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 2016التقرير السنوي حول برنامج خدمة اجملتمع والبيئة لسنة 

 

 

 

 الشواهد واالدلة 
مدة  

نامج   البر
بداية 
نامج   البر

نامج  الجهة المستفيدة تبعية الجهة  البر
 النشاط 

 ر.م
 نوع النشاط  الجهة المنفذة 

صور توثيقية -تقرير يوم -1   18/02 /2016 اهلية -حكومية  غرفة التجارة   -المجلس البلدي نالوت   
إقامة ورشة عمل بعنوان التكامل  
ن مدن الساحل والجبل  االقتصادي بي 

 1 خدمة مجتمعية  كلية الهندسة 

صور توثيقية  -تقرير يوم -1   10/03 /2016 اهلية -حكومية   
-جمعية أصدقاء الشجرة-وزارة الزراعة

لمجلس البلدي جادو ا   
العالمي للشجرة احياء اليوم   2 خدمة البيئة  كلية الهندسة  

ايام 4 تقرير   14/09 /2016  المجلس البلدي نالوت  حكومية  
استضافة جلسة حوار لمؤتمر المصالحة  

 الوطنية 
كلية التقنية  
 الطبية 

 3 خدمة مجتمعية 

 تقرير 
حلقات  
 اسبوعية 

 راديو االستقامة  حكومية  2016
ي  
مجال تقديم حلقات إذاعية توعوية فن
بية الدينية األخالقية   التر

 4 خدمة مجتمعية  كلية القانون  

 تقرير 
حلقات  
 اسبوعية 

 FMراديو نالوت  حكومية  2016
ي مجال 

تقديم حلقات إذاعية توعوية فن
بية الدينية األخالقية   التر

 5 خدمة مجتمعية  كلية القانون  

 تقرير 
ي  
مرة فن
 الشهر

 مراقبة تعليم نالوت  حكومية  2016
ي مجال 

تقديم حلقات إذاعية توعوية فن
بية الدينية األخالقية   التر

 6 خدمة مجتمعية  كلية القانون  
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 2017التقرير السنوي حول برنامج خدمة اجملتمع والبيئة لسنة 

 

  

 الشواهد واالدلة 
مدة  

نامج   البر
بداية 
نامج   البر

تبعية 
 الجهة 

الجهة  
 المستفيدة

نامج   البر
 النشاط 

 ر.م 
 نوع النشاط  الجهة المنفذة 

وع  صور  نبذة عن المشر
مراسالت  - ة توثيقي  

2017/ 18/06 مستمر   حكومية  
المجلس البلدي  

 جادو 
اف عىل تنفيذ   تقديم استشارات فنية واالشر

ب   خط نقل مياه الشر
 1 خدمة مجتمعية  كلية الهندسة 

 تقرير 
حلقات  
 اسبوعية 

 راديو االستقامة  حكومية  2017
ي مجال تقديم  

حلقات إذاعية توعوية فن
بية الدينية األخالقية   التر

 2 خدمة مجتمعية  كلية القانون  

 تقرير 
حلقات  
 اسبوعية 

 FMراديو نالوت  حكومية  2017
ي مجال 

ن
تقديم حلقات إذاعية توعوية ف
بية الدينية األخالقية   التر

 3 خدمة مجتمعية  كلية القانون  

ي الشهر  تقرير 
ن
 حكومية  2017 مرة ف

مراقبة تعليم  
 نالوت 

ي مجال 
ن
تقديم حلقات إذاعية توعوية ف
بية الدينية األخالقية   التر

 4 خدمة مجتمعية  كلية القانون  
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 2018التقرير السنوي حول برنامج خدمة اجملتمع والبيئة لسنة 

 

 

 

 

 

 الشواهد واالدلة 
مدة  

نامج   البر
نامج   تبعية الجهة بداية البر

الجهة  
 المستفيدة

نامج   البر
 النشاط 

 ر.م
 نوع النشاط  الجهة المنفذة 

يوم   30 تقرير   05/08/2018  حكومية  
مرصف األمان  

 بنالوت 
التعاون مع المؤسسات الرسمية 

 للمساهمة المجتمعية 
مجتمعية خدمة كلية التقنية الطبية  1 

 سنوي تقرير 
بداية شهر  
 رمضان

ي 
 المجتمع المدنن

جمعية بيوت  
 الشباب

مجتمعية خدمة كلية التقنية الطبية احتضان موائد الرحمان الرمضانية  2 

 تقرير 
حلقات  
 اسبوعية 

 راديو االستقامة  حكومية  2018
بية   ي مجال التر

تقديم حلقات إذاعية توعوية فن
 الدينية األخالقية 

 3 خدمة مجتمعية  كلية القانون  

 تقرير 
حلقات  
 اسبوعية 

 FMراديو نالوت  حكومية  2018
بية   ي مجال التر

ن
تقديم حلقات إذاعية توعوية ف
 الدينية األخالقية 

 4 خدمة مجتمعية  كلية القانون  

ي الشهر  تقرير 
ن
 مراقبة تعليم نالوت  حكومية  2018 مرة ف

بية   ي مجال التر
تقديم حلقات إذاعية توعوية فن
 الدينية األخالقية 

 5 خدمة مجتمعية  كلية القانون  
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 2019التقرير السنوي حول برنامج خدمة اجملتمع والبيئة لسنة 

نامج الشواهد واالدلة نامج  مدة البر نامج الجهة المستفيدة  تبعية الجهة  بداية البر  البر
 النشاط 

 ر.م 
 نوع النشاط  الجهة المنفذة 

2019/ 13/01 -  مراسالت ات وورش العمل والدورات التدريبيةاستضافة عدد من  مؤسسة فساطو للتنمية  اهلية   المحاضن  1 خدمة مجتمعية  كلية الهندسة  

2019/ 13/01 يوم واحد  تقرير   مدرسة أناروز  حكومية  
الدعم النفسي االجتماعي لمدرسة أناروز لذوي االحتياجات  

 الخاصة 
 2 خدمة مجتمعية  كلية التقنية الطبية 

2019/ 13/01 يوم واحد  تقرير  التوحد مركز  حكومية   ددين عىل مركز التوحد    3 خدمة مجتمعية  كلية التقنية الطبية  الدعم النفسي واالجتماعي للمتر

شهادة تقدير –مراسالت  2019/ 06/09 مستمر    حكومية  
 راديو اوال وزارة الثقافة 

 
حلقات اداعية ثقافية بخصوص  - برنامج "نافذة عىل الغذاء"

 الصحة والتغذية
 4 خدمة مجتمعية  كلية التقنية الطبية 

ورقات بحثية  -تقرير  2019/ 26/10 يوم واحد   ي  اهلية  
 5 خدمة مجتمعية  إدارة الجامعة  ندوة للتعريف باعالم وعلماء مدينة نالوت المجتمع المدنن

ايام -3 تقرير   09/12 /2019  اهلية  
ي بمنطقة  

المجتمع المدنن
 نالوت 

مجتمعية خدمة   كلية التقنية الطبية  إقامة معرض للكتاب   6 

 تقرير 
حلقات  
 اسبوعية 

بية الدينية األخالقية  راديو االستقامة  حكومية  2018 ي مجال التر
 7 خدمة مجتمعية  كلية القانون   تقديم حلقات إذاعية توعوية فن

 تقرير 
حلقات  
 اسبوعية 

بية الدينية  FMراديو نالوت  حكومية  2019 ي مجال التر
األخالقية تقديم حلقات إذاعية توعوية فن  8 خدمة مجتمعية  كلية القانون   

ي الشهر تقرير 
بية الدينية األخالقية  مراقبة تعليم نالوت  حكومية  2019 مرة فن ي مجال التر

 9 خدمة مجتمعية  كلية القانون   تقديم حلقات إذاعية توعوية فن
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 2020التقرير السنوي حول برنامج خدمة اجملتمع والبيئة لسنة 

 

واالدلةالشواهد  نامج  نامج  مدة البر نامج الجهة المستفيدة  تبعية الجهة  بداية البر  البر
 النشاط 

 ر.م
 نوع النشاط  الجهة المنفذة 

يوم واحد -1 تقرير   18/01 /2018 ي  أكاديمية المفهوم العلمي  اهلية  
 1 خدمة مجتمعية  كلية التقنية الطبية  إجراء امتحانات الحساب الذهنن

تقدير شهادة  يوم واحد -1   04/03 /2020 ي لعلوم االرض المجموعة الليبية لعلوم االرض  اهلية  
ي العلمي الثانن

 2 خدمة مجتمعية  كلية الهندسة رعاية ودعم الملتقر
يوم  60 تقرير   07/04 /2020  3 خدمة مجتمعية  كلية التقنية الطبية  استضافة مرضن غسيل الكىل مستشقن نالوت  حكومية  
ايام -8 تقرير   17/04 /2020 ي فرع نالوت  اهلية    4 خدمة مجتمعية  كلية التقنية الطبية  مساعدة الجمعيات االهلية  جمعية الهالل األحمر اللين 
يوم -1 تقرير   27/04 /2020 ي  اهلية  

وس كورونا   توعوية حولتقديم حلقة   المجتمع المدنن جائحة فت   5 خدمة مجتمعية  كلية التقنية الطبية  
يوم -1 تقرير   13/05 /2020 ي  اهلية  

وس كورونا   توعوية حولتقديم حلقة   المجتمع المدنن جائحة فت   6 خدمة مجتمعية  كلية التقنية الطبية  
أيام -7 تقرير   08/08 /2020 ي  أكاديمية المفهوم العلمي  اهلية  

ي برنامج الحساب الذهنن
 7 خدمة مجتمعية  كلية التقنية الطبية  إقامة دورة تدريبية فن

- توثيقية صور 
قرير ت  

ايام -3  13/08 /2020 ي الحملة الوطنية للتطعيم  مركز التطعيم بنالوت  حكومية  
 8 خدمة مجتمعية  كلية التقنية الطبية  المشاركة فن

يوم -1 مراسالت  13/09 /2020  فريق الرصد واالستجابة الشيعة  اهلية  
ي لعقد ورشة عمل لمكافحة  استضافة فريق طن 

19انتشار كوفيد   
الهندسةكلية   9 خدمة مجتمعية  

 راديو االستقامة  حكومية  2016 حلقات اسبوعية  تقرير 
بية   ي مجال التر

تقديم حلقات إذاعية توعوية فن
 الدينية األخالقية 

 10 خدمة مجتمعية  كلية القانون 

 FMراديو نالوت  حكومية  2016 حلقات اسبوعية  تقرير 
ي مجال  

بية  تقديم حلقات إذاعية توعوية فن التر
 الدينية األخالقية 

 11 خدمة مجتمعية  كلية القانون 

ي الشهر تقرير 
 مراقبة تعليم نالوت  حكومية  2016 مرة فن

بية   ي مجال التر
تقديم حلقات إذاعية توعوية فن
 الدينية األخالقية 

 12 خدمة مجتمعية  كلية القانون 
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

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

 

ي  
التعليمية    إطار ف  العملية  ي 

ف  الطبية  التقنية  تلعبه كلية  الذي  الدور 

استضافتوالخدمات   بالحساب   المجتمعية،  خاصة  امتحانات  الكلية 

للمستوى   ي 
والذيالذهن  للحساب   األول  العلمي  المفهوم  أكاديمية  نظمته 

الجبل   لمنطقة  الرسي    ع  ي 
لعدد الذهن  اجرت    100  بنالوت  حيث  طالب 

قاعات ي 
ف  إلجراء  الكلية.    االمتحانات  المتطلبات  جميع  الكلية  وفرت  حيث 

 فقط. والذي استمر لمدة يوم واحد  االمتحان
 

 انتهى التقرير 
 
 
 
 

 م   18/1/2020التاريخ:        
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

 العلمي املفهوم ةأكادمييتقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية بالتعاون مع 
 حلساب الذهينيف برنامج ا دورة تدريبية إلقامة

 

ي  
التعليمية    إطار ف  العملية  ي 

ف  الطبية  التقنية  تلعبه كلية  الذي  الدور 

المجتمعية الكلية    ،والخدمات  للحساباستضافت  تدريبية  ي   دورة 
الذهن 

نظمته    ياضيات بالمنطقةر متدربة من مدرسات مادة ال  20لمدة اسبوع لعدد  

جبل لمنطقة  الرسي    ع  ي 
الذهن  للحساب  العلمي  المفهوم  نفوسة   أكاديمية 

  بنالوت. 

الكلية   وفرت  المتطلبات  حيث  وجميع  بالدورة  الخاصة  القاعات 

ي الخاصة بإنجاح هذه  
 أسبوع. لمدة   تاستمر  الدورة والن 

 انتهى التقرير 
 

 

 م  8/8/2020التاريخ:  
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

 االجتماعيبرنامج الدعم النفسي  إطارتقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف 
 اخلاصة  االحتياجاتملدرسة أناروز لذوي 

       

التعليمية   العملية  ي 
ف  الطبية  التقنية  تلعبه كلية  الذي  الدور  اطار  ي 

ف 

و   والخدمات النفسي   المجتمعية  الصحية  التقنية  ,   والدعم  طلبة كلية  قام 

اف قسم الصحة العامة ومكتب النشاط بزيارة إىل مدرسة  الطبية تحت اشر

لذوي   الزيارة    االحتياجاتأناروز  هذه  خالل  الطلبة  قدم  حيث  الخاصة 

ي ساهيد من األنشطة  وقاموا بالعدمجموعة من الهدايا 
ي اضفاء روح    تمالن 

ف 

اوح اعمارهم ما بي      نمن الفرح والبهجة لدى طلبة المدرسة والذي
 14-8تت 

ي يقوم بها طلبة الكلية   ،سنة من كال الجنسي   
وكانت هذه الزيارة هي األوىل الن 

المدرسة هذه  تست  اىل  ان  من  املي    فيها  لما  الزيارات  هذه  مثل    ترسيخ مر 

  واإلنسانية بالمجتمع. لقيم االجتماعية ل

 
 انتهى التقرير 

 
 م 2019/ 13/1التاريخ:  
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 التقنية الطبية كلية   
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

الدعم النفسي االجتماعي برنامج  إطارتقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف 
 للمرتددين على مركز التوحد  

 

ي 
ي العملية التعليمية والخدمات  إطار ف 

الدور الذي تلعبه كلية التقنية الطبية ف 

،والدعم    والمجتمعية الصحية   تحت    النفسي الطبية  التقنية  طلبة كلية  قام 

إىل   بزيارة  النشاط  اف  التوحد  اشر الزيارة  مركز  الطلبة خالل هذه  حيث قدم 

الهدايا   من  صباحي  مجموعة  المركز  وافطار  باوقامألطفال  من  وا  لعديد 

ي ساهمت
الن  الم  األنشطة  لدى طلبة  والبهجة  الفرح  من  اضفاء روح  ي 

  ركز ف 

  . كال الجنسي   من  

ان   بالذكر  الزيارة  والجدير  اىل  و األوىل  كانت  هذه  الكلية  طلبة  بها  يقوم  ي 
الن 

لزيارات  هذ سنوي  تنسيق  هناك  وسيكون  السنة  هذه  المركز    متماثلة ا 

 بالخصوص. 

 
 انتهى التقرير 

 
 م  13/1/2019التاريخ: 
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

 معرض للكتاب إقامة  إطارتقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف 

       

ي  
التعليمية    إطار ف  العملية  ي 

ف  الطبية  التقنية  تلعبه كلية  الذي  الدور 

المعرفة التقنية    نظمت،  ونرسر  ينظم كل ل  الطبية معرضكلية  لكتاب والذي 

ي اطار التشجيع عىل العلم والمعرفة ونرسر ثق
 . افة القراءة والمطالعةسنة ف 

ية  مدة ثالثة ايام متتالواستمر ل  2019/ 12/ 09حيث افتتح المعرض بتاري    خ  

نشاطات   تنوعت  حيث  حيث  من  العلميةعرض  المعرض  واألدبية    الكتب 

ها والف   المجتمع المحىلي ومن  اغلب فئات  استحسانا من    والتخصصية وغت 

منجزات بعض انشطة الطلبة وبعض  تم عرض  كما    . جميع الزائرين للمعرض

 . الجمعيات المحلية بالمنطقةومنتجات 

 انتهى التقرير 
 

 م  9/12/2019التاريخ: 
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

ية حول فريوس وحلقة توعتقديم  إطارتقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف 
 كورونا 

ي  
التعليمية    إطار ف  العملية  ي 

ف  الطبية  التقنية  تلعبه كلية  الذي  الدور 

الصحية   قاموالمجتمعيةوالخدمات  قانة   ،  خليفة  محمد  أ.  الكلية  عميد 

ة   محاض  ي 
ف  راديو  بالمشاركة  ي 

وس    االستقامةف  بفت  التوعية  حول  بنالوت 

يعة  كور  الرسر ي 
ف  أساتذة  رفقة  واإلرشادات    وتناولتونا  النصائح  ة  المحاض 

التوجيهات  الم حسب  المحىلي  للمجتمع  الموجهة  كورونا  وس  بفت  تعلقة 

عية   الرسر الجوانب  مناقشة  وكذلك  والصحية  لهذه   واالجتماعيةالعلمية 

ي حلقة بث مباشر لمدة ساعتي   ليوم واحد  الجائحة وذلك
 . ف 

 
 انتهى التقرير 

 
 

 م  27/4/2020التاريخ:       
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

ية حول فريوس وحلقة توع إطار تقديمتقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف 
 كورونا 

 

التعليمية   العملية  ي 
ف  الطبية  التقنية  تلعبه كلية  الذي  الدور  اطار  ي 

ف 

الكلية عميد  قام  المجتمعية,   و  الصحية  قانة      والخدمات  خليفة  محمد  أ. 

وس كور  بفت  التوعية  حول  نالوت  راديو  ي 
ف  ة  محاض  ي 

ف  رفقة بالمشاركة  ونا 

كورونا   وس  فت  بمكافحة  المكلفة  اللجنة  من  وعضو  نالوت  بلدية  عميد 

وس كورونا    بالمنطقة   ة النصائح واإلرشادات المتعلقة بفت  وتناولت المحاض 

الرد  لمية والصحية وكذلك  الموجهة للمجتمع المحىلي حسب التوجيهات الع

ما  او  اتخذت  ي 
الن  الخطوات  المحىلي بشأن  المجتمع  عن بعض استفسارات 

ي حلقة بث مباشر لمدة ساعيجب عمله للتصدي  
ة  لهذه الجائحة  وذلك ف 

 ليوم واحد . ونصف 

 انتهى التقرير 
       

 
 م  13/5/2020التاريخ: 
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

التعاون مع املؤسسات الرمسية  إطارتقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف 
 للمساهمة اجملتمعية

 

ي  
التعليمية    إطار ف  العملية  ي 

ف  الطبية  التقنية  تلعبه كلية  الذي  الدور 

بها   تقوم  ي 
الن  بنالوت   الكلية،والمجتمعية  األمان  مرصف  مع   وبالتعاون 

عميد   من  بطلب  نالوت  فرع  األمان  مرصف  زبائن  الكلية  مرسح  استضاف 

اإلزدحام   المرصف  زبائن  عن  للتخفيف  وذلك  المرصف  ومدير  البلدية 

ي  
ي طوابت  طويلة ف 

ابوابها طيلة شهر    حيث فتحت الكلية  الشمس. والوقوف ف 

ي مرسح الكلية و كامل لجميع المواطني    
ي  ف 

ذلك إلتمام اجراءاتهم المرصفية ف 

 . جو مالئم وبدون ازدحام او مشقة 

 انتهى التقرير 
 

 م   5/8/2018التاريخ: 
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

لم االجتماعي وذلك سال إطار توطيدتقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف 
 ؤمتر املصاحلة الوطنية  جلسة حوار ملباستضافة 

 

ي  
التعليمية    إطار ف  العملية  ي 

ف  الطبية  التقنية  تلعبه كلية  الذي  الدور 

بها   تقوم  ي 
الن  مع    الكلية،والمجتمعية  بنالوتالمجلس  وبالتعاون    البلدي 

الكلية   مرسح  وكذلك استضاف  الوطنية  المصالحة  مؤتمر  فعاليات  بعض 

الزوار   ا  للمدينة. استقبال بعض  تم  احة    6ستضافت عدد  ايضا  است  ي 
زوار ف 

ة انعقاد المؤتمر   4الكلية لمدة   . ايام اثناء فت 

 انتهى التقرير 
 
 

 
 

 م   2016-9-14 التاريخ: 
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

كلى يف المرضى غسيل  إطار استضافةتقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف 
 بداية جائحة كورونا  

 

ي  
والمؤسسات    إطار ف  الطبية  التقنية  كلية  بي    ك 

المشت  التعاون 

نالوت   مستشف   مدير  من  وبطلب  بالمنطقة   تاستضاف  المركزي،الصحية 

عدد   الكلية  احة  نالوت    4است  مستشف   عىل  ددون  يت  كىل  غسيل  مرض  

المدينة   ي 
ف  البوابات  غلق  بسبب  وذلك  شهرين  لمدة  وذلك  العالج  لغرض 

إلقامة حيث تم استغالل كافة مرافق وتعذر سفرهم وحصولهم عىل مكان ل

ة تو  احة طيلة فت   بالكلية. جدهم ا اإلست 

 
 انتهى التقرير 

 
 

 م   2020-4-26 التاريخ: 
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

مستشفى نالوت  احتياجات تغطية إطارتقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف 
 املركزي  

 

والمؤسسات   الطبية  التقنية  كلية  بي    ك 
المشت  التعاون  اطار  ي 

ف 

اعارة  تم   , المركزي  نالوت  مستشف   مدير  من  وبطلب  بالمنطقة  الصحية 

نوع   تحليل  نالوتلمختتر     Spectrophotometerجهاز  وذلك   مستشف  

مما   المعمل  تشغيل  مواد  بعض  ي 
ف  المختتر  له  تعرض  الذي  النقص  بسبب 

الروتينية   التحاليل  المذكور اعاله لتغطية بعض  الجهاز  اضطرهم إلستعمال 

 ولحي   الحصول عىل بدائل او توفر المواد المشغلة . المطلوبة 

 
 انتهى التقرير 

 
 
 

 م   2020-4-7التاريخ:       
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 الطبية كلية التقنية   
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

    اجلمعيات االهلية  إطار مساعدةتقرير خبصوص اخلدمة اجملتمعية يف 

 

ي  
ك بي   كلية التقنية الطبية و   إطار ف 

المجتمع ؤسسات  مالتعاون المشت 

ي  
ي فرع نالوت  بالمنطقة وبطلبالمدن    ،من مدير جمعية الهالل األحمر اللينر

ي لمدة اسبوع ضمن تم اعارة   سيارة نقل لمتطوعي جمعية الهالل األحمر اللينر

ي يقوم بها الهالل األحمر من زيارات ودية لفروع المنطقة وكذلك 
امج الن  التر

ام وتكفلت  نت هذه اإلستعارة لمدة ثمانية ايكارحالت ترفيهية للمتطوعي   و 

وكذلك  ا  النقل  بمصاريف  السيارةلكلية  الحركة   سائق  مكتب  مع  بالتعاون 

 . بالجامعة

 

 انتهى التقرير 
 

 م  2020-4-7التاريخ: 
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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:

سنة   والتغذية  للغذاء  الليبية  الجمعية  العلوم   2009تأسست  أبحاث  هيئة  من  بقرار  م 

رقم   قرار  تحت   )
ً
سابقا العلمي  للبحث  القومية  )الهيئة  والتكنولوجيا  السنة   15الطبيعية  لنفس 

اشهار" والمهتمي    100ورقم  المتخصصي    من كل  أعضائها  ربحية  غت   بحثية  علمية  " كجمعية 

الغذاء   )من  بمجاالت  والعاملي      األكاديميي   والتغذية  التغذية  ي 
واخصان  والمهندسي    والبحاث 

ي عضويتها العديد من أعضاء هيئة التدريس  وقد بمجاالت تصنيع األغذية(. 
ضمت هذه الجمعية ف 

 بقسم الصحة العامة بكلية التقنية الطبية نالوت للعمل مع الجمعية عىل تحقيق أهدافها. 

بتقديم برامج توعوية    قام بعض أعضاء هذه   وقد  العامة  التابعي   لقسم الصحة  الجمعية 

دد  الت  عىل  المحلية  العجيالت  إذاعة  منها  االذاعات  بعض  مع  المشاركات  من  العديد  خالل  من 

و عىل راديو الوطنية طرابلس و عىل راديو أوال يفرن من خالل   93.7راديو الصيعان  وعىل    105.1

ال حلقات  ي 
ف  المشاركة  و  و تقديم  للغذاء  الليبية  الجمعية  تنتهجها  ي 

الن  الصحي  التثقيف  و  توعية 

 التغذية. 

للغذاء   الدوىلي  للمؤتمر   
التجهت   أطار  ي 

للغذاء    والتغذيةوف  الليبية  الجمعية  عليه  ف  ترسر الذي 

. هذا   والتغذية بالتعاون مع هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العاىلي

للمؤتمر    وقد  العلمية  اللجنة  برئاسة  نالوت   / الطبية  التقنية  بكلية  العامة  الصحة  قسم  ف  ترسر

ي الهادي أبوراس.  ي الدكتور/ ناحر
 المتمثل ف 

القانون نالوت،   وكليةها كلية التقنية الطبية نالوت كما قبلت ورقات علمية للمشاركة بالمؤتمر قدمت

تكرار   ومخاطر  المقلية  األطعمة  تجاه  الجامعي  الوسط  وعي  درجة  )تقييم  بعنوان  األوىل  الورقة 

 )  استعمال زيوت القىلي
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 "دراسة استطالعية آلراء عينة من الوسط الجامعي لجامعة نالوت"  

ي صالح  قدمها:  ي الهادي أبوراس  ورغ،ناحر  ناحر

 جامعة نالوت  الطبية،كلية التقنية   العامة، سم الصحة ق

ي حماية الصحة العامة للطفل المستهلك(  والورقة
ي ف  ي اللينر

ع الجنان   الثانية بعنوان )دور المرسر

 أبوبكر أمحمد أحتيوش  قدمها: 

 جامعة نالوت  –كلية القانون 

الورقات    وقد  قبول هذه  للغذاء    وسيتمتم  الليبية  المجلة  ي 
قريبا ًف  ها  ي عدد خاص    والتغذيةنرسر

ف 

 بالمؤتمر. 

 عىل المساهمة.   وتقدير الصحة العامة عىل رسالة شكر  الطبية وقسموقد تحصلت كلية التقنية  

 المؤتمر.  وصفحةزيارة صفحة الجمعية   الجمعية يمكنمن المعلومات حول نشاطات  وللمزيد 

https://www.facebook.com/ljfn19 / 

https://lsfn.ly/ljfn/ 

 أنتهى التقرير 
 د. ناجي اهلادي أبوراس

   رئيس قسم اجلودة بالكلية
 م    2/7/2020التاريخ: 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ljfn19/
https://www.facebook.com/ljfn19/
https://www.facebook.com/ljfn19/
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 
مؤسسات التعليم  وتقييممتابعة  التعاون يف إطارتقرير عن خدمة اجملتمع والبيئة يف 
 ببلدية يفرن وتطويرهاالعالي 

ي  
البلدية    إطار ف  المجالس  بي    ي    ومؤسساتالتعاون 

المدن  اء    واالستعانة المجتمع  بالختر

للتعاونبمدينة    واالستشاريي    ي   يفرن 
ف  ي    معهم 

ف  المتمثلة  المجتمعية  الخدمات  الخطط تقديم 

حات أفضل   والمقت  تقديم  و  البلدية  بمخرجات  ي 
الرف  أجل  من  المجاالت  ي كافة 

ف  االستشارات  و 

. عليه فإن المجلس البلدي يفرن يستعي   بمجلس استشاري يضم العديد من   الخدمات للمواطني  

الحكومية   المؤسسات  من كافة  االستشاريي    و  اء  المجلس  الختر مع  التطوعي  للعمل  تنادوا  ممن 

ي من شأنها النهوض بكافة القطاعات التابعة للبلدية و منها 
حات الن  البلدي لتقديم الخطط والمقت 

ي 
ي تطوير قطاع التعليم بمدينة يفرن ف 

قطاع التعليم و ذلك من أجل إثراء خطط المجلس البلدي ف 

اال  المجلس  يقدمها  ي 
الن  المجتمعية  المساهمة  ي  ظل  ناحر د.  عضويته  ي 

ف  يضم  الذي  و  ستشاري، 

اء و االستشاريي    الهادي أبوراس / كلية التقنية الطبية /نالوت  بجانب نخبة من المهتمي   و الختر

حات و الخطط و منها ترفيع كلية التقنية الطبية   ي مجال التعليم ، الذين قدموا العديد من المقت 
ف 

إىلي ك الطبية  للمهن  عاىلي  معهد  من  االستشاري  بيفرن  المجلس  قدم  حيث   ، الطبية  للتقنية  لية 

فيع المعهد العاىلي للمهن الطبية، كما يقوم أعضاء المجلس  
اطات الالزمة لت  الخطة الكاملة و االشت 

االستشاري  المجلس  قام  كما  تواجهها،  ي 
الن  العراقيل  بعض  لحل  التعليم  مراقبة  مع  بالتواصل 

لمخاطبة   البلدي  للمجلس  ح  مقت  العلوم  بتقديم  و  لالقتصاد  كلية  إلنشاء  العاىلي  التعليم  وزارة 

ي يطلبها سوق العمل، من خالل التواصل  
السياسية  و االعداد لفتح معهد عاىلي للحرف المهنية الن 

الطلبة  أعداد  تضاعف  الماضية  السنوات  مدار  وعىل  ألنه  الشأن،  هذا  ي 
ف  المختصة  الجهات  مع 

ي كليات  الخريجي   من مدينة يفرن و المناطق ال
مجاورة لها وكانت الدراسة متخصصة و منحرصة ف 
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

مثل   يوجد كليات  ال  أنه  العلم  مع  العمل،  سوق  بها  تشبع  ي 
الن  و  المناطق  بهذه  بية  والت  العلوم 

ي  
ف  المرغوبة  تخصصاتهم  عن  للبحث  بالطلبة  أدى  مما  واالقتصاد  المعلومات  وتقنية  الهندسة 

ي  كليات تبعد مسافات عن سكنهم وهذا شكل عنر  
 عليهم وعىل أولياء أمورهم  بسبب الظروف الن 

انية لإلعاشة   تمر بها البالد خاصة و أن معظم الكليات ال يوجد بها أقسام داخلية و ال توجد بها مت  

دراسة   ي 
ف  للرغبة  لما   

ً
نظرا و  الكليات،  بهذه  التسجيل  معه  يتعذر  مما  الداخلية  األقسام  بتلك 

ي ايجاد انسب تخصص ما مردود كبت  عىل نجاح الطا
لب و تفوقه لهذا يسع المجلس االستشاري ف 

ي تواجه بعض القطاعات بالبلدية و منها  
ي حل العديد من العراقيل الن 

الحلول و قد وفق المجلس ف 

 والعمل من المجلس البلدي يفرن بهذا الخصوص    وتقدير تلقينا رسالة شكر    ولقد قطاع التعليم .  

. مع المجلس البلدي يفرن الزال مست
ً
 مرا

 أنتهى التقرير  
 

ي الهادي أبوراس                                                                                                                           د. ناحر

 رئيس قسم الجودة بكلية التقنية الطبية  

 م     2020/ 10/ 3التاريخ:  
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 احتياجات تغطية إطارة يف اجملتمعيخبصوص اخلدمة تقرير 

   مستشفى نالوت املركزي

 

ي  
الصحية   إطار ف  والمؤسسات  الطبية  التقنية  كلية  بي    ك 

المشت  التعاون 

نالوت   مستشف   مدير  من  وبطلب  نوع    المركزي،بالمنطقة  تحليل  جهاز  اعارة  تم 

Spectrophotometer  النقص الذي تعرض    مستشف  نالوت  لمختتر وذلك بسبب 

اضطرهم   مما  المعمل  تشغيل  مواد  بعض  ي 
ف  المختتر  المذكور    الستعمال له  الجهاز 

الروتينية المطلوبة   التحاليل  الحصول عىل بدائل او توفر  اعاله لتغطية بعض  ولحي   

 المشغلة. المواد 

 
 انتهى التقرير 

 
 

 م   2020-4-7التاريخ:       
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 كلية التقنية الطبية  
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

    اجلمعيات االهلية  مساعدة إطارة يف اجملتمعيخبصوص اخلدمة تقرير 

ك بي   كلية التقنية الطبية و 
ي اطار التعاون المشت 

ي  ؤسسات  مف 
المجتمع المدن 

نالوت  بالمنطقة وبطلب فرع  ي  اللينر األحمر  الهالل  اعارة    ،من مدير جمعية  سيارة  تم 

بها   يقوم  ي 
الن  امج  التر اسبوع ضمن  لمدة  ي  اللينر األحمر  الهالل  جمعية  لمتطوعي  نقل 

للمتطوعي     ترفيهية  رحالت  وكذلك  المنطقة  لفروع  ودية  زيارات  من  األحمر  الهالل 

سائق كفلت الكلية بمصاريف النقل وكذلك  ام وتلمدة ثمانية اي  االستعارةنت هذه  كاو 

 . بالتعاون مع مكتب الحركة بالجامعة السيارة

 

 انتهى التقرير 
 

 م  2020-4-7التاريخ: 
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 ندسة جادو كلية اهل 
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

 إحياء اليوم العاملي للشجرة

بمناسبة اليوم العالمي للشجرة وبمشاركة كل من وزارة الثقافة ووزارة الزراعة وجمعية  

بجلب   للشجرة وذلك  العالمي  اليوم  بأحياء  / جادو  الهندسة  قامت كلية  الشجرة،  أصدقاء 

رمز  تشجت   بحملة  وقاموا  الزراعة  وزارة  من  ومقر  شتالت  المدارس  من  عدد  شملت  ية 

الفقرات   بعض  متضمنة  جادو  بمدينة  العرض  بدار  أمسية  ذلك  تىلي  جادو  ببلدية  البلدية 

تخزينها   وطريقة  الزيتون  ثمار  ي 
لجن  األمثل  الطريقة  حول  ة  محاض  ضمنها  من  المتنوعة 

 وعرصها الستخراج زيت الزيتون بالمواصفات الصحية والقياسية. 

من أعيان المنطقة وكذلك بعض المواطني   المهتمي   بصناعة زيت  وحرص  األمسية لفيف  

 الزيتون بالبلدية. 

 

 أنتهى التقرير  
 

 م     20..../ ...../ .... التاريخ:   
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 ندسة جادو كلية اهل 
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

 التكامل االقتصادي بني مدن الساحل واجلبل )التنمية املستدامة(

جادو   بلدية  من  كل  مع  بالجبل و بالتنسيق  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة 

املستدامة   التنمية  برنامج  حول  عمل  ورشة  جادو   / الهندسة  كلية  نظمت   , الغربي 

التكامل   مشروع  عرض  خالل  من  وذلك  الغربي  الجبل  مدن    تصادياالقبمنطقة  بين 

وال والجبل  وصالساحل  تجارية  منطقة  إقامة  يتضمن  باملنطقة  ذي  ومعارض  ناعية 

املحصورة بين مدن الساحل شماال و جبل نفوسة جنوبا , حيث يهدف هذا املشروع إلى  

الوطني   االقتصاد  لدعم  خارجية  دول  مع  باملشاركة  إستراتيجية  مشاريع  إقامة 

بالكليات  األبحاث  و  للدراسة  دعما  وذلك  باملنطقة  االستقرار  على  املواطنين  وتشجيع 

القا كلمات  واملعاهد  تقديم  الورشة  وتخلل   , األكاديمي  بالشأن  واملهتمة  باملنطقة  ئمة 

في   تصب  التي  األوراق  بعض  عرض  تم  كذلك  ورسمية  اجتماعية  شخصيات  عدة  من 

 مجال التنمية املستدامة و تنمية املوارد الطبيعية .

 أنتهى التقرير  
 

 م     20..../ ...../ .... التاريخ:   
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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم

 جامعـــــــــة نــــالـــــــوت

 ندسة جادو كلية اهل 
 تقرير عن العمل اجملتمعي  

 

 مشروع تنفيذ خط نقل مياه من أبار املتلوي بظاهر جادو إىل مدينة جادو

  باخلصوص:تقرير 

بتاري    خ   المؤرخ  بلدية جادو  إىل خطاب عميد  بخصوص طلب    2017/ 06/ 13باإلشارة 

المساعدة الفنية من كلية الهندسة جادو وذلك لمتابعة تنفيذ اعمال خط مياه من أبار المتلوي إىل 

بتاري    خ   والمؤرخ  الهندسة  كلية  عميد  خطاب  واىل  التجميع  بشأن    2017/ 06/ 18خزانات 

 الطلب. الموافقة عىل 

ي مراجعة التصاميم ال...  عليه 
هندسية المقدمة من فقد تحدد دور كلية الهندسة / جادو ف 

مكتب التصميم وذلك فيما يتعلق بالجانب الهيدروليكي  ومناقشةوإعطاء المالحظات  البلدية،قبل 

 للمنظومة. 

الخط   المسار عىل طول  لتوقيع  زيارات وذلك  تحديد عدة  تم  المالحظات  استيفاء  وبعد 

األ  ثم  ومن  المسار  تحديد  نقاط  وتثبيت  المساحية  األجهزة  باستعمال  عمليات وذلك  اف عىل  شر

الحفر الميكانيكي واليدوي وذلك للوصول إىل األعماق التصميمية حسب الرسومات ومن ثم وضع  

للتأكد من   الهيدروليكية  باالختبارات  والقيام  البعض  المحفور وربطها بعضها  الخندق  ي 
ف  األنابيب 

الوصالت   الترسب وإقفال  الكامل عىل عمليات   بإحكام،عدم  اف  بة   وتىلي ذلك األشر الت  استجالب 

 المخططات. وردم خط األنابيب وذلك حسب 

 

 أنتهى التقرير  
 

 م     20..../ ...../ .... التاريخ:   
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