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  نالوتجامعة 
وانشئت كجامعة . كيلو متر 270بجبل نفوسة، غرب مدينة طرابلس بحوالي  نالوتفي مدينة  نالوتتقع جامعة      

م وتضم الجامعة حاليا سبع 2017للعام ) 606(مستقلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 
غربا  نة جادو شرقا حتى مدينة غدامسكليات موزعة على مدن جبل نفوسة حيث تقع في الرقعة الجغرافية من مدي

:على النحو التالي
م1991، تأسست في سنة  نالوتكلية القانون والعلوم السياسية  - 
م1991كلية الهندسة جادو سنة  - 
2001، تأسست سنة نالوتكلية التقنية الطبية  - 
م1995سنة  نالوتكلية التربية  - 
2011، تأسست سنة  كاباوكلية التربية  - 
2017كلية التربية جادو ، تأسست سنة  - 
2018كلية العلوم واآلداب غدامس تأسست سنة  - 

.نالوتإصدارات جامعة 

دوره الفعال لذي يدعم دور الجامعات في الخدمة البحثية والمجتمعية وإيماناً بأهمية البحث العلمي باعتباره أحد االهداف الرئيسية ا     
ث ات والبحومجلة شروش وهي مجلة دورية محكمة متخصصة تعنى بنشر الدراس نالوتفي االرتقاء بالعملية التعليمية، أسست جامعة 

ر ووضاالصيلة في مجاالت العلوم التطبيقية واالنسانية، التي تتوافر فيها  ث اصالة الفك ات البحث العلمي من حي ة، مقوم وح المنهجي
لف مجاالت وملخصات الرسائل الجامعية في مخت كما تنشر المجلة تقارير المؤتمرات والندوات ومراجعة الكتب الحديثة،. ودقة التوثيق

. العلوم

راء االان تدعوا المهتمين بالبحث العلمي من داخل وخارج الجامعة للمشاركة  نالوتويسر جامعة        ي اث اج بأبحاثهم للمساهمة ف نت
م 2020المعرفي حيث صدر العدد األول سنة 

ة) مفهوم العلم ومصدريته في الكتاب والسنة دراسة تأصيلية(كتاب  نالوتكما صدر عن جامعة     ى األنيق ه األول ) م 2020( في طبعت
.وتناليعد هذا اإلنجاز أول عمل تنشره اإلدارة العامة للمكتبات بجامعة  العزابيوهو عمل جديد للمستشار الدكتور مسعود عيسى 

) م 2020(في طبعته األولى لسنة ) محاضرات في اللغة العربية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا(كتاب  نالوتكما صدر عن جامعة      
ا بوهو عمل جديد للدكتور بدر الدين احمد أغني أستاذ اللغة العربية بكل تاذ الدراسات العلي ان وأس ة الزنت ة بجامع ة التربي ة اآلداب ي كلي

ابعة ة  األص ة بجامع ة التربي ة بكلي ات العلي ر للدراس ان ومحاض ة غري الوتبجامع ره اإلدارة ال ن ل تنش اني عم از ث ذا اإلنج د ه ة يع عام
.محاضرة 31يحتوي الكتاب على  نالوتللمكتبات بجامعة 

ي  نالوتتسعى جامعة       ي تلب دم الحضاري والت دافها ورسالتها نحو التق ددة بمن خالل رؤيتها واه ة المتع ات المنطق صورة احتياج
.ى االمامالجغرافي وإلى الدفع بعجلة التقدم العلمي إل عامة، والى تحقيق تطوير مستمر للرفع من المستوى التعليمي في نطاقها
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