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 (2022-2017)خالل  لجامعة صبراتة المجتمعيةبيانات الخدمات 

الجهة المستفيدة  الجهة المقدمة للخدمة نوع الخدمة ت
 مالحظات تاريخ الخدمة من الخدمة

 عملية فرز للنفايات داخل كلية العلوم  -1
 كلية العلوم صبراتة

 البيئة علمقسم 
 )فريق أصدقاء البيئة(

كلية العلوم 
 صبراتة

7/7/2022  

2-  
 احياء اليوم العالمي للبيئة نشاط:

 نملك سوى أرض واحدة( )التحـت شعـار 
 

كلية العلوم صبراتة 
 البيئة علمقسم 

 وقسم علم الحيوان
 )كليات الجامعة(

الهيئة العامة 
 للبيئة

المهتمين بالقطاع 
 البيئي

29/6/2022  

 القيام بحمالت تطوعية لتنظيف شواطئ مدينة صبراتة  -3
ة صبرات العلوم كلية

 البيئة علمقسم 
 )فريق أصدقاء البيئة(

المصطافون 
والسياح وكل 

 ةالمسؤولالجهات 
عن المظهر 
 العام للمدينة

26/6/2022  
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 .بصبراتةنشاط: تدريبات عملية داخل المدينة االثرية   -4
ة صبرات العلوم كلية

 قسم النبات
مراقبة آثار 

 صبراتة
1/3/2022  

 

5-  

الذي إستهدف عدد  360برنامج أثر نشاطات: أختتم 
من المشاريع البيئية التي تم تطويرها تحت إشراف الكلية 
وبالتعاون مع منظمة نور المعرفة للعلوم والتربية لتصبح 

 مشاريع ذات ريادة مجتمعية

ة صبرات العلوم كلية
 البيئة علمقسم 

 وقسم علم الحيوان
 قسم الكيمياء

)مع منظمة نور 
 المعرفة(

 وزارة البيئة
 وزارة التعليم
 وزارة الصحة

15/1/2022  

6-  
النبات لجمعية  التخرج بقسم: طالب مشاريع زيارة

 الشجرةأصدقاء 

ة صبرات العلوم كلية
 قسم علم النبات

)جمعية اصدقاء 
 الشجرة(

طالب مشاريع 
التخرج للفصل 

 الدراسي
4/9/2021  

7-  

أجيال السالم" الذي مشاركة : في فعاليات مشروع" 
تشرف عليه منظمة اليونسكو والذي كان مبادرة للقضاء 

على الوصم والتمييز بين الجنسيات المختلفة داخل 
المؤسسات التعليمية والذي شاركت فيه من ليبيا طالبة 

 ومتدربة مميزة في برنامج
 °360أثر_#

ة صبرات العلوم كلية
 قسم علم البيئة

  3/9/2021 دولية مجتمعية

8-  
 للطالب بمدينة صبراتة اآلثرية تمرينات عملية:

 

ة صبرات العلوم كلية
 قسم علم البيئة

 )فريق أصدقاء البيئة(

مراقبة آثار 
 صبراتة

3/6/2021  

9-  

إشراف ا. حليمة الخوجة قامت  بحثية: تحتثالثة فرق 
 بتجهيز

عينة من التربة لغرض تقدير محتواها المعدني  17)
 (والهضم بطريقتي االستخالص

ة صبرات العلوم كلية
 قسم علم النبات
طالب مشاريع 

 التخرج

الزراعة قطاع 
مشاتل  بعض

 صبراتة
2/6/2021  

10-  
زيارة عميد الكلية ورئيس قسم علم البيئة للمجلس البلدي 

المشاريع التي تخدم المدينة وطلب الدعم لتقديم وعرض 
 منه للمشاريع البيئية التي تخدم المجتمع.

ة صبرات العلوم كلية
 البيئة علمقسم 

كافة فئات 
 المجتمع

20/5/2021  

11-  
زيارة مكتب األصحاح البيئة لمناقشة الوضع البيئي 

 الراهن في المدينة

ة صبرات العلوم كلية
 البيئة علمقسم 

مشاريع )طلبة 
 التخرج(

كافة فئات 
 المجتمع

11/5/2021  

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_360?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVu_S-skRIvRJsz4gh83qbiGvq2MnZLQhCCSoTB1oIfBHW1YZeapy3r59KsWw2z6bIeG6g_75S-NpIGvLy0lztAZJxSm9oIaVDow-F8gYAlHDlR8lqVUImyvvsr_mLHB1I8F53HcoRI9IQDBS-8owG1vs5uWK-G4NygVq0k9zIzBg&__tn__=*NK-R
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12-  
القيام بحمالت توعوية باستخدام األكياس الورقية بدل 

األكياس البالستيكية في مخابز منطقتي صبراتة 
 وصرمان

ة صبرات العلوم كلية
 قسم علم البيئة

 )فريق أصدقاء البيئة(

للعاملين 
بالمخابز 
والمواطنين 

المترددين على 
 المخابز

3/5/2021  

13-  
القيام بحمالت توعوية للعاملين في غرفة تجميع مياه 

 الصرف الصحي بصبراتة
ة صبرات العلوم كلية

 قسم علم البيئة

شركة المياه 
 والصرف

 الصحي بصبراتة
3/5/2021  

14-  

زيارة : قام بها جمعية اصدقاء الشجرة الى كلية العلوم 
 بصبراتة

المشاتل بالمدينة لالطالع على الشتول تم التعرف اهم 
المتوفرة وانواعها القتراح االفضل منها للنشاط الخاص 

 بالغرس داخل الكلية

ة صبرات العلوم كلية
 قسم علم النبات

)جمعية اصدقاء 
 الشجرة(

 بيئة مبنى الكلية
بعض مشاتل 
 مدينة صبراتة

8/1/2021  

15-  
الحاالت السريرية داخل المعهد القومي لعالج  زيارة

األورام بصبراتة وتقديم الدعم لهم ورفع الروح المعنوية 
 بتقديم الهدايا لهم من قيل الفريق

ة صبرات العلوم كلية
 قسم علم البيئة

 )فريق أصدقاء البيئة(

الحاالت السريرية 
داخل المعهد 
القومي لعالج 
 األورام بصبراتة

27/1/2020  

16-  
بالتعاون  بصبراتة،للتبرع بالدم داخل كلية العلوم  حملة

بين فريق مصرف الدم المركزي بصبراتة واالتحاد العام 
 صبراتة.لطلبة جامعة 

صبراتة  العلوم كلية
 قسم علم البيئة

 )فريق أصدقاء البيئة(

مصرف الدم 
 المركزي بصبراتة

 )المجتمع(
27/1/2020  

17-  
االستكشاف العالمي في معهد المشاركة في احتفالية يوم 

 العالي للعلوم والتقنية بصبراتة

ة صبرات العلوم كلية
 قسم علم البيئة

 )فريق اصدقاء البيئة(
 قسم علم النبات
 قسم علم الكيمياء

قسم االحياء الجزيئية 
 والكيمياء الحيوية.

الزوار والمهتمين 
من شرائح 
 المجتمع

12/1/2019  

18-  

 العلومحملة تنظيف داخل كلية 
عليها( تنظيف  .... فلنحافظحياتنا بيئتنا)شعار تحت 

المتراكمة نظرا  وجمع القمامةوالممرات القاعات 
ضمن  وذلكألضراب عامالت النظافة عن العمل 

 بالجامعة.االضراب العام للموظفين 
 لنشر ثقافة االعتماد الذاتي بين الطالب

ة صبرات العلوم كلية
 البيئة علمقسم 

 )فريق أصدقاء البيئة(

 مبنى وبيئة
كلية العلوم 

 صبراتة
3/12/2018  
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19-  
بالتعاون  بصبراتة،داخل كلية العلوم  حملة للتبرع بالدم

بين فريق مصرف الدم المركزي بصبراتة واالتحاد العام 
 صبراتة.لطلبة جامعة 

صبراتة  العلوم كلية
 قسم علم البيئة

طالب + أعضاء 
 هيأة التدريس

الدم مصرف 
 المركزي بصبراتة

 )المجتمع(
28/11/2018  

20-  
 حقلية لمحمية جزيرة فروة زيارة

 لتقييم التلوث

ة صبرات العلوم كلية
 قسم علم البيئة

 )فريق اصدقاء البيئة(

الجهة القائمة 
 على المحمية

15/7/2018  

 احياء اليوم العالمي الثاني للجيولوجيا  -21
ة صبرات العلوم كلية

 الجيولوجياقسم 

 طالب القسم
والمهتمين من 
 شرائح المجتمع

14/5/2018  

22-  
اقامة الرحلة الجيولوجية الثانية لمنطقة  حقلي:عمل 

 الدراسة بمدينة غريان لمدة ثالثة ايام .
ة صبرات العلوم كلية

 قسم الجيولوجيا
 طالب القسم

17-
20/4/2018 

 

23-  

الملتقي الطالبي االول لكليات جامعة  استضافة
 صبراتة،

معرض خاص بطلبة  -مسابقات متنوعة  - أنشطة
 .كلية العلوم وطلبة كلية الطب البشري 

 ةصبرات العلوم كلية
طالب كليات 

  4/5/2017 الجامعة

24-  
احياء اليوم العالمي للمالريا واليوم العالمي للحمض 

  DNAالنووي 

ة صبرات العلوم كلية
مكتب البحوث 

 واالستشارات بالكلية
)جمعية الهالل 
 األحمر صبراتة(

 طالب الكلية
 والمهتمين

25/4/2017  

25-  
 المعرض- احياء اليوم الجيولوجي السنوي االول
 الجيولوجي األول بالكلية

ة صبرات العلوم كلية
 الجيولوجياقسم 

المهتمين 
بالدراسات 
 الجيولوجية

8/4/2017  

26-  
نواة اتفاقية التعاون بين جامعة صبراتة وجامعة 

 المنستير.
 كلية العلوم طالبتين منوفق االتفاقية أول 

ة صبرات العلوم كلية
 قسم علم الحيوان

طالب الدراسات 
 العليا في ليبيا

25/12/2017  

 كلية التقنية الطبة مخاطر فايروس كورزنا المستجد  -27
 شرائح كافة

 المجتمع
  

 كارونا فيروس مكافحة سبل  -28
كلية التقنية الطبية 

بمشاركة مركز 

 البحوث جامعة سرت
كافة شرائح 

  2020 - 9 -7 المجتمع

 العناية بصم الليبيين مسؤولية  -29

 كبيرة
السمع والنطققسم   

 وذوي المجتمع،

احتياجات 

 الخاصة

18 - 11 - 

2020 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02i9Ebhsu7LTDFBwymvi4ts8JurE2PUkvrtcJLU3UcrQVffHAnFqYsHYb53MVSz1UWl&id=1335478583198051&__cft__%5b0%5d=AZUmSp7ms9GV5UpHFsuKPxTNU7ePB7eA_MgYG6nqnvHEqXv_l1CZhB54B9v1pV0W7sQg0GphDXHb_MKhV4VCxM06bSPRdrFPziXLwbYo7mhPqDXL2oOGFL_lhHiOr8OUI5ibH3iLOcywql34q2oTYxu80gHvZ0shj5xjeEbzzUyoLC2MJ-h7PU8ypCQdcX7Y1B0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02i9Ebhsu7LTDFBwymvi4ts8JurE2PUkvrtcJLU3UcrQVffHAnFqYsHYb53MVSz1UWl&id=1335478583198051&__cft__%5b0%5d=AZUmSp7ms9GV5UpHFsuKPxTNU7ePB7eA_MgYG6nqnvHEqXv_l1CZhB54B9v1pV0W7sQg0GphDXHb_MKhV4VCxM06bSPRdrFPziXLwbYo7mhPqDXL2oOGFL_lhHiOr8OUI5ibH3iLOcywql34q2oTYxu80gHvZ0shj5xjeEbzzUyoLC2MJ-h7PU8ypCQdcX7Y1B0&__tn__=%2CO%2CP-R
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 غيرك وأسعف تعلم  -30

 الطبية التقنية

 صرمان، الهالل

الزاوية االحمر  

 كافة المجتمع
30 - 29 - 4 - 

2019 
 

تعليم المعلمين على االستراتيجيات الحديثة غي تعليم   -31

 اللغة الفرنسية

كلية اآلداب والتربية 

 صبراتة

مراقبة تعليم 

الجديدة ــ مراقبة 

 تعليم صبراتة

  2019 يناير

لعالج األوراممعرض خيري يعود ريعه للمعهد القومي   -32  
 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

المعهد الوطني 

 لألورام صبراتة

اغسطس 

2021 
 

داخل كلية اآلداب والتربية صبراتة حملة تبرع بالدم   -33

مصرف الدم المركزيبالتعاون مع   

كلية اآلداب والتربية 

 صبراتة

 قسم اللغة االنجليزية

 مرضى للمعهد

لعالج  القومي

 األورام

  2021 يوليو

لعالج  القومي للمعهد مرضىشراء ادوية ومعدات طبية   -34

 األورام

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

االنجليزية اللغة قسم  

 للمعهد مرضى

لعالج  القومي

 األورام

  2021 يوليو

 زيارة مركز التوحد ومتالزمة داون.  -35

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

قسم الخدمة 

 االجتماعية

  2021 يوليو مركز التوحد

برنامج توعوي عن مخاطر جائحة فيروس كورونا   -36

 F M  بإذاعة صبراتة 

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

 الخدمة قسم

 االجتماعية

جميع شرائح 

 المجتمع
  2020ابريل 

 استضافة امتحانات الشهادة الثانوية سنوات  -37

2018  /2019  /2020  

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

مراقبة التعليم 

 صبراتة
  أغسطس

استضافة امتحان المفاضلة لمعهد التدريب على   -38

2021/  2019النفطية الصناعات   

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

المؤسسة الوطنية 

 لنفطية
  سبتمبر

ترجمة نشرات تعريفية بفيروس كورونا الى اللغة   -39

 اإلنجليزية والفرنسية

 والتربية اآلداب كلية

صبراتة فسم اللغة 

 الفرنسية واالنجليزية

غير الناطقين 

 باللغة العربية
  2019يوليو 

جمعية مع تعاون اتفاقية توقيع  -40  

صبراتة وحملة للتبرع بالدم ر األحمر الهالل  

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

 مستشفى

 صبراتة

 التعليمي

 أغسطس

2020 
 

بمركز الخطاطبة  داون ومتالزمة التوحد مركز زيارة  -41

 وتقديم هدايا وباقات الورود

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة
  2020 مايو 

42-  
الخدمات بشركة العاملين تكريم  

وتقديم علب صبراتة العامة  

والمشروبات المياه  

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

قسم الخدمة 

 االجتماعية

 بشركة العاملين

 الخدمات

صبراتة العامة  

 

9201 مارس   

محاضرات توعوية عن الظواهر السلبية بمدارس بلدية   -43

 صبراتة

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

 الخدمة قسم

 االجتماعية

 المدارس طلبة

 التعليم ةبمراقب

 صبراتة

2018يناير    

 مسابقة حصاد الحافظين لحفظ القران الكريم  -44

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

الدراسات  قسم

 اإلسالمية

حفظة القران 

 الكريم
201 مارس   
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 االحتفال باليوم العالمي للغة العربية  -45

 لغتنا حاضرنا ومستقبلنا

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

 قسم اللغة العربية

التعليم ة مراقب

 صبراتة

 ومكتب

 يش التربويالتفت

201 ديسمبر   

حملة توعوية بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في   -46

 تدريس مادة الجغرافية

 والتربية اآلداب كلية

 صبراتة

الجغرافيا ونظم  قسم

 المعلومات الجغرافية

مدارس بلدية 

 صبراتة
2019 نوفمبر   

النفسيين في المدارس ورياض دورة تدريبية للمرشدين   -47

 األطفال بالجميل

 اآلداب الجميل كلية
النفس علم قسم  

مراقبة تعليم 

 الجميل
2019ابريل    

جلسة تقابليه بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات   -48

 بالجميل

 الجميل اآلداب كلية
 المساعي منظمة

 الحميدة

مؤسسات 

 المجتمع المدني
2020فبراير    

العالمي لمتالزمة داون باليوم االحتفال  -49 الجميل اآلداب كلية   
األطفال ذوي 

 االعاقة
2020  

 محاضرة نبذ الخالف ووحدة الصف  -50

 الجميل اآلداب كلية
 المساعي منظمة

 الحميدة

أهالي بلدية 

والبلديات  الجميل

 المجاورة

 أغسطس

2022 
 

سنوات الثانوية الشهادة امتحانات استضافة  -51  

8201  /2019  /2020  
زلطن التربية كلية  

التعليم  مراقبة

 زلطن

2018 / 2019 

/ 2020 
 

 كلية التربية زلطن ندوة حول األغذية الصالحة  -52
جهاز الحرس 

 البلدي
2019  

زلطن التربية كلية استضافة معرض للتراث الشعبي  -53  
مكتب تمكين 

 المرأة
2019  

زلطن التربية كلية احتفالية عيد المرأة  -54   2020 نساء زلطن 

ترقية ضباط الشرطة امتحانات استضافة  -55 زلطن التربية كلية   

وزارة الداخلية 

امن  ةمديري

 الساحل الغربي

 2020سنوات 

/ 2022  
 

استضافة اجتماع لجنة تدريب الخامسة بالحركة العامة   -56

 للكشافة والمرشدات
زلطن التربية كلية  

الحركة العامة 

للكشافة 

 والمرشدات

2022  

 كلية الهندسة صبراتة دورة تدريبية لمهارات للحاسب االلي  -57
القلب مستشفى  

 صبراتة
2020  

صبراتة الهندسة كلية نشاط ترفيهي لذوي االحتياجات الخاصة  -58  

فئات ذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

2020  

59-  
 دورة علمية تدريبية

 

 الهندسة صبراتة كلية

بالتعاون مع   

 صندوق الزكاة

العاملون 

بصندوق الزكاة 

 صبراتة

 ملرس

2021 
 

 تدريبية دورة  -60

الهندسة بالتعاون  كلية

 الهيئةمع 

للسياحة مكتب 

 صبراتة

العاملون بالهيئة 

العامة للسياحة 

 مكتب صبراتة

  2021مارس 
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 تدريبية دورة  -61

كلية الهندسة صبراتة 

بالتعاون مع مكتب 

العمل والتأهيل 

 صبراتة

الباحثين عن 

 العمل

 فبراير

2021 
 

 دورة تدريبية  -62

صبراتة  الهندسة كلية

بالتعاون مع اللجنة 

المركزية النتخابات 

 المجالس البلدية

موظفوا اللجنة 

المركزية 

 لالنتخابات

 مارس

2019 
 

63-  
 برنامج توعوي

 

   الهندسة صبراتة كلية

بالتعاون مع صندوق 

 الزكاة

العاملون 

بصندوق الزكاة 

 صبراتة

 ملرس

2021 
 

 دورة تدريبية  -64

الهندسة صبراتة  كلية

مركز بالتعاون مع 

جراحة وعالج القلب 

 صبراتة

العاملون 

 بالمركز

 مارس

2019 
 

65-  
 برنامج: ترفيهي توعوي

 )سالمتك تهمنا(

الهندسة بالتعاون  كلية

المجلس البلدي مع 

 وشركة مليتة للغاز

  2018مارس  

66-  
الهوية الليبية في مناهضة  بعنوان: تعزيزندوة علمية 

 عنف المنظمةالعال 

 كلية تدريبية دورة

 صبراتة الهندسة

 مكتب مع بالتعاون

 والتأهيل العمل

 عن الباحثين صبراتة

 العمل

 

الباحثين عن 

 العمل

 2021مارس 
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 وتقييم اجلودة مكتب اعداد 

باجلامعة األداء  

2022 


