهر

تقرير

نوع النشاط

الجهة المنفذة

1

خدمة مجتمعية

كلية الهندسة

ر
واالشاف عىل تنفيذ
تقديم استشارات فنية
خط نقل مياه ر
الشب

2

خدمة مجتمعية

كلية القانون

تقديم حلقات إذاعية توعوية ن يف مجال
ر
التبية الدينية األخالقية

راديو االستقامة

3

خدمة مجتمعية

كلية القانون

ن
تقديم حلقات إذاعية توعوية يف مجال
ر
التبية الدينية األخالقية

FMراديو نالوت

حكومية

4

خدمة مجتمعية

كلية القانون

ن
تقديم حلقات إذاعية توعوية يف مجال
ر
التبية الدينية األخالقية

مراقبة تعليم
نالوت

حكومية

2

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
التقارير السنوية
التقرير السنوي حول برنامج خدمة اجملتمع والبيئة لسنة 2018
ر.م

النشاط
الجهة المنفذة
نوع النشاط

البنامج
ر

1

خدمة مجتمعية

كلية التقنية الطبية

التعاون مع المؤسسات الرسمية
للمساهمة المجتمعية

2

خدمة مجتمعية

كلية التقنية الطبية

احتضان موائد الرحمان الرمضانية

3

خدمة مجتمعية

كلية القانون

4

خدمة مجتمعية

كلية القانون

5

خدمة مجتمعية

كلية القانون

تقديم حلقات إذاعية توعوية نف مجال ر
التبية
ي
الدينية األخالقية
تقديم حلقات إذاعية توعوية نف مجال ر
التبية
ي
الدينية األخالقية
تقديم حلقات إذاعية توعوية نف مجال ر
التبية
ي
الدينية األخالقية

الجهة
المستفيدة
مرصف األمان
بنالوت
جمعية بيوت
الشباب

تبعية الجهة

البنامج
بداية ر

مدة
البنامج
ر

الشواهد واالدلة

حكومية

2018/08/05

 30يوم

تقرير

ن
المدن
المجتمع
ي

بداية شهر
رمضان

سنوي

تقرير

راديو االستقامة

حكومية

2018

FMراديو نالوت

حكومية

2018

مراقبة تعليم نالوت

حكومية

2018

حلقات
اسبوعية
حلقات
اسبوعية
ن
مرة يف الشهر

تقرير
تقرير
تقرير

3

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
التقارير السنوية
التقرير السنوي حول برنامج خدمة اجملتمع والبيئة لسنة 2019
ر.م

النشاط
الجهة المنفذة
نوع النشاط

البنامج
ر

الجهة المستفيدة

تبعية الجهة

البنامج
بداية ر

البنامج
مدة ر

الشواهد واالدلة

1

خدمة مجتمعية

كلية الهندسة

ن
المحاضات وورش العمل والدورات التدريبية
استضافة عدد من

مؤسسة فساطو للتنمية

اهلية

2019/01/13

-

مراسالت

2

خدمة مجتمعية

كلية التقنية الطبية

االجتماع لمدرسة أناروز لذوي االحتياجات
النفس
الدعم
ي
ي
الخاصة

مدرسة أناروز

حكومية

2019/01/13

يوم واحد

تقرير

3

خدمة مجتمعية

كلية التقنية الطبية

الدعم النفس واالجتماع ر
للمتددين عىل مركز التوحد
ي
ي

مركز التوحد

حكومية

2019/01/13

يوم واحد

تقرير

4

خدمة مجتمعية

كلية التقنية الطبية

برنامج "نافذة عىل الغذاء"-حلقات اداعية ثقافية بخصوص
الصحة والتغذية

راديو اوال وزارة الثقافة

حكومية

2019/09/06

مستمر

مراسالت –شهادة تقدير

5

خدمة مجتمعية

إدارة الجامعة

ندوة للتعريف باعالم وعلماء مدينة نالوت

6

خدمة مجتمعية

كلية التقنية الطبية

إقامة معرض للكتاب

ن
المدن
المجتمع
ي
ن
المدن بمنطقة
المجتمع
ي
نالوت

اهلية

2019/10/26

يوم واحد

تقرير -ورقات بحثية

اهلية

2019/12/09

-3ايام

تقرير

7

خدمة مجتمعية

كلية القانون

تقديم حلقات إذاعية توعوية نف مجال ر
التبية الدينية األخالقية
ي

راديو االستقامة

حكومية

2018

8

خدمة مجتمعية

كلية القانون

9

خدمة مجتمعية

كلية القانون

تقديم حلقات إذاعية توعوية نف مجال ر
التبية الدينية األخالقية
ي
ر
تقديم حلقات إذاعية توعوية ن يف مجال التبية الدينية األخالقية

FMراديو نالوت

حكومية

2019

مراقبة تعليم نالوت

حكومية

2019

حلقات
اسبوعية
حلقات
اسبوعية
مرة ن يف الشهر

تقرير
تقرير
تقرير

4

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
التقارير السنوية
التقرير السنوي حول برنامج خدمة اجملتمع والبيئة لسنة 2020
ر.م

النشاط
الجهة المنفذة
نوع النشاط

1
2
3
4
5
6
7

خدمة مجتمعية
خدمة مجتمعية
خدمة مجتمعية
خدمة مجتمعية
خدمة مجتمعية
خدمة مجتمعية
خدمة مجتمعية

كلية التقنية الطبية
كلية الهندسة
كلية التقنية الطبية
كلية التقنية الطبية
كلية التقنية الطبية
كلية التقنية الطبية
كلية التقنية الطبية

8

خدمة مجتمعية

كلية التقنية الطبية

9

خدمة مجتمعية

كلية الهندسة

10

خدمة مجتمعية

كلية القانون

11

خدمة مجتمعية

كلية القانون

12

خدمة مجتمعية

كلية القانون

البنامج
ر

الجهة المستفيدة

تبعية الجهة

البنامج
بداية ر

البنامج
مدة ر

الشواهد واالدلة

ن
الذهن
إجراء امتحانات الحساب
ي
الملتق العلم ن
ر
الثان لعلوم االرض
رعاية ودعم
ي
ي
ي
ن
استضافة مرض غسيل الكىل
مساعدة الجمعيات االهلية
تقديم حلقة توعوية حول جائحة فتوس كورونا
تقديم حلقة توعوية حول جائحة فتوس كورونا
ن
الذهن
إقامة دورة تدريبية ن يف برنامج الحساب
ي
المشاركة ن يف الحملة الوطنية للتطعيم

العلم
أكاديمية المفهوم
ي
المجموعة الليبية لعلوم االرض
ن
مستشق نالوت
اللين فرع نالوت
جمعية الهالل األحمر
ي
المجتمع المدنن
ي
ن
المدن
المجتمع
ي
العلم
أكاديمية المفهوم
ي

اهلية
اهلية
حكومية
اهلية
اهلية
اهلية
اهلية

2018/01/18
2020/03/04
2020/04/07
2020/04/17
2020/04/27
2020/05/13
2020/08/08

-1يوم واحد
-1يوم واحد
 60يوم
-8ايام
-1يوم
-1يوم
-7أيام

مركز التطعيم بنالوت

حكومية

2020/08/13

-3ايام

تقرير
شهادة تقدير
تقرير
تقرير
تقرير
تقرير
تقرير
صور توثيقية-
تقرير

فريق الرصد واالستجابة الشيعة

اهلية

2020/09/13

-1يوم

مراسالت

راديو االستقامة

حكومية

2016

حلقات اسبوعية

تقرير

FMراديو نالوت

حكومية

2016

حلقات اسبوعية

تقرير

مراقبة تعليم نالوت

حكومية

2016

مرة ن يف الشهر

تقرير

طن لعقد ورشة عمل لمكافحة
استضافة فريق ي
انتشار كوفيد 19
تقديم حلقات إذاعية توعوية نف مجال ر
التبية
ي
الدينية األخالقية
تقديم حلقات إذاعية توعوية نف مجال ر
التبية
ي
الدينية األخالقية
تقديم حلقات إذاعية توعوية نف مجال ر
التبية
ي
الدينية األخالقية

5

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية بالتعاون مع أكادميية املفهوم العلمي
ألجراء امتحانات احلساب الذهين

يف إطار الدور الذي تلعبه كلية التقنية الطبية يف العملية التعليمية
والخدمات المجتمعية ،استضافت الكلية امتحانات خاصة بالحساب
العلم للحساب
الذهن للمستوى األول والذي نظمته أكاديمية المفهوم
ي
ي
الذهن الرسي ع لمنطقة الجبل بنالوت لعدد  100طالب حيث اجرت
ي
االمتحانات يف قاعات الكلية .حيث وفرت الكلية جميع المتطلبات إلجراء
االمتحان والذي استمر لمدة يوم واحد فقط.
انتهى التقرير

التاريخ 2020/1/18 :م

-1 -

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية بالتعاون مع أكادميية املفهوم العلمي
إلقامة دورة تدريبية يف برنامج احلساب الذهين

يف إطار الدور الذي تلعبه كلية التقنية الطبية يف العملية التعليمية
الذهن
والخدمات المجتمعية ،استضافت الكلية دورة تدريبية للحساب
ي
لمدة اسبوع لعدد  20متدربة من مدرسات مادة الرياضيات بالمنطقة نظمته
الذهن الرسي ع لمنطقة جبل نفوسة
العلم للحساب
أكاديمية المفهوم
ي
ي
بنالوت.
حيث وفرت الكلية القاعات الخاصة بالدورة وجميع المتطلبات
والن استمرت لمدة أسبوع.
الخاصة بإنجاح هذه الدورة ي
انتهى التقرير

التاريخ 2020/8/8 :م

-2 -

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار برنامج الدعم النفسي االجتماعي
ملدرسة أناروز لذوي االحتياجات اخلاصة

يف اطار الدور الذي تلعبه كلية التقنية الطبية يف العملية التعليمية
النفس ,قام طلبة كلية التقنية
والخدمات الصحية و المجتمعية والدعم
ي
الطبية تحت راشاف قسم الصحة العامة ومكتب النشاط بزيارة إىل مدرسة
أناروز لذوي االحتياجات الخاصة حيث قدم الطلبة خالل هذه الزيارة
الن ساهمت يف اضفاء روح
مجموعة من الهدايا وقاموا بالعديد من األنشطة ي
من الفرح والبهجة لدى طلبة المدرسة والذين تتاوح اعمارهم ما بي 14-8
الن يقوم بها طلبة الكلية
ه األوىل ي
سنة من كال الجنسي ،وكانت هذه الزيارة ي
اىل هذه المدرسة املي ان تستمر مثل هذه الزيارات لما فيها من ترسيخ
للقيم االجتماعية واإلنسانية بالمجتمع.
انتهى التقرير
التاريخ 2019/1/13 :م

-3 -

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار برنامج الدعم النفسي االجتماعي
للمرتددين على مركز التوحد

يف إطار الدور الذي تلعبه كلية التقنية الطبية يف العملية التعليمية والخدمات
النفس ،قام طلبة كلية التقنية الطبية تحت
الصحية والمجتمعية والدعم
ي
راشاف النشاط بزيارة إىل مركز التوحد حيث قدم الطلبة خالل هذه الزيارة
صباح ألطفال المركز وقاموا بالعديد من
مجموعة من الهدايا وافطار
ي
الن ساهمت يف اضفاء روح من الفرح والبهجة لدى طلبة المركز
األنشطة ي
من كال الجنسي.
الن يقوم بها طلبة الكلية اىل
والجدير بالذكر ان هذه الزيارة كانت األوىل و ي
هذا المركز هذه السنة وسيكون هناك تنسيق سنوي لزيارات متماثلة
بالخصوص.
انتهى التقرير
التاريخ 2019/1/13 :م

-4 -

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار إقامة معرض للكتاب

يف إطار الدور الذي تلعبه كلية التقنية الطبية يف العملية التعليمية
ر
ونرس المعرفة ،نظمت كلية التقنية الطبية معرض للكتاب والذي ينظم كل
سنة ف اطار التشجيع عىل العلم والمعرفة ر
ونرس ثقافة القراءة والمطالعة.
ي
حيث افتتح المعرض بتاري خ  2019/12/09واستمر لمدة ثالثة ايام متتالية
حيث تنوعت نشاطات المعرض من حيث عرض الكتب العلمية واألدبية
المحىل ومن
والتخصصية وغتها والف استحسانا من اغلب فئات المجتمع
ي
جميع الزائرين للمعرض .كما تم عرض بعض انشطة الطلبة وبعض منجزات
ومنتجات الجمعيات المحلية بالمنطقة.
انتهى التقرير
التاريخ 2019/12/9 :م

-5 -

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار تقديم حلقة توعوية حول فريوس
كورونا

يف إطار الدور الذي تلعبه كلية التقنية الطبية يف العملية التعليمية
والخدمات الصحية والمجتمعية ،قام عميد الكلية أ .محمد خليفة قانة
بالمشاركة يف محاضة يف راديو االستقامة بنالوت حول التوعية بفتوس
كورونا رفقة أساتذة ف ر
الرسيعة وتناولت المحاضة النصائح واإلرشادات
ي
المحىل حسب التوجيهات
المتعلقة بفتوس كورونا الموجهة للمجتمع
ي
العلمية والصحية وكذلك مناقشة الجوانب ر
الرسعية واالجتماعية لهذه
الجائحة وذلك ف حلقة بث ر
مباش لمدة ساعتي ليوم واحد.
ي
انتهى التقرير

التاريخ 2020/4/27 :م
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار تقديم حلقة توعوية حول فريوس
كورونا

يف اطار الدور الذي تلعبه كلية التقنية الطبية يف العملية التعليمية
والخدمات الصحية و المجتمعية ,قام عميد الكلية أ .محمد خليفة قانة
بالمشاركة يف محاضة يف راديو نالوت حول التوعية بفتوس كورونا رفقة
عميد بلدية نالوت وعضو من اللجنة المكلفة بمكافحة فتوس كورونا
بالمنطقة وتناولت المحاضة النصائح واإلرشادات المتعلقة بفتوس كورونا
المحىل حسب التوجيهات العلمية والصحية وكذلك الرد
الموجهة للمجتمع
ي
عن بعض استفسارات المجتمع
الن اتخذت او ما
ي
المحىل بشأن الخطوات ي
يجب عمله للتصدي لهذه الجائحة وذلك ف حلقة بث ر
مباش لمدة ساعة
ي
ونصف ليوم واحد .
انتهى التقرير

التاريخ 2020/5/13 :م

-7 -

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار التعاون مع املؤسسات الرمسية
للمساهمة اجملتمعية

يف إطار الدور الذي تلعبه كلية التقنية الطبية يف العملية التعليمية
الن تقوم بها الكلية ،وبالتعاون مع مرصف األمان بنالوت
والمجتمعية ي
استضاف مرسح الكلية زبائن مرصف األمان فرع نالوت بطلب من عميد
البلدية ومدير المرصف وذلك للتخفيف عن زبائن المرصف اإلزدحام
والوقوف يف طوابت طويلة يف الشمس .حيث فتحت الكلية ابوابها طيلة شهر
كامل لجميع المواطني يف مرسح الكلية وذلك إلتمام اجراءاتهم المرصفية يف
جو مالئم وبدون ازدحام او مشقة .
انتهى التقرير
التاريخ 2018/8/5 :م
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار توطيد السلم االجتماعي وذلك
باستضافة جلسة حوار ملؤمتر املصاحلة الوطنية

يف إطار الدور الذي تلعبه كلية التقنية الطبية يف العملية التعليمية
الن تقوم بها الكلية ،وبالتعاون مع المجلس البلدي بنالوت
والمجتمعية ي
استضاف مرسح الكلية بعض فعاليات مؤتمر المصالحة الوطنية وكذلك
استقبال بعض الزوار للمدينة .ايضا تم استضافت عدد  6زوار يف استاحة
الكلية لمدة  4ايام اثناء فتة انعقاد المؤتمر .
انتهى التقرير

التاريخ 2016-9-14 :م
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار استضافة مرضى غسيل الكلى يف
بداية جائحة كورونا

يف إطار التعاون المشتك بي كلية التقنية الطبية والمؤسسات
الصحية بالمنطقة وبطلب من مدير مستشف نالوت المركزي ،استضافت
استاحة الكلية عدد  4مرض غسيل كىل يتددون عىل مستشف نالوت
لغرض العالج وذلك لمدة شهرين وذلك بسبب غلق البوابات يف المدينة
وتعذر سفرهم وحصولهم عىل مكان لإلقامة حيث تم استغالل كافة مرافق
اإلستاحة طيلة فتة تواجدهم بالكلية.
انتهى التقرير

التاريخ 2020-4-26 :م
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار تغطية احتياجات مستشفى نالوت
املركزي

يف اطار التعاون المشتك بي كلية التقنية الطبية والمؤسسات
الصحية بالمنطقة وبطلب من مدير مستشف نالوت المركزي  ,تم اعارة
لمختت مستشف نالوت وذلك
جهاز تحليل نوع Spectrophotometer
ر
المختت يف بعض مواد تشغيل المعمل مما
بسبب النقص الذي تعرض له
ر
اضطرهم إلستعمال الجهاز المذكور اعاله لتغطية بعض التحاليل الروتينية
المطلوبة ولحي الحصول عىل بدائل او توفر المواد المشغلة .
انتهى التقرير

التاريخ 2020-4-7 :م

-11 -

دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار مساعدة اجلمعيات االهلية

يف إطار التعاون المشتك بي كلية التقنية الطبية ومؤسسات المجتمع
اللين فرع نالوت،
ي
المدن بالمنطقة وبطلب من مدير جمعية الهالل األحمر ر ي
اللين لمدة اسبوع ضمن
تم اعارة سيارة نقل
لمتطوع جمعية الهالل األحمر ر ي
ي
الن يقوم بها الهالل األحمر من زيارات ودية لفروع المنطقة وكذلك
ر
التامج ي
رحالت ترفيهية للمتطوعي وكانت هذه اإلستعارة لمدة ثمانية ايام وتكفلت
الكلية بمصاريف النقل وكذلك سائق السيارة بالتعاون مع مكتب الحركة
بالجامعة.
انتهى التقرير
التاريخ 2020-4-7 :م
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير عن خدمة اجملتمع والبيئة يف إطار التعاون مع اجلمعية الليبية للغذاء والتغذية
ورش عمل وبرامج توعية
نبذة عن اجلمعية:
تأسست الجمعية الليبية للغذاء والتغذية سنة  2009م بقرار من هيئة أبحاث العلوم
ً
العلم سابقا) تحت قرار رقم  15لنفس السنة
الطبيعية والتكنولوجيا (الهيئة القومية للبحث
ي
ورقم اشهار" "100كجمعية علمية بحثية غت ربحية أعضائها من كل المتخصصي والمهتمي
واخصان التغذية والعاملي
بمجاالت الغذاء والتغذية (من األكاديميي والبحاث والمهندسي
ي
بمجاالت تصنيع األغذية) .وقد ضمت هذه الجمعية يف عضويتها العديد من أعضاء هيئة التدريس
بقسم الصحة العامة بكلية التقنية الطبية نالوت للعمل مع الجمعية عىل تحقيق أهدافها.
وقد قام بعض أعضاء هذه الجمعية التابعي لقسم الصحة العامة بتقديم برامج توعوية
من خالل العديد من المشاركات مع بعض االذاعات منها إذاعة العجيالت المحلية عىل التدد
 105.1وعىل راديو الصيعان  93.7و عىل راديو الوطنية طرابلس و عىل راديو أوال يفرن من خالل
الن تنتهجها الجمعية الليبية للغذاء و
تقديم و المشاركة يف حلقات التوعية و التثقيف
ي
الصح ي
التغذية.
وف أطار التجهت للمؤتمر الدوىل للغذاء والتغذية الذي ر
ترسف عليه الجمعية الليبية للغذاء
ي
ي
.
العاىل هذا
والتغذية بالتعاون مع هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم
ي
وقد ر
ترسف قسم الصحة العامة بكلية التقنية الطبية  /نالوت برئاسة اللجنة العلمية للمؤتمر
ناح الهادي أبوراس.
المتمثل يف الدكتور /ر ي
كما قبلت ورقات علمية للمشاركة بالمؤتمر قدمتها كلية التقنية الطبية نالوت وكلية القانون نالوت،
الجامع تجاه األطعمة المقلية ومخاطر تكرار
وع الوسط
الورقة األوىل بعنوان (تقييم درجة ي
ي
القىل)
استعمال زيوت ي
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
الجامع لجامعة نالوت"
"دراسة استطالعية آلراء عينة من الوسط
ي
ناح الهادي أبوراس
ناح صالح ورغ ،ر ي
قدمها :ر ي
قسم الصحة العامة ،كلية التقنية الطبية ،جامعة نالوت
والورقة الثانية بعنوان (دور ر
اللين يف حماية الصحة العامة للطفل المستهلك)
المرسع
ي
الجنان ر ي
قدمها :أبوبكر أمحمد أحتيوش
كلية القانون – جامعة نالوت
وقد تم قبول هذه الورقات وسيتم ر
نرسها قريبا يًف المجلة الليبية للغذاء والتغذية يف عدد خاص
بالمؤتمر.
وقد تحصلت كلية التقنية الطبية وقسم الصحة العامة عىل رسالة شكر وتقدير عىل المساهمة.
وللمزيد من المعلومات حول نشاطات الجمعية يمكن زيارة صفحة الجمعية وصفحة المؤتمر.
https://www.facebook.com/ljfn19/
https://lsfn.ly/ljfn/

أنتهى التقرير
د .ناجي اهلادي أبوراس
رئيس قسم اجلودة بالكلية
التاريخ 2020/7/2 :م
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير عن خدمة اجملتمع والبيئة يف إطار التعاون يف متابعة وتقييم مؤسسات التعليم
العالي وتطويرها ببلدية يفرن
بالختاء
المدن واالستعانة
يف إطار التعاون بي المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع
ر
ي
واالستشاريي بمدينة يفرن للتعاون معهم يف تقديم الخدمات المجتمعية المتمثلة يف الخطط
والمقتحات و االستشارات يف كافة المجاالت من أجل
الرف بمخرجات البلدية و تقديم أفضل
ي
الخدمات للمواطني .عليه فإن المجلس البلدي يفرن يستعي بمجلس استشاري يضم العديد من
التطوع مع المجلس
الختاء و االستشاريي من كافة المؤسسات الحكومية ممن تنادوا للعمل
ر
ي
الن من شأنها النهوض بكافة القطاعات التابعة للبلدية و منها
البلدي لتقديم الخطط والمقتحات ي
قطاع التعليم و ذلك من أجل إثراء خطط المجلس البلدي يف تطوير قطاع التعليم بمدينة يفرن يف
ناح
الن يقدمها المجلس االستشاري ،و الذي يضم يف عضويته د .ر ي
ظل المساهمة المجتمعية ي
الختاء و االستشاريي
الهادي أبوراس  /كلية التقنية الطبية /نالوت بجانب نخبة من المهتمي و ر
يف مجال التعليم  ،الذين قدموا العديد من المقتحات و الخطط و منها ترفيع كلية التقنية الطبية
إىل كلية للتقنية الطبية  ،حيث قدم المجلس االستشاري
عاىل للمهن الطبية ي
بيفرن من معهد ي
العاىل للمهن الطبية ،كما يقوم أعضاء المجلس
الخطة الكاملة و االشتاطات الالزمة لتفيع المعهد
ي
الن تواجهها ،كما قام المجلس االستشاري
بالتواصل مع مراقبة التعليم لحل بعض العراقيل ي
العاىل إلنشاء كلية لالقتصاد و العلوم
بتقديم مقتح للمجلس البلدي لمخاطبة وزارة التعليم
ي
الن يطلبها سوق العمل ،من خالل التواصل
السياسية و االعداد لفتح معهد ي
عاىل للحرف المهنية ي
مع الجهات المختصة يف هذا الشأن ،ألنه وعىل مدار السنوات الماضية تضاعف أعداد الطلبة
الخريجي من مدينة يفرن و المناطق المجاورة لها وكانت الدراسة متخصصة و منحرصة يف كليات
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
الن تشبع بها سوق العمل ،مع العلم أنه ال يوجد كليات مثل
العلوم والتبية بهذه المناطق و ي
الهندسة وتقنية المعلومات واالقتصاد مما أدى بالطلبة للبحث عن تخصصاتهم المرغوبة يف
الن
كليات تبعد مسافات عن سكنهم وهذا شكل ر
عن عليهم وعىل أولياء أمورهم بسبب الظروف ي
تمر بها البالد خاصة و أن معظم الكليات ال يوجد بها أقسام داخلية و ال توجد بها متانية لإلعاشة
ً
بتلك األقسام الداخلية مما يتعذر معه التسجيل بهذه الكليات ،و نظرا لما للرغبة يف دراسة
تخصص ما مردود كبت عىل نجاح الطالب و تفوقه لهذا يسع المجلس االستشاري يف ايجاد انسب
الن تواجه بعض القطاعات بالبلدية و منها
الحلول و قد وفق المجلس يف حل العديد من العراقيل ي
قطاع التعليم  .ولقد تلقينا رسالة شكر وتقدير من المجلس البلدي يفرن بهذا الخصوص والعمل
ً
مع المجلس البلدي يفرن الزال مستمرا.

أنتهى التقرير
ناح الهادي أبوراس
د .ر ي
رئيس قسم الجودة بكلية التقنية الطبية
التاريخ 2020/10/3 :م
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار تغطية احتياجات
مستشفى نالوت املركزي

يف إطار التعاون المشتك بي كلية التقنية الطبية والمؤسسات الصحية
بالمنطقة وبطلب من مدير مستشف نالوت المركزي ،تم اعارة جهاز تحليل نوع
لمختت مستشف نالوت وذلك بسبب النقص الذي تعرض
Spectrophotometer
ر
المختت يف بعض مواد تشغيل المعمل مما اضطرهم الستعمال الجهاز المذكور
له
ر
اعاله لتغطية بعض التحاليل الروتينية المطلوبة ولحي الحصول عىل بدائل او توفر
المواد المشغلة.
انتهى التقرير

التاريخ 2020-4-7 :م
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية التقنية الطبية

تقرير عن العمل اجملتمعي
تقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف إطار مساعدة اجلمعيات االهلية
المدن
يف اطار التعاون المشتك بي كلية التقنية الطبية ومؤسسات المجتمع
ي
اللين فرع نالوت ،تم اعارة سيارة
بالمنطقة وبطلب من مدير جمعية الهالل األحمر ر ي
الن يقوم بها
نقل
اللين لمدة اسبوع ضمن ر
التامج ي
لمتطوع جمعية الهالل األحمر ر ي
ي
الهالل األحمر من زيارات ودية لفروع المنطقة وكذلك رحالت ترفيهية للمتطوعي
وكانت هذه االستعارة لمدة ثمانية ايام وتكفلت الكلية بمصاريف النقل وكذلك سائق
السيارة بالتعاون مع مكتب الحركة بالجامعة.
انتهى التقرير
التاريخ 2020-4-7 :م
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية اهلندسة جادو

تقرير عن العمل اجملتمعي
إحياء اليوم العاملي للشجرة
العالم للشجرة وبمشاركة كل من وزارة الثقافة ووزارة الزراعة وجمعية
بمناسبة اليوم
ي
العالم للشجرة وذلك بجلب
أصدقاء الشجرة ،قامت كلية الهندسة  /جادو بأحياء اليوم
ي
شتالت من وزارة الزراعة وقاموا بحملة تشجت رمزية شملت عدد من المدارس ومقر
تىل ذلك أمسية بدار العرض بمدينة جادو متضمنة بعض الفقرات
البلدية ببلدية جادو ي
لجن ثمار الزيتون وطريقة تخزينها
المتنوعة من ضمنها محاضة حول الطريقة األمثل
ي
وعرصها الستخراج زيت الزيتون بالمواصفات الصحية والقياسية.
وحرص األمسية لفيف من أعيان المنطقة وكذلك بعض المواطني المهتمي بصناعة زيت
الزيتون بالبلدية.
أنتهى التقرير
التاريخ 20..../...../.... :م
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية اهلندسة جادو

تقرير عن العمل اجملتمعي
التكامل االقتصادي بني مدن الساحل واجلبل (التنمية املستدامة)
بالتنسيق مع كل من بلدية جادو وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بالجبل
الغربي  ,نظمت كلية الهندسة  /جادو ورشة عمل حول برنامج التنمية املستدامة
بمنطقة الجبل الغربي وذلك من خالل عرض مشروع التكامل االقتصادي بين مدن
الساحل والجبل والذي يتضمن إقامة منطقة تجارية وصناعية ومعارض باملنطقة
املحصورة بين مدن الساحل شماال و جبل نفوسة جنوبا  ,حيث يهدف هذا املشروع إلى
إقامة مشاريع إستراتيجية باملشاركة مع دول خارجية لدعم االقتصاد الوطني
وتشجيع املواطنين على االستقرار باملنطقة وذلك دعما للدراسة و األبحاث بالكليات
واملعاهد القائمة باملنطقة واملهتمة بالشأن األكاديمي  ,وتخلل الورشة تقديم كلمات
من عدة شخصيات اجتماعية ورسمية كذلك تم عرض بعض األوراق التي تصب في
مجال التنمية املستدامة و تنمية املوارد الطبيعية .
أنتهى التقرير
التاريخ 20..../...../.... :م
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دولة ليبيا
وزارة التعليم
جامعـــــــــة نــــالـــــــوت
كلية اهلندسة جادو

تقرير عن العمل اجملتمعي
مشروع تنفيذ خط نقل مياه من أبار املتلوي بظاهر جادو إىل مدينة جادو
تقرير باخلصوص:
باإلشارة إىل خطاب عميد بلدية جادو المؤرخ بتاري خ  2017/06/13بخصوص طلب
المساعدة الفنية من كلية الهندسة جادو وذلك لمتابعة تنفيذ اعمال خط مياه من أبار المتلوي إىل
خزانات التجميع واىل خطاب عميد كلية الهندسة والمؤرخ بتاري خ  2017/06/18بشأن
الموافقة عىل الطلب.
عليه ...فقد تحدد دور كلية الهندسة  /جادو يف مراجعة التصاميم الهندسية المقدمة من
الهيدروليك
قبل البلدية ،وإعطاء المالحظات ومناقشة مكتب التصميم وذلك فيما يتعلق بالجانب
ي
للمنظومة.
وبعد استيفاء المالحظات تم تحديد عدة زيارات وذلك لتوقيع المسار عىل طول الخط
وذلك باستعمال األجهزة المساحية وتثبيت نقاط تحديد المسار ومن ثم األ رشاف عىل عمليات
الميكانيك واليدوي وذلك للوصول إىل األعماق التصميمية حسب الرسومات ومن ثم وضع
الحفر
ي
األنابيب يف الخندق المحفور وربطها بعضها البعض والقيام باالختبارات الهيدروليكية للتأكد من
عدم الترسب وإقفال الوصالت بإحكام ،وتىل ذلك ر
األشاف الكامل عىل عمليات استجالب التبة
ي
وردم خط األنابيب وذلك حسب المخططات.

أنتهى التقرير
التاريخ 20..../...../.... :م

-21 -

STAYE OF LIBYA
Ministry Of Education

Nalut

|'l-t

D

Un

iversity

f--1!:il;J!_9
c.'gJU d-rot3

-,L ib,,r,*y,o,s,

,zor? /-6t LB ,e:cl

4.sjJl &+

rssc

.*-$l
,-!jll

Jr^Yl ,J 6J+:11 ,',Jr1e !< :rb 4"-rklt iJS d +$Jr fm
fJ Jii;
c9;)t g' dll.:_r L_J-tJl 6tj,.ii,"yl d$ o. t+J il_) a:\ ts"Sr Cjill_r

.

re3t^-l 1,nYlj rj'.r-JlJ o+JSl

4+ oL:.i

ob .r^--i . p. i

.

u'JUl ,,Jc,.r+i .e

.

++.yi

dF

J_Sl

.i .
)..XlS rl+. ij.J- . p o

', '* i'l gLJl ., ,=-"+t . p

pl;n:Yl3 ;$iJl,-!,it! dJ+!

&ti,".,ll

tjl*li:J

e+le e)..llJ

+tiy +.o .,.ilJ .l
Jrtr

/;*.+ll {$ .+"
ei. i.,'.y. H

l.lulliLL E
al*ll dJrll E

tr &

unive.nalut@gmait.com @
I

OUt

1OSIZO -0247103721

-

0247

j03722

f

I

..,1r .e;

.=* -niu. orr,jr.r g

\

,,,, l*riJl

.tr1

+ d.i5l U\6S^c.r3 pSilrr<+- + 4+ fs#-l t'Jl rriJl cf
.: ,.ti
..lll
I
tt':
t.tl i
. tt
t:. tt.:
t.
ifrtitt L,"t+iil 4:.rtrit 4+*r \i€ll
GJt i,^,ll 4-rrE4J 4+ill drlJHj-,Yl d$j q+ UJrll
q)Ul

'Jrb

-jt l-l .q!{+.lt Ol ,'r-s
ji'i)P S:28 i-il-..'.* r'+i qr:llJ

J.)t+

-sl.l

sltAil

3.r$ alrt;

ol+.ll

.9c
: rJ!

ai, 6.p,a

@

+Jl OJj,i ,, r< . B
;t't,ttOlJ*','<, u!E
.

t(fuitlt

rrhJ t! B
criJl uJiJt et :cl
oJ"JU i:BlJl L+l!l q!S. ,r,r.
dJuJ+ll

frt6r

E&dlll .d

€Jli.ll

-,rLli

ol+,!i iji'rl Z9*

ge 6..lia:ic

6-9:

,r;Jl

l-rLj : Jrb 4.ijr4l ol+.ll d1,...! ;Js, -t
.9Ui"tt t.a cJ^3 i-^-l.- Jrt+ iiti" J\a)J LLo Jr-Jl cilSJ ;!Jl .',,-o
o.ra i.-l-2: e+ ,.,'! ,.-tlt lj-:iica a+ll-i*Jl-e a*+ill-e ;;'- 'ie Jl 9^ i-c-y;." 6':1r'!
.il+-LYl 1rii3 gpl-r ;r;^rrie '\l &J9 o+: kl c-Ul dJl rQ)r;iL5.
;jsill (!- GJ LLrdl arl\ill clils ua cl.-r a+il! i.=U'll 6L!1S^)l i--1-!3
L-.r,*lt rrEiS. g'-;rc e qtJ+ll u,J+Jl r-r" aS-L+-r 4+il1 d.r"L'i'..J Oqtl .-J'
r$J s;-,;l J.ll 4#l-t rJ- 4li* cJ-+.-:lJ 4+L 43il!l p: ,aii:J ,--.' Jtll-e
c.rlUl c--J-:..-l c-r io,r.+- .Fl,i 6 ? 2011 4- L"h ul e-rJ.iJ! eLill
.lJLJl 'rG+J drLlJJl :l.rl ':'; clllJ +tL c-r-:'i 'iJl ,JUtL t:f:\

# df,

ol;l1 drlrll^l .j.i -:tJt

11

.;rg"$+Jt .J$

.t

riJl

,-,r;-t

*

:q.s!-9

tJr- e+' d,F -lL> ++:l ;!Jn+jl ,-!LtjJl ,J Cl t:,Flt : g-l-l'''-11 gl.r
aJc r,+J _:.:t+ _.pLt ,l "lil! kllr ..,. -r$+ ++- o+.tx i+- sjll J+Yl
.-)-rS 28 a-iL,- a-!.nJJl Cr^till i.,'UlF

d^e g:l:+ ii.,.c Jl-,1 i-"i. d.r. Jq)l Ji- ct.15.; : +ll+ JaUl J'r.YI ,j.
1l1Yt ".u3 , Ji. 400 JIF lSJr:'jJl "l+ll d^er Jl^ 650 Jl 600 O. Ji.ll
JL"iLll !+;sl jk+ tA\sjit il.E.',,r- 6 2005 ii- .i ta j+6+i cr rQIYI 6:i
ii o:t+ .;i- 4+tJl |JJL kli-ii cr C-, a+tlt r-)l3J1 :'r;r eilyl ,',-'r
!:oL,. rrr ,!)l o:a aF ijx 4i,jijl 4ll \lll dilsj 6L,r- 1S")l JlJi e&l e 2019
elJSj;rjJ.Jl3 aJUJI d...:Jl Lj'" a-r^+J b-p-l-r Lilll a.rrti! 'i-."ui^ll
il,.l lJi! J:^.Js 300 kv i,l.-[!l ;;rl;i 4.'.6..l+J6.l1 ohlll cra gt.,il :.r

jtl

4r:l-UrSl +ltJ"Jl crl:l.ul

gJ

..-_r

jll d rqll3.ll*Jl dJL .,Ja +;+t"Jl gj.f: .'i.ll JL.el
e$ll Jtayt ar eL-bJ+1l gJ;)l c;t -lj n$Yl ,'-i-,-l 4!!lr^r c!rl:;,"Yl
p 2018 +l+,J J"Jl Jt^o) a.ll^jll i.DlUi)l cilS ''l- 'i.I gLill s'rl!
drlJL,^Jlr .9t^c)l c--,r,.,,= Fl dt^ci JL"Si-,Y Ja,3i L"3 ,-r-.ij!3 i.r^ .!.1&l-r
jL"Si"l

:';

:..S.-

4-ri.

6tiJl L_S-l G*,ljJJl ,J*l+,ll c.rr.,1 pG :!i3 4," 'te Jl ,-9.1-e dS u^ iirr.'Jl
diJl &j .ln .r il-,+Jl crl:-6;Jl & .il-r t:-ril 'i+$i5 6idj,i ,riul
, slll s .e l-tl t s pi,,Jt ,s:l , JU ,i!..
.tL! -,U ;l:*-l-9 .r-c J.iJl
i*:J;!.ll ,.' ^. S+
eL 400 J.t!.rr+l 4000 ejr'r dL.'i d o\ll-i,ir$
Lirll ajtJl 4-,,-Fl c""AL t"S
'iJl itJ^ cJ ck!)I &+ 6j"l,ll" cJ.,"LiSr tj,.l
,,-rLr...ll) c;;,,,.r
4+.jill e U g,"; tiL JJSr.ll
iU 4000 rlc ;,EJ+
"UJl
\a'

J

=,J-

\_JJ

\

Y

\-.

-

"

iJ\i6 ill cJL.c.)lr ,,'r<Jill Jt ol 6i 'ii,"l tx lill 4$Jl a-,,'--!4 Ll$Jl
ir; , !,-:Jl ..pl;ie .--u- b)J .=$,ij ,Jb.,i j* Lj)l irlJLtiYl rl;,'13 ":-,;J1
. 'e-:l ; '..1e c-r;Gi;r^ d;lSL Jt-Jl .,.r\-il| p:;Jl_e L'4'rji]ll !i.,;e

-3

.'
. J$rr 4,r,41. jl g1l+jll rrulji .,ll JbJl CF. cl" olrlt
t+ 1jtret cre p+Jt
28 dA A)! aLll er. "t<ijYl i e"+tt druljJ a,-bll 1!.o pt4-r
.72020 /2 I 17 e"-.rtl ;",rt$

sjll jilr

C'jJill cruljAl
ilK a&+lJ"J .-ll,--ll

/

tv

crUlj3' a,,r otpll dl,.Jl

fu" t31t

lJrt,;*lt

: (-rrrt$ 26 )crl.;t*ll dJb,/-.+lr
JFll 'ra i[.Sj*) clJrlJdl

-S

-6

+,J

i,

Radio Alistiqam

Lle*,,)4 .:cr!

102,3 FM
zoz

t1 tl3

I o2.3 FM

'to2--*

:e^Ft

2e1:?..../-..1./..?. : 6-rLry

t:rgrlg

;s.b

gs*r 11ia

/p$l *-rll

-:1r.9!$ig
.iLUlJ," iiis\ \',il|(r

elll

4*.F Kt'r

q e;t'$rg*r oL-,3^ .* o:U\rU\ ci
i""9;t;'io oj^jn:

*L

ort-ll

uil-r:

"[,i"\ir f,-,lr tsi ,t' d; $,J"lr. \lk
.fitt.j"t JV
agx
juLJl

"rU*J\ir"^

e\r"ndJ\

8:t

.:Cr."-Scrl;SU

aitS'p.3 all

cr:Jl+

LLti-yt

61\,u

Lt_r fiL

pX"tt,

.stt_t

*Jrall6hiJl 61tj3
\?3

1p9.,7
-+.2.sZdJ-..1t-7g3uu

0247

7

0 3 53

6

09 74240424 rad ioalistiqama@gmai

l.com

lsJ- gy'b-tr*L r+sr-

r.t

e

ilr

I Ir,! | d-Jg.r
f {!filtJtjg

STAYE OF LIBYA
Ministry Of Education

Nalut

Un

iversity

ciotrlliiyb$l

lzo zo / 9 / lv ,9;,',r

oqlLJ

\ ,1,(21

.

{role

e_.,.f,,cc;ralrp!;r

cccli{g i+{b A+ri
q5---r e

JHI:2020 * 0l*02 l-:,"'

i+til,.,5--, u3L.iI

a;JS

'J"ca

-i

+r

,<

;1 ....;Jr &yL
.72020109173

J:,i!!lJ o+JJl cj+A ,L-.-b.l .r.--.i C-U..Oi .Q
.JSJI dlAi tjl:- e-L,,-l+_r iiilJl ,iJJUl o+-tl_r

gl-JliJl ii*l :;.

dJr .
._<*- ;3t:.lJ i,;r.il|,'*.s
cJltjll
.13.1-i;j

7i

, i ll<r aL +ri

p$Clst pg tJtJS$
aiE.XC

*JJlarrrg ts.& pltrilg

g|.ji tts*ro
.rg-Jli Lrolf
-'t

-'"

*7103720 -0247103721 - 0247103722

\

|

,*oo, -jlr.to: Orr 'l'tr

I

J

',,

.t'

ri.
lL

oo

I

I

@

o

N'

r.

tt'b

E€

't

,f..tr
g'
A
.F q .!r

E'

;

{.

L

r: lt
E,
E
-\D
ql nb

'L. 'E.
E

D

D

6-

'E'

t

u"

$.

G

F

.tt
(-.

tE

t

t'

E

(D

,$

E;

D

f;

rr

rl|

q.
E

[,i

c'xli.h,

iE,F

E,{

iF.

n..

I.^
4

c.

E,

s

b

g

\o

Ei

k

g

T

L

'E'
fr'

t

Y4

$.

I

Fr

tt*

t1'

T.

0 '12

Le'/d;-rLiyr

y2o?-,>

/oJt13,er-'

L-'1++J

Ministry Of Education
Nalut U n ive rs ity

F_ddl;Jtjj

),+

Fsrr

e

cJgJU

droL3

a-a,"d\ : dJ.L5

rsr J*,r.j 4#L

e

ac

ciJg:

STAYE OF LIBYA

4j.J

"Jl Jtc d.,:Jiy! 6j(+" 4.clq
aL! qll dl..-ll +t!: J! 6JLjy!,
&lJn Jrb _dJ+ b,r::S cr:-rf JL:,jjl a_._AlSl ,fUf a;l tL:_V
4Jill el-:.tllJ Gl ,nll JrLnJ +",J3r.ll (at^l.l^llJ o$yl g* LJ
__

tlSl 4.i?!l "rA L1-6Y qj+tll JJJrll iil .^i,,1 d)"
il- c9)y c,r L_+le
'tc+i tjl ,.'r^,,+
A d$\i..Jl ely-r +rlrJ! i::frfr a:, gf *t, 9f* +*:i*tf
. g,a J^-ill+

i,1

al)l a-cr,_,,3

a+1,#l e,.l"

3.l$

7

r^-.i

;'-Jl i-clill

p$o p)r.Jl3

.i

t$

a^,,.ligll +tt< t-'r^
+"o

: <1!

ai.;g-

@

uL

B
aUi LrJ-J!1 E

-)JLlt

;"arQg:*i

unive.nalut@gmail.com @

|

OZ+IIOZZZO -0247103721

- 0247103722

\

|

.6

{se$t

oligjf {4055

asil

6rlrg

./ilre8l iedsr sibdt Srrt
gr+ .ig.dtt ;qbidflg rrtt,gj
?2020 t\.t.!fr,

gi,tsl

..X.eZe..=1.., o

.9r\

iio^r.toll

f;|4 rpa:
...r

s+til &Jsll a!t.;i-') ieJr"Jl
i.'1.

-9rll

crl"li.ltJ eqtll

;te

c-i-!ijYl+

u^ i-cJ.+- 6.

ej€-.ll crLclill .sl ,_'ot-s,_j

&l-ill

-r-uJl

i-rddl t*.r

E.

o3l,.ill esi. &L
elli-l -l.b C.l# u-rJ-6 LjlJj,;i Jl-iiil L-ils.l
. apUl crt^3lJl3 crl-r+ill glrLtl

lli.Fro pg.l

tl*J .1r-e .:-urgt&
ctl6ge alll &n11p4;le p1dll
&ls:rdlf l ro jl Ut3

t

JF4t

.t

,i.'

.

:i:

,

..j.
.

:

i-)J*

el'll gJJdl
JJLJ| , :tJl

't1 z4l-

.:
''

<iJe:

STAYE OF LIBYA

L+r+J

Ministry Of Education

ru-rlr]Jl6rlio
t-

Nalut U niversity

ogJU it-rota

)

\ Lo ):r-rti.Yr es'r'
( 20 t9 1 plt 13 ,epu;l

re

dJrr .lJ$:tll, ,:l1rJt
.

rr

J*,r.3

+Jt

Lt-{t ;t re UJt cjL'tf 6S1lk
i*s6Jl 4"'lS+ Lr[i]l 6-nill d
*1,.,,-,_l k+

r

O^

4#L

Jt

4Fl

iJL,iyt+

,";i .,lll dl^Jl
ujLAlJ'.
ii Ol J. drlJlJJl ora Ltll O. it* crly .'., L+je
'tc+i
3r1

. U,-Jl.,:.slL

6'Jl

At

4!!+lcJe

rrb

/

Lqll

i-cLill

i-".r,

lfl +^r+ rj-rs O:€+lJl
fly_l +c,l_i.l!

eS.Je

e)*JlJ

&!i.i
+$ +e
: gJ! a-i.6..lj,a

B

llLll eiL B
alJl rjrrll B
ial ! fa :*l .s.

unive.nalut@grnail.com @

|

OZ+tIOUZO -0247103721

- 0247103722

f

I

t*,_-.r

-niu: rrj-jrr

g

t2o.r.l. /..{.1. /.iH I e)6)l

l::L:J ) &;....t.'

.

f.

: rJt lYl F,,ll

,Afr :ilrlai6ll:t.ll1a:p.( : A#Jl
...:

&.$ill r.!r

ikUill rel f*.a#r O'< L6o irrl;.:tloL4 JoU
iraSlf ,*s :+.Jtlt thb'gZ',",""to lii*-t:t{e}3jt'', +dt J."tl .yii199 ilglsollg ;illgrll
: s3 :l.io.':oll iiot[ill
1-^e'z .sJ4l ,ilil :tlr.1
&rldl QylJl.p,urll.r++a1ill i
'tLrt
go

-t'r*ll

Ul.rl

itll!:llir

li+llr':
.

:91

ii.6+ojl

e+L*Il *s

i43Libllr;itrl$iltll fl$+ +r*r. irh"r.Z

4ol.iJl+ li-&t rott <rL po ggLull+ :1Lf.rol sltslrrig'c ii*r-r-r1,st Z1Jt. Z

Jh3l*.rr tl gsa

lt

l-.o

pgio .j+gsrJl,oryr, Iil1nLoll ai5 r;nl5gr p4al*.i'rl tff_L l&
.

14rli:lf e plr:qll itJlS

Jrd{

I

*ulyll Jo+Il

ro

rlagtt,

tilA n s dlll :iorg,ogdlr. p(...llr
e9-13eAd*l{

;4/
:Jl ; ,J.-

. -.pl ^! , :,lJl
pt Jl g_r:.rll

