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 والبيئة المجتمع خدمة في كلية أنشطة حصر نموذج

 ...................... 2022 /2021خريف  خريف  الفصل الدراسي /...التربية جنزور.......كلية

 

ت. 

 ق

النشاط )ندوة/ مؤتمر/ محاضرة/  الكلية/ القسم

 غيرها(

 /المكان

 التاريخ

 اسم المحاضر عنوان العرض

 قسم البحوث واالستشارات والتدريب  -1

  دورة تدريبية  قسم خدمة المجتمع والبية 

5:6:7:12/2021 

   6قاعة 

الكتابة العلمية 

   د. عبالكريم ضو للرسائل 

 قسم خدمة المجتمع والبيئة   -2

  حملة صحية  بصريات طرابلس

 مبنى الكلية 

23/12/2021 

حملة كشف ضعف 

   بصريات طرابلس  البصر

3 

 جلسة حوارية  بالكلية خدمة المجتمع والبيئة قسم

 المسرح

2/1/2022 

للعام جرد سنوي 

 للماضي

  عواطف علي الشتيوي االستاذة :   التخطيط للمستقبل

4 

 بالكلية خدمة المجتمع والبيئة قسم

 ) ارشاد زواجي (ورشة حوارية  قسم رياض االطفال 

16/1/ 

مسرح 2022

 الكلية 

 د. نعيمة بوخزام لتسكنوا إليها 

 د. ايمان الرابطي 

  أ. عواطف الشتيوي

5 

 بالكلية خدمة المجتمع والبيئة قسم

  حملة توعوية  قسم رياض االطفال

طيلة الفصل 

  الدراسي

 مبنى الكلية 

تحسين مظهر 

 طلبة من الكلية   الكلية 

 عواطف علي الشتيوي .أ

6 

  جلسة توعوية  بالكلية خدمة المجتمع والبيئة قسم

1/2/2022 

 6قاعة 

كيف أستعد 

 د. احالم فريرة   لالمتحان 

7 

 قسم خدمة المجتمع والبيئة 

 قسم الريادة واالبتكار 

 دورة تدريبية  قسم البحوث واالستشارات

13/2/2022 

  مشغل الطالبي

صنع وتصميم 

الوسائل التعليمية 

من إعادة تدوير 

   المخلفات

أسماء علي محمد  الطالبة :

 الوهج

 قسم البحوث واالستشارات والتدريب  8

 10/2/2022  ورشة حوارية  قسم خدمة المجتمع والبيئة 

العنف االسري 

ودور المؤسسات 

عفاف أحمد د. 

  الخيتوني
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التعليمية في  قسم رياض االطفال

  مواجهته

  خدمة المجتمع والبيئة قسم  9

 قسم البحوث واالستشارات 

الهالل االحمر الليبي / فرع  جمعية

 طرابلس

 24/2/2022 حول جائحة كورونا  ندوة علمية  

المتحورات  

 أللقاحات 

 

 المضاعفات 

 نبيل القريو د. 

 د. أسماء حامد 

 د.جميلة الزروق 

10 

  خدمة المجتمع والبيئة قسم

  16/2/2022  ورشة حوارية  مركز الصفاء للصحة النفسية  

مهارات السلوك 

االيجابي للطالب 

  نوال كريدان .أ  الجامعي

11 

 

 اتحاد طلبة الكلية 

 معرض فني  قسم خدمة المجتمع والبيئة 

28/2/2022 

  كلية الزراعة 

 اتحاد طلبة الكلية    أعرف كليتك

عواطف علي  .أ

 الشتيوي 

  

 الخدمات الصحية جنزور  12

 عيادة الكلية 

  24/2/2022 حملة صحية  اتحاد طلبة الكلية

 حملة تطعيمات 

الخدمات الصحية 

 جنزور

 قسم خدمة المجتمع والبيئة  13

 طيلة الفصل ملصقات توعوية  طلبة الطلية 

حول كورونا 

 والحفاظ على البيئة 

 أ, عواطف الشتيوي 

 طلبة الكلية 

14 

 طلبات الكلية 

 تطوير وتجديد المصلى 

 الفصل الدراسي  ملصقات توعويى دينية 

 تعزيز القيم الدينية 

 طالبات الكلية 

 

 ملاحظة

 غيرهاأو محاضرة/ أو مؤتمر/ أو ندوة/ ممكن أن يكون  النشاط
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عن  "وتعرف خدمة المجتمع بأنها أي نشاط ونظام تعليمي أو تدريبي موجه إلى غير طالب الجامعة، ويمكن ●

يطة سلوكية وتنموية في البيئة المحطريقة نشر المعرفة خارج جدران الجامعة وذلك بغرض إحداث تغيرات 

 بالجامعة ووحدتها اإلنتاجية واالجتماعية المختلفة."

ن مخدمة المجتمع بأنها "كل ما تقدمه كليات الجامعة ومراكزها  المجالس القومية المتخصصةكما تعرف  ●

د ، من أفراأنشطة وخدمات تتوجه بها إلى غير طالبها النظامين أو أعضاء هيئة التدريس العاملين بها

 المجتمع ومؤسساته بهدف إحداث تغييرات سلوكية وتنموية في البيئة المحيطة".

 

 تقبلوا منا فائق االحترام والتقدير

 

 

 

 

 

 ملاحظة :

 :يعني حيثكليتكم الُمقدّمة من قِبَل  ة(التعليمياألكاديمية) في هذا النموذج نأمل منكم حصر البرامج
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 اسم التخصص الذي سيكتب في شهادة تخرج الطالب. :(التعليمياألكاديمي )البرنامج  –
 : جامعي أو ماجستير أو دكتوراهنوع البرنامج –

 : يكتب اسم الكلية التي تُقدم هذا البرنامج، مثل كلية الهندسة، أو كلية العلوم، أو ...... الخ.الكلية –

 الذي يُقدم هذا البرنامج.العلمي : يكتب اسم القسم  القسم –

 ستقل.مُ أكاديمي شعبة برنامج: تعتبر الالشعبة –

 نشكركم على حسن تعاونكم


