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 ولمت مدًس اإلاسهص

 الحمد هلل زب الػاإلاين

هص البدثُت ااإلاسهص اللُبي لدزاطاث وبدىر غلىم وجىىىلىحُا البِئت )بسان الؼاػئ( هى اخد اإلاس 

 جأصُلالخابػت للهُئت اللُبُت للبدث الػلمي / وشازة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي. وهى ٌػمل غلى 

في خماًت البِئت وطمان جدلُم الخىمُت الؼاملت واإلاظاهمت في   جهوجؼبُلا  دوز البدث الػلمي

 .املحافظت غلى الخىاشن البُئي

ًلىم اإلاسهص بدوز هبير في زدمت املجخمؼ وذلً همسهص بدثي مخسصص ًدغم ألابدار في مجاٌ 

ر مدلُا وغاإلاُا. يهخم اإلاسهص ببدى   بما ًظمً حىدة واطخدامت البِئتىم البِئت جىىىلىحُا وغل

ت او ؾير الحُت، غالكاث ما ودزاطاث ليل  ُّ ًدُؽ باإلوظان في البِئت وميىهاتها مً اليائىاٍث الح

الحُاة والبُىلىحُا، ووّل ألامىز التي ًمخاش بها ؤلاوظان والحُىان والىباث وؾير ذلً مً ميىهاث 

ت ذلً وجأزيره غلى ؤلاوظان لظمان طالمت غِؼه بأمان وصّح  ُّ ت فال بّد أن املحُؽ الحُىي، ألهم

ه مً وافت ميىهاتها، وفي اإلالام ألاٌو املحافظت غليها مً  ًظمً طالمت البِئت وجىاشنها، بما جدخٍى

الانهُاز والخلىر واطخدامت اإلاىازد، فالخلىر أهبر زؼٍس يهدد وىهب ألازض وهخائجه جظهس للػُان 

 .في جللباث اإلاىار، وهفىق الحُىاهاث باإلاالًين، واهدؼاز ألامساض

ف بهره اإلاإطظت طػُىا الى اغداوبهدف الخػ  هرا الدلُل خٌى مىاػؽ وفاغلُاث اإلاسهص د ٍس

ت. وال ًفىججي  هأملوالري  لدم اإلاػلىمت الىافُت فاللصىز طمت البؼٍس ان ًيىن ئطافت مدمىدة ٍو

ل الؼىس والػسفان  لجىت اغداد هرا الدلُل غلى جفاهيهم مً احل الفىسة  ألغظاءان أجلدم بجٍص

م بُنهم وهموط  : ُادة زوح الفٍس

 غبدهللا  طػُد بللِع  -   وفاء الهادي الرًب -

م ئبساهُم فظل  -   الػُاغ دمحم اماوي -  مٍس

 وطام غبد الظالم -

  والظالم غلُىم وزخمت هللا وبسواجه

  
 ا. د.  دمحم غلي الظػُدي
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 جمهُد

م وفم كساز املجلع 2018طىت اإلاسهص اللُبي لدزاطاث وبدىر غلىم وجىىىلىحُا البِئت ع جأط

وأخد اإلاساهص البدثُت في مجاالث غلىم البِئت، للمسهص الصخصُت  2018لظىت  4السئاس ي زكم 

خيىن مً زمظت  ت والرمت اإلاالُت اإلاظخللت.  ًدبؼ اإلاسهص للهُئت اللُبُت للبدث الػلمي، ٍو الاغخباٍز

كظام بدثُت زئِظُت هي كظم الىظم البُئُت، كظم الخدهىز البُئي والخىىع الحُىي، كظم ا

الخلىُاث البُئُت، كظم الخلىر واملخلفاث/الىفاًاث وكظم الجىدة والاطخدامت. باإلطافت ئلى 

ت واللجان الػلمُت املخخلفت. اإلالس السئِس ي للمسهص في مدًىت بسان  مجمىغت مً الىخداث ؤلاداٍز

أزبػت فسوع دازل لُبُا إلاظاغدجه في جىفُر طُاطخه البدثُت والػلمُت في وامل زبىع الىػً، وله 

وحؼمل فسع اإلاىؼلت الؿسبُت بمدًىت صبراجه وفسع اإلاىؼلت الىطؼي بمدًىت شلُتن وفسع اإلاىؼلت 

  الجىىبُت بمدًىت اوبازي وفسع اإلاىؼلت الؼسكُت بمدًىت اإلاسج.
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ـــــ  تالسٍؤ

 الازجلاء والخميز في مجاٌ الدزاطاث والبدىر البُئُت.
 

 

 السطــالت

الىصٌى الى أفظل الدزاطاث والبدىر والاطدؼازاث البُئُت وبما ًظمً طالمت البِئت وخماًتها 

 مً الخلىر واملحافظت غليها وغلى جىىغها الحُىي.

 
 

 ألاهـداف

ث، وذلً بجمؼ البُاهاث البُئُت وجدلُلها اإلاظاهمت في ئًجاد واكتراح الحلٌى لظد الفجىا •

 واطخيباغ املخاػس والخددًاث. 

املحافظت غلى البِئت باطخسدام اإلاصادز الؼبُػُت بصىزة زػُدة في املجاالث الػلمُت  •

 املخخلفت. 

ب اليىادز الىػىُت وجأهُلها بما ًخماش ى مؼ الخلدم  • حصجُؼ البدث الػلمي والخلجي وجدٍز

 حدًثت في مجاالث غلىم البِئت املخخلفت.الػلمي والخلىُاث ال

اإلاظاهمت في ئًجاد الحلٌى لبػع ؤلاػيالُاث البُئُت غلى أطع غلمُت وجلُُم ألازس البُئي  •

ؼ اللائمت.  ؼ الحدًثت، واحساء اإلاساحػاث البُئُت للمؼاَز  للمؼاَز

ت، وإحساء  • الاجصاالث جىفير مىار أفظل للخػاون الػلمي وبما ًسدم ػمىخاث البرامج الخىمٍى

 وإكامت الػالكاث مؼ اإلاإطظاث الػامت والخاصت في مجاٌ غلىم البِئت.

ت، وإحساء الاجصاالث وإكامت الػالكاث مؼ اإلاإطظاث الػامت  • ػمىخاث البرامج الخىمٍى

 والخاصت في مجاٌ غلىم البِئت.
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 :املركز عام مدير مكتب

س واإلاياجباث اإلاساطالث جللي - ؤلادازاث  مً اإلاسهص مدًس أو اإلاىخب باطم جسد التي والخلاٍز

 مدًس حػلُماث وإبالؽ اإلاسهص غام مدًس غلى وغسطها زازحه مً أو للمسهص الخابػت والجهاث

 .الجهاث اإلاػىُت ئلى اإلاسهص غام

 .اإلاسهص غام مدًس ًؼلبها التي واإلاػلىماث البُاهاث ججمُؼ -

ٌ  ئغداد -  .مداطسها وخفظ وجىزُم صاإلاسه ئدازة احخماغاث ومداطس أغماٌ حدو

 وإبالؽ مداطسها اإلاسهص مدًس ئػساف جدذ حػلد التي الػمل وفسق  اللجان الحخماغاث ؤلاغداد -

 .جىفُرها ومخابػت

 .مىاغُدها وجىظُم الصخصُت اإلالابالث جددًد -

 .بها ًيلف أزسي  مهام أي  -

 

 

 مكتب الشؤون القاهوهيت:

 أو، ؤلادازاث مدزاء أو اإلاسهص، غام مدًس مً ُهغل ٌػسض فُما اللاهىهُت واإلاؼىزة السأي ئبداء -

 .ألاكظام وزؤطاء واإلاياجب للمسهص، الخابػت الفسوع مدزاء

 .اإلاسهص بيؼاغ الػالكت ذاث اللاهىهُت اإلارهساث ئغداد -

 بها الخاصت الىماذج وإغداد ػسفا فيها اإلاسهص ًيىن  التي الاجفاكُاثو  الػلىد ومساحػت صُاؾت -

 .الالشمت اللاهىهُت بالجىاه وافت واطخىماٌ

 .اإلاسهص غام مدًس غً جصدز التي واللسازاث اللىائذ ومساحػت وصُاؾت ئغداد -

 .اإلاسهص بأوؼؼت اإلاخػللت اللاهىهُت والبدىر الدزاطاث ئغداد -

 .باإلاسهص املخخصت للخلظُماث اإلاسهص غام مدًس غً الصادزة اللسازاث ئخالت -

ػاث مخابػت -  .باإلاسهص اإلاخػللت باإلاخؿيراث إلااموؤلا واللىائذ واللىاهين الدؼَس

 باإلاظدىداث مدغمت الدفاع مرهساث وإغداد غلُه، أو اإلاسهص مً جسفؼ التي اللظاًا مخابػت -

 .اإلاخسصصت اللاهىهُت اإلاساحؼ جىفير غلى والػمل الالشمت والىزائم

 ًسي  التي ُتاللاهىه اإلاظائل في السأي إلبداء الػدٌ بىشازة لللاهىن  الػامت ؤلادازة مؼ الخيظُم -

 .غليها غسطها طسوزة اإلاسهص

 والفسوع اإلاسهص في الػاملين بين اإلاسهص مهام مجاٌ في زاصت اللاهىوي الىعي وؼس غلى الػمل -

 .له الخابػت

 .الخأدًب مجالع في واإلاؼازهت للخدلُم ئخالتهم ًخم مً مؼ الخدلُم ئحساء -
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 .اللاهىهُت الىاخُت مً اإلاسهص يزأ إلبداء بدظىزها ًيلف التي واللجان ثحخماغاؤلا  خظىز  -

 .بها ًيلف أغماٌ أًت -

 

 الجودة: ضمان مكتب

ذاث الػالكت  ئغداد هظام الجىدة الؼاملت باإلاسهص وؤلاػساف غلى جىفُره بالخيظُم مؼ الجهاث -

 .باإلاسهص بالدازل والخازج بما ًظمً جؼىٍس وجدظين أداء الػمل البدثي وؤلادازي 

 في اإلاسهص ومخابػت حػدًلها خظب مصلحت الػمل ومخؼلباثئغداد وجىزُم ئحساءاث الػمل  -

 .هظام ئدازة الجىدة الؼاملت الري طُؼبم في اإلاسهص

م ألاداء وطمان جؼبُم هظام الجىدة الؼاملت -  اكتراح وإغداد الظُاطاث الػامت اإلاخػللت بخلٍى

 .في اإلاسهص مؼ الجهاث ذاث الػالكت بالدازل والخازج

 ى ؤلادازاث وألاكظام الػلمُت والفىُت وللمياجب اإلاظاهدة بهدف جىفُرجلدًم اإلاؼىزة الفىُت ئل -

 .هظام ئدازة الجىدة الؼاملت

ين بأهمُت جؼبُم هظام ئدازة -  وؼس زلافت الجىدة بين الػاملين باإلاسهص مً باخثين وفىُين وإداٍز

 .الجىدة الؼاملت والاغخماد إلاسهص وللمػامل

 إلاخميز في املجاٌ البدثي وؤلادازي في ئػاز جىافع ياكتراح هظم ومػاًير للحىافص لألداء ا -

 الخسؼُؽ وؤلاغداد لالطتراجُجُاث اإلاخػللت بخؼبُم هظام ئدازة الجىدة الؼاملت في اإلاسهص -

الجهاث  غخماد الدولي مً الجهاث ذاث الػالكت ليل مً اإلاسهص واإلاػامل وذلً بالخيظُم مؼؤلا  -

 .ذاث الػالكت بالدازل والخازج

م ألاداء وطمان جؼبُم هظام الجىدة الؼاملت في اإلاسهص مؼ الجهاثئغداد طُاط -  ت غامت لخلٍى

 .ذاث الػالكت بالدازل والخازج

ؼ البدثُت والدزاطاث في - م الخازجي للبرامج الػلمُت واإلاؼاَز م الراحي والخلٍى  مخابػت الخلٍى

 .اإلاسهص والخجازب والازخبازاث في اإلاػامل

 التي حظخسدم لخلُُم اليؼؼت الػلمُت والبدثُت املخخلفت في وطؼ الىظم واإلاػاًير والىماذج -

ت اإلاظاهدة وجلىٍم ألاداء البدثي  .وؤلادازي  ؤلادازاث الػلمُت وؤلادازاث واإلاياجب الفىُت وؤلاداٍز

 جىطُذ اإلاظإولُاث والصالخُاث للمىظفين مً زالٌ ئغداد الىصف الىظُفي اإلاخػللت -

 .الػالكت بىظائفهم بالخيظُم مؼ ؤلادازاث ذاث

س مػاًير كُاض ألاداء ليافت  - س أطالُب الػمل وأدواجه وآلُاجه ووطؼ وجؼٍى  لىظائف فياجؼٍى

 .اإلاسهص بالخيظُم مؼ ؤلادازاث واإلاياجب وألاكظام اللائمت
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 بالخيظُم مؼ الدازلي لىظام الجىدة في اإلاسهص ئغداد وجىفُر ومخابػت زؼت وبسامج الخدكُم -

 .ازل والخازجالجهاث ذاث الػالكت بالد

 ئغداد ومساحػت وجىزُم دلُل الجىدة باإلاسهص بالخيظُم مؼ الجهاث ذاث الػالكت بالدازل -

 .والخازج

 ئغداد بسامج الاغخماد للمػامل باإلاسهص وؤلاػساف غلى جىفُرها بالخيظُم مؼ الجهاث ذاث -

 الػالكت بالدازل والخازج.

 كبل مً جىفُرها غلى وؤلاػساف لؼاملتا الجىدة مجاالث في للػاملين الخدٍزب بسامج اكتراح -

 .اإلاخسصصت الجهاث

 .اإلاسهص مدًس مً ئلُه حظىد كد مهام أي -

 

 

 : واملتابعت التخطيط مكتب

 ميزاهُت ئغداد في اإلاػىُت ؤلادازاث مؼ واإلاظاهمت اإلاسهص ألغماٌ الخسؼُؽ وأطع كىاغد وطؼ -

 .اإلاسهص

 الػامت الظُاطت طىء في وذلً اإلاسهص أهداف جدلم التي الخؼؽ وافت مؼسوغاث ئغداد -

 .للدولت

م مخابػت - ت بصىز  الخؼؽ وجلٍى س وإغداد دوٍز  وزفػها الخىفُر طير جلدم مدي غً الخلاٍز

 .اإلاسهص غام إلادًس

 .اإلاسهص لخؼؽ الالشمت الصمىُت البرامج وطؼ -

  جيؼا أزىاء جىفُر الخؼؽ. جىطُذ وافت الػلباث التي كد -

ت الخؼؽ جىفُر مخابػت -  .هصباإلاس  الظىٍى

س هظام وجىفُر جصمُم - ت للخلاٍز  وحػبئت اإلاسهص وؼاغ أوحه وافت ٌؼمل ؤلاخصائُت، الدوٍز

ا ؤلاخصائُت واإلاػلىماث البُاهاث لجمؼ اإلاػخمدة الىماذج  غً أغماٌ ئدازاث ومياجب دوٍز

 .اإلاسهص لجان وأكظام

 اإلاىاصفاثالؼسوغ و  وافت مساغاة مً والخأهد اإلاسهص ومؼسوغاث وبسامج زؼؽ جىفُر مخابػت -

 .الفىُت

ب -  .الؼلب غىد وجلدًمها باإلاخابػت اإلاخػللت واإلاػلىماث وؤلاخصائُاث البُاهاث وجصيُف جبٍى

 .اإلاؼلىبت اإلاُداهُت الدزاطاث في اإلاؼازهت -
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ٌ  بُاهاث كاغدة ئغداد - أغمالها  وجىزُم بها الاجصاٌ غملُاث وحظهُل الػلمُت اللجان خى

 .مداطسها وخفظ

 .اإلاىخب بػمل الػالكت ذاث الفىُت لػملا لجان في اإلاؼازهت -

س ئغداد - ت اإلاخابػت جلاٍز ت الدوٍز ٌ  والظىٍى  .اإلاسهص ومؼسوغاث وبسامج زؼؽ جىفُر خى

س جىزُم -  والىخداث. وألاكظام واإلاياجب ؤلادازاث مً الىازدة اإلاخابػت جلاٍز

 .وحػلُماث كسازاث مً اإلاسهص غام مدًس غً ًصدز ما جىفُر مخابػت -

 .اإلاسهص غام مدًس ًترأطها التي حخماغاثؤلا  غً الصادزة والخىصُاث اللسازاث جىفُر مخابػت -

س واطخالم ألابدار جىفُر مخابػت -  .الخلاٍز

 .والدزاطت للبدث اإلاالُت الظُىلت جىفير مخابػت -

وباألزص  اإلاسهص غمل في منها طخفادةؤلا  ًىفل بما ججسي  التي البدىر هخائج وزصد مخابػت -

وهلل الخلىُت  والػلمُت الخلىُت الراجُت اللدزاث وجؼىٍس لخيؼئت لخفصُلتوا ألاولُت الدزاطاث

 .ؤلاطتراجُجُت للمؼسوغاث والخلىُت الػلمُت الجىاهب ودزاطت وجىظُفها،

س  وإغداد غمله ومجاالث اإلاسهص تهم التي البدىر وهخائج الػلمي الخؼىز  مخابػت - الخلاٍز

 .بؼأنها والخىصُاث

 في خىمها وما البدثُت واإلاؼسوغاث الػلمُت للجان اللىحظتي الدغم أهىاع وافت جلدًم مخابػت -

 .باإلاسهص

 .اإلاىخب بها ًيلف أزسي  أغماٌ أًت -
 

 : الداخليت املراجعت مكتب

وجدكُم  الدازلُت اإلاساحػت بأغماٌ اإلاخػللت اإلاالُت واللىائذ اللىاهين جىفُر مً الخأهد -

 .اإلاظدىدًت حػتواإلاسا الصسف كبل اإلاساحػت ذلً في بما الحظاباث

 .للمسهص الخخامي والحظاب الػمىمُت اإلايزاهُت ئغداد في اإلاؼازهت -

 غملُت. ليل والخىكُػاث للمظدىداث اطدُفاءها خُث مً الصسف غملُاث مساحػت -

س وإغداد اإلاظدىدًت والدوزاث اإلاالُت ؤلاحساءاث حمُؼ مخابػت - ت الخلاٍز  .غنها الدوٍز

 .اإلاالُت الظىت ًتانه كبل حظىٍتها غلى وؤلاػساف واإلاإكخت اإلاظخدًمت الػهد مساحػت -

ت بصىزة اإلاصازف لدي اإلاسهص خظاباث مساحػت - في  اإلالُدة بالبُاهاث بُاهاتها وملازهت دوٍز

 .اإلاسهص سجالث

اث وافت ئحساءاث مساحػت -  .الدفاجس في ئزباتها كبل الصسف وأذوهاث اإلاالُت الدظٍى

 .اإلاىخب بها ًيلف أزسي  أغماٌ أًت -
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 : الدولي التعاون  مكتب

فُما  والخلجي الفجي الػلمي الخػاون  بؼأن والدولُت سبُتػال والهُئاث اإلاىظماث مؼ الخيظُم -

 .اإلاسهص وؼاػاث ًسص

 .والخازج الدازل في البدثُت واإلاساهص اإلاىظماث مؼ الاجفاكُاث ئغداد في اإلاؼازهت -

 وخللاث غمل ووزغ وهدواث الػلمُت )مإجمساث الفػالُاث إلكامت زؼؽ وجىفُر ئغداد -

 حظاهم ليي والخلىُت الػلمُت اإلاسهص ازخصاصاث مجاالث في غلمُت( ومػازض هلاغ دزاطُت

 .ألافساد وهرلً للمإطظاث، والخلىُت الػلمُت زفؼ اللدزاث في

وؤلاكلُمُت  الدولُت واإلاىظماث الهُئاث بسامج مً لالطخفادة والبرامج الخؼؽ وطؼ -

مجاٌ  زاصت في والدولُت املحلُت البدثُت واإلاساهص امػاثالج مؼ حػلد التي جفاكُاثوؤلا

ب ازاث الخدٍز مؼ  بالخيظُم وذلً واإلاػداث، ألاحهصة وجىفير الخدالُل وزدماث الػلمُت والٍص

 .للمسهص الخابػت الجهاث

 .اإلاىخب بها ًيلف أزسي  أغماٌ أًت -

 

 

 : املعلوماث وجقىيت إلاعالم مكتب

اث املجالث ئصداز -  .باإلاسهص ؤلاغالمُت ألاوؼؼت غلى وؤلاػساف الػلمُت ُماثوالخػم والدوٍز

س وغمل واإلاسئي واإلاظمىع اإلالسوء ؤلاغالم في اإلاسهص غً ًيؼس ما مخابػت -  .برلً جلٍس

 جىفُرها. وأغماٌ وبسامج زؼؽ ووطؼ للمسهص ؤلاغالمُت الظُاطت اكتراح -

ٌ  الػامت والخىغُت وؤلاغالم الدغاًت باليؼاػاث بُاهاث كاغدة ئغداد -  الػلم والخلاهت أهمُت خى

 بخياز.وؤلا 

باإلاسهص  والخػٍسف الخلجي والخؼىٍس الػلمي البدث بأهمُت الػام السأي جىغُت غلى الػمل -

 .ووؼاػاجه

س - ج في وإػساهه ؤلاغالم دوز  جؼٍى  .الػلمي البدث ومخؼلباث إلافاهُم الترٍو

جىفُر  في ودوزه هصباإلاس  الخػٍسف في املخخلفت ؤلاغالمُت وألادواث الىطائل اطخسدام -

 .الػلمي البدث ئطتراجُجُت

وألاحهصة  والظػف اللىة خُث مً ؤلاغالمُت البرامج جىمُت ومظخلصماث مخؼلباث ئغداد -

 .واإلاػداث
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 ًىظمها التي الػمل ووزغ والللاءاث والىدواث اإلاإجمساث لحظىز  ؤلاغالمُين دغىة -

بُت اإلاسهص والبرامج  .اإلاسهص ًىفرها التي الخدٍز

واإلاػامل  والبدثُت وباليىادز الػلمُت اإلايؼىزة لألبدار مسحػُت بُاهاث كاغدة ئوؼاء -

 .باإلاسهص والخجهيزاث

 .ؤلاغالمي املجاٌ في اإلاسهص إلدازة الػلمُت واإلاؼىزة السأي جلدًم -

 وذلً بالخػٍسف ؤلالىترووي ؤلاغالم زصائص وفم باطخمساز للمسهص ؤلالىترووي اإلاىكؼ جددًث -

 .اإلاسهص بيؼاػاث

 .للمسهص الخابػت واإلاياجب للمػامل جىصُلها غلى والػمل اإلاػلىماث ػبىت غلى ؤلاػساف -

 .باإلاسهص اإلاُىىت هظم جؼىٍس أحل مً واإلالترخاث الخؼؽ ئغداد -

 .سهصباإلا الاجصاالث ػبىت غلى ؤلاػساف -

س اإلاػلىماث جىزُم - ٌ  ٌظهل أزػُف في ووطػها هىغها( أًا وان(الػلمُت  والخلاٍز  ئلُه الىصى

 .الحاحت ىدغ

بها مسئُت أو مظمىغت الػلمُت واإلالابالث ألاخدر حسجُل - غمل  هؼاق دازل جلؼ والتي وجبٍى

 الػمل الػلمُت ووزغ واإلاػسض والىدواث اإلاإجمساث فػالُاث جىزُم وزاصت ووؼاػاجه اإلاسهص

 .اإلاسهص ًىظمها التي

ٌظهل  أزػُف في ووطػها وؾيرها وآلاث ومػداث أحهصة مً اإلاسهص ممخلياث حمُؼ جىزُم -

 ٌ  .الحاحت غىد ئليها الىصى

س وإغداد باإلاسهص اإلاىظفين لجمُؼ وخصس ئخصاء - اإلاسهص  غام إلادًس ًداٌ طىىي  زبؼ جلٍس

ت الؼإون ئدازة مؼ بالخػاون   .باإلاسهص اإلاالُت و ؤلاداٍز

 أًت أغماٌ أزسي ًيلف بها اإلاىخب. -

 

 

 مكتب التدريب والتطوير:

ين باإلاسهص لخىفُر ألاغماٌ اإلايلفين بها بالدكت والجىدة الػمل غلى جىمُت مهازاث الػامل -

 اإلاؼلىبت، وذلً بالخيظُم مؼ مىخب طمان الجىدة والجهاث ألازسي الخابػت للمسهص.

بها وجأهُلها بما  - ئغداد اخخُاحاث اإلاسهص مً اليىادز الفىُت والػلمُت والبدثُت اإلاساد جدٍز

ب بالخيظُم مؼ ت للخدٍز الجهاث الخابػت للمسهص هال خظب  ًدىاطب والخؼت الظىٍى

 ازخصاصاتها.

ب بالخيظُم مؼ الجهاث الخابػت للمسهص، ومخابػت جىفُرها  - ت للخأهُل والخدٍز وطؼ زؼت طىٍى

 مؼ الجهاث املخخصت.
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ؼ ؤلااكتراح البىىد اإلا - ب في مؼاَز جفاكُاث والػلىد التي ًبرمها اإلاسهص خػللت بالخدٍز

 مؼ الجهاث ألازسي ومخابػتها.

اد وجىفُر زؼؽ إلكامت الفػالُاث الػلمُت )مإجمساث، وهدواث، ووزغ غمل، وخللاث ئغد -

هلاغ دزاطُت، ومػازض غلمُت( في مجاالث ازخصاصاث اإلاسهص الػلمُت والخلىُت ليي حظاهم 

 في زفؼ اللدزاث الػلمُت والخلىُت للمإطظاث وهرلً ألافساد.

اهاث بين اإلاسهص واللؼاغاث ألازسي والػمل اكتراح آلالُت اإلاىاطبت الوظُاب اإلاػلىماث والبُ -

 غلى بسمجتها

خىن. -  ئغداد الخؼؽ إلزػاد الباخثين واإلاهخمين بصجسة الٍص

 أًت أغماٌ أزسي ًيلف بها اإلاىخب. -

 

 

 مكتب شؤون الفروع:

 ؤلاػساف اإلاُداوي غلى الفسوع ومخابػت ألاداء في بسهامجها. -

 الخػسف غلى مؼىالث الفسوع ومداولت خلها. -

 م مظخىي أداء الفسوع واكتراح ئوؼاء فسوع حدًدة.جلُُ -

 الخأهد مً التزام الفسوع بالخؼؽ والظُاطاث والػمل غلى جدلُم ألاهداف اإلاظتهدفت. -

 اإلاظاهمت في ئغداد الخؼؽ الظىىٍت وجىفُرها بػد اغخمادها. -

 جلدًم الدغم واإلاظاهدة للفسوع مً زالٌ فسق غمل مسخصت. -

ظهُل أداء مهامها بالخيظُم مؼ ي الفسوع في اإلاىاػم وحالػمل غلى جدلُم ػلباث مدًس  -

 دازاث ذاث الػالكت في اإلاسهص.ؤلا 

 جلُُم أداء اإلاىظفين بالفسوع. -

ت غً هخائج اغماٌ ؤلادازة. - س زبؼ طىٍى  جلدًم جلاٍز

 ما جىول اليها مً اغماٌ. -
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 ئدازة الؼإون البدثُت
 

 ام اإلاىولت اليها :وحؼمل ألاكظام الفىُت الخالُت مبِىا اإلاه

 كظم الىظم البُئُت: –أ 

 دزاطاث الخىىع الحُىي في ألاهظمت البُئُت املخخلفت. -

 مساكبت الىظم البُئُت. -

 جلُُم الىظم البُئُت. -

 ئغادة جأهُل ألاهظمت البُئُت. -

 املحمُاث الؼبُػُت والحدائم الىباجُت. -

 هخمام بالخىىع الحُىي والىباحي والحُىاوي.ؤلا  -

ت.خماًت ألاخُ -  اء البًر

 دزاطت هظم الؿاباث واإلاساعي والىظم الصزاغُت والصزاغاث املحمُت. -

ت املحلُت وجؼبُلاتها. -  حػٍسف ألادلت الحٍُى

ت. -  الؿؼاء الىباحي وألاخُاء البًر

 صىن ألاهظمت البُئُت. -

 الؼُىز والحُىاهاث اإلاهاحسة واإلاهددة باالهلساض. -

 

 كظم الخدهىز البُئي والخىىع الحُىي: -ب

 ُم ومخابػت جىفُر اإلاؼسوغاث الهىدطُت والصزاغُت والصىاغُت بما ًظمً جصم

 ػتراػاث البُئُت.لتزام بالظىابؽ واإلاػاًير وؤلا ؤلا

 .أطباب جدهىز ألازاض ي ومؼاول الخصحس وػسق ميافدتها 

 .جأزير الخؿير اإلاىاخي وإغداد ألاػلع اإلاىاخي الصزاعي 

 خسفُف مً خدجه.دزاطت الظىاهس البُئُت اإلاظببت للخدهىز وال 

 .اكتراح بسامج الحد مً الظىاهس اإلاظببت للخدهىز 

 .جأطِع كىاغد بُاهاث هظم اإلاػلىماث الجؿسافُت 

 .الخيبإاث والخددًاث 

 .جلىُاث خصاد اإلااء 

  ت  والجفاف والخملح. هجساف وؤلا  مؼىالث الظؿىغ البُئُت والخػٍس
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  اإلاىاخي وخماًت مخابػت اللظاًا الػاإلاُت في الاخخباض الحسازي والخؿير

 ػبلت ألاوشون.

  ا خُاٌ اللظاًا املحلُت والدولُت في مجاالث جدهىز ًُ بلىزة الخىحهاث املحلُت غلم

 البِئت وجىىغها.

 

 كظم الخلىُاث البُئُت: -ج

 الؼاكاث البدًلت والجدًدة واإلاخجددة الصدًلت للبِئت. -

 جؼبُلاث الؼاكت الؼمظُت. -

ت )والؿا - (.جلىُاث ئهخاج الؼاكت الحٍُى  ش والاًثاهٌى

د وإهخاج الؼاكت. -  جلىُاث الدسخين والخبًر

 جلىُاث البرن اإلالحُت وإهخاج الؼاكت. -

 جؼبُلاث ػاكت اإلاد والجصز وخسهت اإلاُاه. -

ت. -  اطخؿالٌ ػاكت ألازض الحساٍز

اح والؼمع. -  ئغداد الخسائؽ املحلُت الطخؿالٌ ػاكت الٍس

ت الظلمُت. -  اطخسداماث الؼاكت الىىٍو

ت.جؼبُلاث واطخس -  دام الخلىُاث الحٍُى

 الهىدطت البُئُت ومػالجت اإلالىزاث. -

 جلىُاث طالمت الهىاء واإلااء والؿراء وصحت املجخمؼ. -

ػاث البُئُت. -  اإلاظاهمت في ئصداز اإلاىاصفاث والاػتراػاث والدؼَس

 

 كظم الخلىر واملخلفاث / الىفاًاث: -د

  اإلاُاه(. -التربت  –حصخُص اإلالىزاث وجلىر ألاوطاغ البُئُت )الهىاء 

 .اث اإلالىزاث  جددًد هىغُت ومصادز ومظخٍى

 .اكتراح الحلٌى ووطؼ البرامج بؼأن الخدىم في اإلالىزاث والحد مً مساػسها 

 .بسامج الخسلص مً املخلفاث والىفاًاث الظامت والخؼسة ومسلفاث اإلاظدؼفُاث 

 .ئغادة اطخسدام اإلاُاه الػادمت اإلانزلُت والصىاغُت ومُاه الصسف الصحي 

 كتراح ػسق ووطائل الخىلُت مً اإلالىزاث.إبؽ حىدة وهىغُت مُاه الؼسب و ط 

 .جبجي وجؼىٍس جلىُاث مػالجت مُاه الؼسب والصسف 

  زخبازاث وجدالُل مساكبت الجىدة.إدزاطاث و 

 كخصادًت.ئحساء دزاطاث الجدوي ؤلا 
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 كظم الجىدة والاطخدامت: -هـ

 ُت.زخبازاث وجدالُل مساكبت الجىدة البُئإدزاطاث و  -

 كخصادًت البُئُت.ئحساء دزاطاث الجدوي ؤلا -

 اللُام بدزاطاث جلُُم آلازاز البُئُت واإلاساحػاث البُئُت. -

 اإلاظاهمت في جسؼُؽ اإلادن مً الىاخُت البُئُت. -

 كظم اإلاىازد الؼبُػُت واإلاىاحم. -

 طخدامت.كخصادي لل حخماعي وؤلادزاطاث البػد ؤلا  -

ت. -  جىمُت اإلاىازد البؼٍس

 ميي والصزاغاث املحمُت.الاطتززاع الظ -

 الخسؼُؽ وججازب الدٌو ألازسي ومظخلبل ألاحُاٌ اللادمت. -

ت وجأهُلها.ئ -  طخدامت البديراث الصحساٍو

ت. -  الظُاخت الصحساٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة                                                                         دليل المركز الليب 
  

ي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة    16  ....................................................دليل المركز الليب 
 

 اهخماماث اإلاسهص

 ئحساء الدزاطاث البدثُت للمؼىالث البُئُت في مجاالث جلىر اإلاُاه والهىاء والتربت والؿراء. •

س ألازس البُئي.دزاطت وإغدا •  د جلاٍز

س اإلاهازاث واللابلُاث للػاملين في اإلاإطظاث الحيىمُت وألاهلُت ئ • بُت لخؼٍى كامت دوزاث جدٍز

 فُما ًخػلم بمجاالث غمل اإلاسهص.

جىظُم الىدواث واإلاإجمساث الػلمُت في مجاالث غلىم البِئت املخخلفت واإلاظاهمت في وؼس  •

 ث ذاث الػالكت.الثلافت البُئُت بالخػاون مؼ اإلاإطظا

 طدؼازاث واإلاػالجاث البُئُت املخخلفت.جلدًم ؤلا  •
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 اإلاظاهمت في بسامج الدزاطاث الػلُا

ع في الاػساف غلى السطائل والاػسوخاث. -  مؼازهت أغظاء هُئت الخدَز

ؼ ألابدار ذاث الػالكت بمؼاول البالد البُئُت واخخُا -  حاتها.ػسح ألافياز ومؼاَز

ت. -  جىفير زدماث احساء اللُاطاث والخدالُل املخخبًر

 جىحُه البدث الػلمي هدى زدمت املجخمؼ والسقي باألبدار اإلاىجصة. -

ت في زدمت بسهامج الاًفاد الدازلي. -  وطؼ ئمياهُاث اإلاسهص البدثُت والبؼٍس

بُت اإلاخياملت واإلاخسصصت في مجاالث البِئت. -  اغداد البرامج الخدٍز

بُت مخسصصت في الػمل غلى ألاحهصة واإلاػداث  ) غسض دوزاث -  & Spectroscopyجدٍز

Chromatography.وجباًً ػسق الخدلُل وجفظير الىخائج ) 

وجلُُم الازاز  ISOامياهُت ئكامت دوزاث في الػدًد مً مجاالث اهخماماث اإلاسهص مثل الاًصو  -

 والصىاغُت. ، وذلً بالخػاون مؼ الجهاث الاوادًمُت والبدثُت EIAالبُئُت 

اإلاسهص بصدد وؼس هخاب بػىىان "الخلىر البُئي خٌى الؼسهت اللُبُت للحدًد والصلب"  -

ت باإلطافت  )ٌؼخمل غلى حمُؼ أوحه الخلىر مً الهىاء للؿباز اإلاُاه الجىفُت والبِئت البدٍس

الى الخىىع الىباحي والحُىاوي باإلاىؼلت( وػملذ الدزاطت أًظا دزاطت دًمىؾسافُت للظيان 

 بمىؼلت كصس اخمد.
 

 اإلاباوي واملخخبراث

ً وأزبػت احىدت، ًدخىي  • ًدخىي اإلاسهص في ملسه السئِس ي غلى مبجي مخيامل ًخيىن مً دوٍز

ت باإلطافت الى الصالت الػامت خُث ؤلادازة الػامت، وكاغت  8ول حىاح  مياجب ئداٍز

 والاحىدت الخدمُت.لالحخماغاث، املخخبراث واإلاػامل واإلاىخبت الػامت ومدزج للمإجمساث 

ٌؼخمل ملس فسع اإلاىؼلت الىطؼى غلى مبجى ادازي مخيامل جم اطخالمه بؼيل مإكذ مً  •

ين. ب البدار والاداٍز ب مخياملت مسصصت لخدٍز  املجلع البلدي شلُتن، وحهص بلاغت جدٍز

ا ومػامل ومسخبراث ؾير مجهصة باليامل.    •  ًمخلً فسع اإلاىؼلت الؿسبُت صبراجت ملسا ئداٍز

ت باإلطافت الى ؾسف ًد • خىي الفسع الجىىبي بمدًىت اوبازي غلى مجمىغت مً اإلاياجب ؤلاداٍز

 مسصصت همػامل ومسخبراث. 
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اإلاػامل واملخخبراث جداز بىفاءاث وػىُت فاغلت وكادزة غلى مىاهبت جؼىز الػلىم ومخابػت 

 اصدازاتها وجؼبُم الاخدر، منها:

 مػمل البِئت والىظم البُئُت. -

 ُلُت والاطخسالص. مػمل الخدل -

 مػمل الاخُاء الدكُلت. -

 مػمل اإلاُاه  و التربت. -

 مػمل الخلىر والظمىم. -

 مػمل مساكبت الجىدة. -

 مػمل الخدلُل الؼُفي. -

 الخدلُل الىسوماجىؾسافي. مػمل -

 مػمل الجىدة والاطخدامت. -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: زطم جسؼُؼي إلاىكؼ اإلاػامل1الؼيل )

 

اث وؾسف   ُىاث وازسي لخدظير الػُىاثباإلطافت الى ؾسف لحفظ الػ ومساشن للىُماٍو

د.  الخبًر
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 سياست الجودة باملركز
 

ملتزم بخلبُت اخخُاحاث شبائىه وجدظين مسهص دزاطاث وبدىر غلىم وجىىىلىحُا البِئت 

س اإلاظخمس لخدماجه مؼ الالتزام  مظخىي زطاهم غً الخدماث التي ًلدمها مً زالٌ الخؼٍى

ت. ؤلادازة الػلُا باإلاىخب جإمً بأن "هظام ئدازة الجىدة" هى اإلافخاح لخلدًم بالجىدة الؼامل

أفظل وأحىد الخدماث. ولخدلُم ذلً فان حمُؼ الػاملين باإلاىخب لديهم الىعي الخام باإلاصاًا 

ب مدددة بدكت، وفم الاخخُاحاث  والفىائد التي ًلدمها هظام الجىدة ومدغىمىن ببرامج جدٍز

بُت، لخمىُ س كدزاتهم غلى جدظين مظخىي جلدًم الخدماث. ولرلً، فان الخدٍز نهم مً جؼٍى

ههج الجىدة وألاداء طُدلم أهداف اإلاىخب بخلدًم زدمت مً الدزحت ألاولى في حمُؼ 

ألاوكاث. ٌظعى مسهص دزاطاث وبدىر غلىم وجىىىلىحُا البِئت دائما وبيل حدًت لخلدًم 

زالٌ اإلاساكبت اإلاظخمسة إلاظخىي الخدماث زدماث جىافظُت مً خُث الجىدة والخيلفت مً 

والاطخفادة ؤلاًجابُت مً ذلً لظمان الخدظين اإلاظخمس. واإلاسهص ملتزم بخمىين مظخسدمُه 

 مً جدلُم الىجاح غلى اإلاظخىي الصخص ي والجماعي.

 

 ومً أطع طُاطت الجىدة للمسهص:       

د بسدمت غالُت الجىدة واإلاهىُت مً زالٌ اإلاساحػت وا • ً لظُاطت التزٍو لخدظين اإلاظخمٍس

 الجىدة مً أحل جلبُت اخخُاحاث وجىكػاث اللاغدة اإلاخىىغت مً شبائً اإلاسهص. 

م اإلاساحػت اإلاظخمسة واإلاىخظمت لظُاطت الجىدة ومً   • جدظين فاغلُت الخدماث غً ػٍس

  ."ISO 9001: 2008زالٌ الخىفُر والخؼبُم الػملي لىظام ئدازة الجىدة " 

 "اهجصها صح مً اإلاسة الاولى" في حمُؼ اكظام اإلاسهص. دغم وجبجي زلافت  •

 الالتزام الخام بالجىدة وغلى أغلى مظخىي لجمُؼ الػاملين واإلاخػاكدًً مؼ اإلاسهص بالباػً. •
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ت  اللىي البؼٍس
 

ع لهم باع ػىٍل في مجاٌ الخػلُم والبدث الػلمي،  ًظم اإلاسهص هسبت مً اغظاء هُئت الخدَز

اث غلمُت مسخلفت. ًدبؼ للمسهص اًظا وادز فجي مخسصص وػاكم وهرلً بدار مً جسصص

ادازي مً ذوي الخبرة في مجاٌ وظائفهم. الاػياٌ البُاهُت الخالُت جىضح غدد ووظبت ول 

دت.      ػٍس

 

 
 .(: إحصاء أعضاء هيئت التدريس2الشكل )

 

 
 .(:  إحصاءاث الُباحثين3الشكل )
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 .(:  الكادر الفني4الشكل )

 

 

 

 
 (:  الطاقم إلاداري.5الشكل )
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 اجفاكُاث الخػاون 

 2020 لصلب.واللیبیت للددید الؼسهت ن مؼ امؼخسون جفاكیت جػاا -

 2020 لدیىیت.ث الخلىیار امسهص بدىن مؼ مؼخسون جفاكیت جػاا -

 2020 لجىىبیت(المىؼلت )الػامت للبیئت ن مؼ  الهُئت امؼخسون جفاكیت جػاا -

 2020 لبیئت. واغت زامىظمت لیبیا للصون مؼ جػاوم ھجفاة مرهس -

 2020 جىكُؼ اجفاكُاث حػاون غلمي مؼ مىظماث ومساهص أبدار دولُت. -

 2021 اجفاكُاث ػساهت بدثُت مؼ بػع الجامػاث اللُبُت. -

 

 مؼازواث  –مداطساث  –دزاطاث 

بالخػاون مؼ ث م ؾاغبمىاث لفیظاهاٌ والظیىاز اطت جدلیلیت الطساحساء دزا -

 حامػت طبها.
2020 

مدًىت طبها لمؼػت بالػىاصس ث امسلفاٌ هت بفاغلیه للخلصي خىزلمؼاا -

 بالخػاون مؼ الهُئت الػامت للبِئت.
2020 

 2020 طبها.لصلبت بلدیت ث اجیجیت للمسلفااطخساد اغداهت في زلمؼاا -

 2020 اث.بلدیلػدة لصدي المىب ث  اصفاامىومسؼؽ  اد غدا -

وادي ها بمىؼلت زو مت  لجائدت هىشالاظىیت فاغلت مؼ لجىت غوئاطت ز -

 ء.يغلؼاا
2020 

جىلى اإلاسهص غملُت اإلاساحػت الػلمُت للدزاطاث البُئُت غلى اإلاىؼلت املحُؼت  -

 بالؼسهت اللُبُت للحدًد والصلب، لؼباغتها هىخاب مخيامل.
2021 

الىػجي لألمساض  ( في لُبُا مؼ اإلاسهص19مؼسوع ئدازة مسلفاث اليىزوها )وىفُد  -

ت.  الظاٍز
2021 

مؼسوع جلدًس همُاث ومػدالث جساهم السماٌ غلى الؼىاػئ اللُبُت وجددًد  -

ت. ت بالجامػت الاطمٍس  زصائصها الؼبُػُت مؼ  ولُت اإلاىازد البدٍس
2021 

دزاطت ظاهسة الىفىق الجماعي لألطمان في مىؼلت طد هػام مؼ ولُت اإلاىازد  -

ت بالجامػت الاطمٍس  ت.البدٍس
2021 

ت اللُبُت وػسق الحد منها. -  2021 مؼسوع دزاطت جأزير الػىامل البُئُت غلى اإلادن الازٍس

 2021 دزاطت احخماغُت بُئُت لظيان مىاػم فصان مؼ  ػسهت فصان للىفؽ والؿاش. -



ي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة                                                                         دليل المركز الليب 
  

ي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة    23  ....................................................دليل المركز الليب 
 

مؼازهت اإلاسهص في الللاء الدؼاوزي خٌى واكؼ آلافاث الصزاغُت بمىؼلت وادي  -

 الؼاػئ.
2021 

ت بمىؼلت صبراجه مؼ  املجلع مؼسوع بدث - ي لخلُُم مدؼاث مػالجت اإلاُاه الخجاٍز

 البلدي ومىخب الاصحاح البُئي صبراجت.
2021 

ع باللاء مداطساث ووزغ غمل دازل اإلاسهص  - كُام البدار وأغظاء هُئت الخدَز

ا.  وفسوغه ػهٍس
2021 
2022 

 2022 ىؼلت الؿسبُت.فسع اإلاسهص باإلا -مؼازهت بدملت اؾسض شجسة دازل بلدًت صبراجه  -

بلدًتي اوبازي  -مؼازهت فسع اإلاسهص باإلاىؼلت الجىىبُت في خملت اؾسض شجسة  -

 والػىٍىاث.
2022 

مؼ  الؼسوع في مؼسوع اغداد الاطتراجُجُت الىػىُت للخسلص مً املخلفاث في لُبُا -

 وشازة البِئت
2022 

ل مؼ الىفاًاث مؼسوع بدثي بػىىان جلُُم وعي وطلىن الػاملين مً خُث الخػام -

 الؼبُت دازل مظدؼفُاث الجىىب.  
2022 

 2022 للاء جلابلي مؼ مىظمت زبراء الصحساء، )فسع اإلاسهص باإلاىؼلت الجىىبُت، اوبازي(. -

م بدثي مً فسع صبراجت  بهدف الاػالع غلى خادزت  حظسب  - ازة مُداهُت مً فٍس ٍش

ذ الثلُل مً مدؼت ههسباء ؾسب ػساب  لع بمىؼلت حنزوز.الىكىد مً زصهاث الٍص
2022 

م بفسع اإلاسهص اوبازي بخجمُؼ غُىاث مً مُاه السي والتربت وحروز الىسُل  - كام فٍس

 للىؼف غً جىاحد بلاًا هُدزوهسبىهاث في مىؼلت حظاوه في بلدًت وادي غخبت.
2022 

فت  - م بفسع اإلاسهص اوبازي بخجمُؼ غُىاث مً اإلاُاه آلباز في بلدًت الؿٍس كام فٍس

 ومؼابلتها مؼ مىاصفاث مُاه الؼسب.لخدلُلها 
2022 

م بفسع اإلاسهص اوبازي بخجمُؼ غُىاث مً  - في بلدًت  الجىفُت ُاه أباز اإلاكام فٍس

 .اوبازي 
2122 

ازة مُداهُ - م اإلاسهص فسع اوبازي بٍص ت وجم ججمُؼ كام فٍس غُىاث  ت للمىاػم السغٍى

 التربت وهباث الؼلح خُث وحىد املخلفاث الىفؼُت.
2122 
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 وزغ الػمل -الىدواث  –اإلاإجمساث 

ث لمإطظاث والبیئت بالؼسهااء ازبسولي ولى لمظإألاوػت زلىاإلاؼازهت في ا -

 لصلب. واللیبیت للددید الؼسهت جىظُم اللیبیت با
2020 

ت ال - لُبُت اإلاسجلت غلى كائمت الترار اإلاؼازهت في وزػت غمل جلُُم اإلاىاكؼ ألازٍس

 الػالمي اإلاػسض للخؼس.
2020 

وزػت غمل زخامُت غسطذ بها هخائج الدزاطاث البُئُت باإلاىؼلت املحُؼت  -

بالؼسهت اللُبُت للحدًد والصلب ػازن بها مدًس غام اإلاسهص وغدد مً البدار 

 مصساجه(. –باإلاسهص. )الؼسهت اللُبُت للحدًد والصلب 

2021 

ف بمإجمس الازاز البُئُت للخلىر مؼازهت - ت للخػٍس مدًس غام  -في الىدوة الحىاٍز

 2021 اإلاسهص وبػع البدار بفسع اإلاىؼلت الىطؼى )مدًىت مصساجه(.

ت اللُبُت اإلاسجلت غلى كائمت الترار الػالمي  - وزػت غمل جلُُم اإلاىاكؼ ألازٍس

 ,اإلاػسض للخؼس، )مدًىت صبراجه باإلاؼازهت مؼ مىظمت الُىوظيى(
2021 

ت  - ت النزاغاث خىاٍز خظىز هدوة مؼ مسهص الدزاطاث الىمظاوي للظالم وحظٍى

  خٌى الخددًاث اإلاخػللت باإلاُاه في لُبُا. خٌى مؼسوع اإلاظاهمت في دغم الحىاز
2021 

 2021 حامػت اإلاسكب( -وزػت غمل خٌى اللظاًا البِئت ببلدًت الخمع، )ولُت الػلىم  -

 2021 اث الصلبت ببلدًت شلُتن، )املجلع البلدي شلُتن(وزػت غمل خٌى ئدازة املخلف -

 2021 وزػت غمل خٌى الخػٍسف باإلاسهص بالبلدًاث الؿسبُت، )بلدًت صبراجه( -

ف مُاه الصسف الصحي في البدس  - وزػت غمل خٌى املخاػس الىاججت غً جصٍس

 وجأزيرها غلى الىظام البُئي ، )بلدًت صبراجه(.
2021 

في وزػت الػمل التي أكامتها اإلاىظمت الدولُت للخىمُت لُبُا  ػازن مدًس غام اإلاسهص -

وبالخػاون مؼ أوادًمُت الصداكت الدولُت للخأهُل والخؼىٍس الخابػت إلاىظمت 

الصداكت الدولُت الظىٍد بػىىان: مىظىز الخىمُت اإلاظخدامت في ظل الخلىر البُئي 

 والخىىىلىحُا الحدًثت.

2021 

دغم البدث الػلمي والسفؼ مً مظخىي الىعي  ألزاض،اخخفالُت بالُىم الػالمي ل -

 البُئي، )اإلاسهص السئِس ي(.
2022 

 2022 اخخفالُت بالُىم الػالمي للبِئت، )بلدًت اوبازي(. -

ف غلى هُفُت املحافظت غلي  - ئخُاء الُىم الػالمي للمُاه، اإلاظاهمت في الخػٍس

)ملس  مت الفاو بلُبُا،اإلاُاه، بالخػاون مؼ مىظمت لُبُا للصزاغت والبِئت و مىظ

 بسان( –اإلاسهص السئِس ي 

 2022 
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م لحل مؼيلت  - مؼازهت فسع اإلاسهص باإلاىؼلت الجىىبُت في وطؼ زازػت ػٍس

، )بلدًت لمجخمؼامؼاهل  خل هت فيزلمؼاا املخلفاث الصلبت في بلدًت اوبازي، 

 اوبازي(.

2022 

 2022 للُبُت للحدًد والصلب.ئكامت اإلاإجمس الثالث لػلىم البِئت بالخػاون مؼ الؼسهت ا -

 2022 وزػت غمل بػىىان الىطؼ الساهً بمىباث املخلفاث الصلبت في مدًىت صبراجت -

 2022 وزػت غمل بػىىان اوػياض جلىر البِئت غلي ؤلازر الحظازي بمدًىت صبراجت. -

 2022 وزػت غمل بػىىان الىطؼ الساهً بمىباث املخلفاث الصلبت في مدًىت اوبازي. -

   وزػت غمل بػىىان الُىم الػالمي لألزض، )فسع صبراجه( اكامت -
2022 

وزػت غمل بػىىان الخلىُاث ؾير الخللُدًت في الحفس الجُىلىجي ودوزها في  -

 جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت، )اوادًمُت الدزاطاث الػلُا(
2022 

 2022 وزػت غمل بػىىان جلىُاث الخػدًً والخحجير، )مسهص اًجاد الدولي للخػدًً( -

ت النزاغاث خٌى  - ت مؼ مسهص الدزاطاث الىمظاوي للظالم وحظٍى هدوة خىاٍز

مؼسوع اإلاظاهمت في دغم الحىاز خٌى الخددًاث اإلاخػللت باإلاُاه في لُبُا، )حامػت 

 وادي الؼاػئ(

2022 

الخػاون مؼ مإطظاث املجخمؼ اإلادوي خٌى بسهامج اإلابادزاث الصؿسي إلاىظماث  -

لُا )املجخمؼ اإلادوي  بمىؼلت   (، )حامػت وادي الؼاػئ(3PPI-OSCANػماٌ ئفٍس
2022 

 

 

بُت   الدوزاث والبرامج الخدٍز

بي للباخثين الجدد بفسع صبراجه ملظم لثالر أحصاء زئِظُت جمخلث في  - بسهامج جدٍز

 مداطساث غامت، هُفُت هخابت ألاوزاق البدثُت وإحساء بػع الخجازب اإلاػملُت. 
2021 

ب للُبدار  - باإلاسهص خٌى البدث الػلمي وإغداد الخؼت البدثُت.  )غبر بسهامج جدٍز

 ػبىت الاهترهذ(
 

ت للُبدار وأغظاء هُئت  - بُت غً الىخابت الاوادًمُت باللؿت الاهجليًز دوزة جدٍز

ع  بالخػاون مؼ وشازة الخػلُم والبدث الػلمي، السئِس ي بسان، )حامػت  –الخدَز

 بسان(. –الؼاػئ 

2021 
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بُت، ػ - لت ئغداد اإلاإػساث البُئُت، ؤلاخصاء البُئي وجدلُل البُاهاث دوزاث جدٍز ٍس

ب(.  فسع  اإلاىؼلت الىطؼي، )مسهص الخدٍز
2022 

بُت غلى هُفُت ئغداد الػسوض الخلدًمُت، فسع  اإلاىؼلت الجىىبُت،  - دوزاث جدٍز

ب والخؼىٍس(.  )مىخب الخدٍز
2022 

فسع  –ثُت للُبدار دوزة مهازاث وأطاطُاث البدث الػلمي وإغداد الخؼت البد -

ب(.   اإلاىؼلت الىطؼي، )مسهص الخدٍز
2022 

ب اإلاىظفين باللظم اإلاالي  -  2022 مخدزبين(. 4السئِس ي بسان، ) -جدٍز

بُت للُبدار في مجاالث جدالُل التربت واإلاُاه، )  -  2022  مخدزب(.   11دوزاث جدٍز
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 ئصدازاث اإلاسهص

ت غلمُت مدىمت جدذ اطم:ًصدز غً اإلاسه ●  ص مجلت دوٍز

 املجلت اللُبُت لػلىم وجىىىلىحُا البِئت
Libyan Journal of Ecological and Environmental Science  

(LJEEST) 
 

ً في الظىت، ػهسي ًىهُى ودٌظمبر. 2019جصدز املجلت مىر غام  -  بىاكؼ اصداٍز

 زكت بدثُت ئلى خد آلان. و  80مجلداث، أي ما ٌػادٌ  4اصداز اث في  8جم وؼس   -

 

ljeest@srcest.org.ly 

ISSN: 2710-5237 

Doi. htt://aif-doi.org/LJEEST 
https://www.srcest.org.ly/jou/Welcome/jaindex 

 
 

ت تهخم بؼإون البِئت وهمىمها جدذ اطم:  ًص ●  مجلت زلافُت ئزباٍز
ً
دز اإلاسهص أًظا

 اإلاىاهل البُئُت
 

  2020جصدز املجلت مىر غام  -
ً
 بىاكؼ زالزت أغداد في الظىت. فصلُا

 جم وؼس حظػت  اصدازاث الى خد آلان. -

 
https://www.srcest.org.ly/الثلافُت-املجلت 

 

 

mailto:ljeest@srcest.org.ly
mailto:ljeest@srcest.org.ly
https://www.srcest.org.ly/jou/Welcome/jaindex
https://www.srcest.org.ly/jou/Welcome/jaindex
https://www.srcest.org.ly/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.srcest.org.ly/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.srcest.org.ly/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.srcest.org.ly/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.srcest.org.ly/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.srcest.org.ly/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 م البِئتمإجمـــس غلى 

 

في مدًىت   اإلاإجمس ألاٌو غلد

 طبها

 

 
 

ُغلد في الجامػت   اإلاإجمس الثاوي

ت ؤلاطالمُت  ألاطمٍس

 جدذ ػػاز

 والتفسدو في األرض بعد إصالحها

 
 

اإلاإجمس الثالث ُغلد في مدًىت 

 مصساجه

 جدذ ػػاز

 بيئة آمنة ومستدامة 
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 وهخؼلؼ للمإجمـــس السابؼ 

 

 زاطاث وبدىر غلىم وجىىىلىحُا البِئتاإلاسهص اللُبي لد
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 ألاوزاق البدثُت اإلايؼىزة

 حهت اليؼس غىىان الىزكت ت

1 

Fractionation of Organic and Inorganic 
Phosphorus in Sandy Soils irrigated by 
Treated Wastewater Cultivated by Hordeum 
vulgre & Vicia faba  

Journal of Pure and Applied 

Sciences 

2 
Using Pollution Indices to Assess Heavy 
Metals Contaminated Soil in some Libyan 
Regions.  

Libyan Journal of Ecological 
& Environmental Sciences 
and Technology (LJEEST) 

3 
أزس السي بمُاه الصسف الصحي غلى هباث الرزة وإهخلالُت بػع 

 الػىاصس الثلُلت في ميىهاث الىظام البُئي. 

اإلاإجمس الدولي الثاوي للػلىم والخىىىلىحُا 

.بسان -حامػت طبها  

 الخأزير الظمي لىباث الهجلُج غلى بػع آلافاث.  4
 اإلاإجمس الدولي الثاوي للػلىم والخىىىلىحُا

 .بسان -حامػت طبها

5 
الخلىر بؿباز الىظازاث وازسه غلى اهباث وهمــى بادزاث هباحي الرزة 

 الصفـــساء والسفُـــػت. 

 دولي الثاوي للػلىم والخىىىلىحُااإلاإجمس ال

 .بسان -حامػت طبها

6 

دزاطت خسهُت واهخلاٌ غىصسي الحدًد واإلاىجىيز في الترب وجلُُم 

(  في الخسلص الحُىي  Ricinus  communis) هفاءة هباث الخسوع

 منهما . 

البِئت وجىىىلىحُا املجلت اللُبُت لػلىم  

7 
مساػس مخبلُاث مبُدي الالهِذ واليىهفُدوز غلى بػع أهىاع 

 الخظاز اإلاخداولت في ألاطىاق املحلُت حىىب لُبُا. 

  للػلىم والخىىىلىحُا اإلاإجمس الدولي الثاوي

.بسان -احامػت طبه  

8 
الؼاػئ ،  حىىب ؾسب  الازاز البُئُت للخىمُت بمىؼلت واديبػع 

 لُبُا.
   .مجلت غلىم البداز والخلىُاث البُئُت

9 
اللصب في زصائص الىظام البُئي  الظلبي لػملُت خسق هباث الخأزير

 اإلاائي  لبديرة حىىب لُبُا.

اإلاإجمس الدولي الثاوي للػلىم والخىىىلىحُا 

 .بسان -حامػت طبها

11 
Soil Organic Matter Dynamics in Particle Size 
Fractions as Revealed by the 13 C/ 12 C Isotopic 
Ratio in Tropical Soil. 

Libyan Journal of Ecological 
and Environmental Science 

11 
Effect of Sodium Fluoride on Germination 
Seedling Growth in Wheat (Triticum 
aestivum) UP2382 

Libyan Journal of Ecological 

& Environmental Sciences 

and Technology (LJEEST) 

12 
ت ل الحُىي التراهم   بىاديلسصاص واليادمُىم في بػع الاخُاء البًر

 الؼاػئ لُبُا

 مجلت غلىم البداز مجلت مدلُت

 والخلىُاث البُئُت

13 
ائُت والىُمُائُت للتربت واإلاُاه إلاىؼلت الظبست  الخصائص الفيًز

 بتراؾً، حىىب ؾسب لُبُا. 
 مجلت املخخاز للػلىم  

ا مىؼلت الجدوز غلى زباث وان 14  هُاز بػع اإلابُداثدوز بىخيًر
 مجلت غلىم البداز مجلت مدلُت

 والخلىُاث البُئُت

http://sebhau.edu.ly/journal/index.php/jopas
http://sebhau.edu.ly/journal/index.php/jopas
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CiCUdU8AAAAJ&citation_for_view=CiCUdU8AAAAJ:roLk4NBRz8UC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CiCUdU8AAAAJ&citation_for_view=CiCUdU8AAAAJ:roLk4NBRz8UC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=CiCUdU8AAAAJ&citation_for_view=CiCUdU8AAAAJ:roLk4NBRz8UC
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15 
Drinking water quality of some commercial 
water purification systems at Sabratha Area, 
Libya 

Libyan Journal of Ecological 
& Environmental Sciences 
and Technology (LJEEST) 

16 

Using Plant Species for Phytoremediation of 
Highly Weathered Soils Contaminated with 
Zinc and Copper with Applicat. of Sewage 

Sludge . 

Bio Resources 

17 
Residues of Cypermethrin and Abamectin 
Pesticides in some Greenhouse Vegetables 

Libyan Journal of Ecological 
& Environmental Sciences 
and Technology (LJEEST) 

18 
Effect of Greywater Irrigation on Soil Available 
Phosphorus 

Sirte University Scientific  
Journal (SUSJ) 

19 
Reeds and Reedmace Bioreactor Technique in 
Wastewater Heavy Metals Rhizo-filtration. 

Journal of Marine Sciences & 
Environmental Technologies 

21 
Mitrid Groundwater Evaluation for Irrigation, 
Northern West Libya. 

Libyan Journal of Ecological 
& Environmental Sciences 
and Technology (LJEEST) 

21 
Assessment of groundwater quality for 
drinking by water quality index (WQI) in 
Sabratha city – Libya 

Libyan Journal of Ecological 
& Environmental Sciences 
and Technology (LJEEST) 

22 
Determination of Lead in Some Types of Hair 
Dyes in Libyan Market. 

Libyan Journal of Ecological 
& Environmental Sciences 
and Technology (LJEEST) 

23 
Assessment of  Ground Water Quality through 
WQI in Mitrid, Libya. 

Third Engineering 
Conference, Azawia. 

24 
Assess the Awareness and Behavior of Beach 
Visitors Regarding Plastic Waste on Beaches of 
Subrata City. 

Libyan Journal of Basic 
Sciences (LJBS) 

25 
الخلفُت الاػػاغُت دازل وزازج مدُؽ الؼسهت اللُبُت للحدًد 

 ػماٌ ؾسب لُبُا.والصلب بمصساجه، 
د الدولُت للػلىم والخىىىلىحُا  مجلت أٍز

26 
جلُُم الخلىر البئي غىد مصب الصسف الصحي ومدي اهدؼازه في مُاه 

 لُبُا. -البدس، بصبراجت

اإلاإجمس الػلمي الثاوي لخىىىلىحُا غلىم 

  البداز

27 
ى هُمُائُت في بسهت مُاه   جأزير الخػاكب البُئي غلي الخىاص الفيًز

   .لُبُا –اإلاػالجت طبها   صسفال
 املجلت اللُبُت لػلىم وجىىىلىحُا البِئت

28 

Assessment of the awareness and behavior 
regarding   Biomedical waste Management 
among Health Care Personnel in public 
hospitals at Sabratha city. 

Libyan Journal of Medical 
Research (LJMR) 

29 

 

إلاُاه الؼسب في املحؼاث   دزاطت الخؿُير في مىاصفاث الىُمُائُت

  اإلاؿرًت إلادًىت صبراجت بين الػلدًً اإلااض ي والحاطس.

 البِئت وجىىىلىحُا املجلت اللُبُت لػلىم
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31 
Effect of Khoms power station stack emission 
impact on the ancient city of Leptis Magna, 
Libya. 

An-Najah University Journal 
for Research - (Natural 

Sciences) 

31 
جلدًس بػع الػىاصس واإلاسهباث الظامت في مُاه آلاباز الجىفُت 

 املحُؼت بمصىؼ الحدًد والصلب.
 اإلاإجمس الثالث لػلىم البِئت مصساجه

32 
Groundwater Assessment for Drinking and 
Irrigation in  Surman, Libya. 

 اإلاإجمس الثالث لػلىم البِئت مصساجه

33 
Analytical solution for space- time solute 
distribution in a homogeneous semi- infinite 
aquifer. 

International Journal of 
Creative Research Thoughts 

(IJCRT) 

34 
حىىب  –ي الؼاػئ جلُُم أًىن الفلىزاًد في مُاه الؼسب بمىاػم واد

 لُبُا.
 إجمس الثالث لػلىم البِئت مصساجهاإلا

35 
Levels and Sources of Heavy Metals in the 
Dust at the Libyan Iron and Steel Company 
Area and the Surrounding Zone. 

 اإلاإجمس الثالث لػلىم البِئت مصساجه

36 
ث اإلاائُت املحُؼت أزس صىاغت الحدًد والصلب غلى جلىر اإلاظؼدا

 مصساجه.
 إجمس الثالث لػلىم البِئت مصساجهاإلا

37 
م  جلُُم حىدة مُاه آباز الؼسب في اإلاىؼلت اإلامخدة باللسب مً ػٍس

 طىق الػالللت. -صبراجت 
إجمس الثالث لػلىم البِئت مصساجهاإلا  

38 
An experimental investigations of Biodiesel 
Production from Waste of Frying Oil. 

 اإلاإجمس الثالث لػلىم البِئت مصساجه

39 
أػىدة(  –دزاطت مظاهس الخصحس في مىؼلت وادي الؼاػئ )بسان 

 باطخسدام جلىُت الاطدؼػاز غً بػد.
 إجمس الثالث لػلىم البِئت مصساجهاإلا

ػها في اإلاىؼلت الجىىبُت مً لُبُا. 41  ثالث لػلىم البِئت مصساجهإجمس الاإلا جىاحد وجداٌو أهىاع اإلابُداث وجىَش

41 
Ecological Study of an Artificial Saline Lake 
Ecosystem in Wadi Al-Shatti, Libya. 

Scientific Journal for the 
Faculty of Science-Sirte 

University 

42 

Comparative Study of  an Experimental and 
Analytical Simulation to Predict the 
Contaminants Concentration along Transient 
Groundwater Flow in Homogeneous, Semi-
Infinite Aquifers. 

Libyan International 
Conference for Applied 
Science and Engineering 

43 
pH Evaluation of some Skin Cleansers in 
Sabratha, Libya. 

African Journal of Advanced 
Pure and Applied Sciences 

(AJAPAS) 

44 
the concentration of suspended dust in the 
Qasr Ahmed industrial area- Misurata city, 
Northwest Libya. 

International Journal of 
advances in Science 

Engineering and Technology 

45 
ظخىي الىعي البُئي لؼالب جلُم دوز اإلاإطظاث الخػلُمُت في زفؼ م

 .اإلاسخلت الجامػُت ، ولُت الهىدطت في حامػت صبراجت

لُت للدزاطاث اإلاخلدمت في  املجلت ؤلافٍس

 والاحخماغُت الػلىم ؤلاوظاهُت
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 .الىعي البُئي لدي ػالب ولُت الػلىم بجامػت صبراجت 46
لُت للدزاطاث اإلاخلدمت في  املجلت ؤلافٍس

 غُتوالاحخما الػلىم ؤلاوظاهُت

47 
دزاطت مظخىي وعي ػالب ولُت الهىدطت بجامػت ػسابلع خٌى 

 الىفاًاث ؤلالىتروهُت

African Journal of Advanced 
Pure and  Applied Sciences 

(AJAPAS) 

48 
مُاه ألامؼاز املجمػت في الخصاهاث ألازطُت في مدًىت   جلُُم حىدة

  صبراجت.

African Journal of Advanced 
Pure and  Applied Sciences 

(AJAPAS) 

 جأزير الخلىر البُئي الىاجج مً مدؼتي الخدلُت شوازة والحسػت. 49
African Journal of Advanced 
Pure and  Applied Sciences 

(AJAPAS) 

50 
جلُُم احساءاث الظالمت والصحت اإلاهىُت في املخخبراث اإلاػملُت دازل 

 ولُاث حامػت صبراجت
تاملجلت الجامػت ، حامػت الصاٍو  

51 
Assessment of groundwater salinity  and 
sodicity for irrigation in sabratha, libya 

Libyan Journal of Ecological 
& Environmental 

Sciences and Technology 
(LJEEST) 

52 
 جددًد غىصس الحدًد في بػع أهىاع اإلاىمالث الؿرائُت

 .دام الؼسق الؼُفُتفي الظىق اللُبي باطخس 

African Journal of Advanced 
Pure and Applied Sciences 

(AJAPAS) 

53 

Using different organic wastes to improve 
the quality of desert soils and barley 
(Hordeum vulgare) plant growth. 

International Journal of 
Science and Research 

54 
اث اإلاػصولت مً اللدم ملازهت دزاطت ج أزير مظخسلص الحىت غلى الفؼٍس

اث. ت اإلاظادة للفؼٍس  مؼ الادٍو
البِئت وجىىىلىحُا املجلت اللُبُت لػلىم  

55 
ػالب ولُت الػلىم والهىدطت والخلىُت بجامػت طبها  خٌى جلُُم وعي 

ت  .ادازة املخلفاث املخبًر

African Journal of Advanced 
Pure and  Applied Sciences 

(AJAPAS) 
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 الخاجمت
 

وبهىا هيىن كد وصلىا ئلى زخام هرا الجهد اإلاخىاطؼ )دلُل اإلاسهص(، فليل بداًت نهاًت، وأنَّ    

  زير الىالم ما كل ودٌ، وزير الػمل ما خظً آزسه.

 دائما للخلدم هدى ألافظلاإلاسهص اللُبي لدزاطاث وبدىر غلىم وجىىىلىحُا البِئت  ٌظعى 

س الراحي والبىاء اإلاظخمس للىصٌى ئلى ألا  هداف التي ًصبى وألاخظً، هما ٌػمل غلى الخؼٍى

ل  ئليها والتي مً ػأنها أن حػىد بالؼيل ؤلاًجابي غلى البِئت واملجخمؼ. وال هيس ى جلدًم حٍص

م غلى السوح الػالُت في الخػامل وألاداء.   وال ًفىجىا ان هخلدمالؼىس والامخىان ألغظاء الفٍس

ل الؼىس والػسفان لللامت الػالُت ا. غبدالظالم دمحم اإلاثىاوي اإلادًس الاطبم لهرا  .د بجٍص

وأجمجى مً ، في هرا الدلُل ىجصةاإلاسهص غلى حهىده الالمخىاهُت في اهجاح مػظم البرامج اإلا

لت حُدة ًىاٌ فيها اطخدظاهىم، والحمد هلل زب  هللا أن ًيىن هرا الدلُل كد هخب بؼٍس

 .الػاإلاين
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