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 يوتات  فهرس احمل
 ص.ر.  نوعها عنوان المشاركة ر.

1 
 بحاالت للتنبؤGM (  1,1) الرمادي النموذج استخدام

COVID-19 (دراسية حالة تركيا/ ليبيا) 
 1 عرض

 1 عرض المفتوحة المجموعات من القريبة المجموعات لبعض دراسة 2

3 
HPM for Solving Initial-Boundary Value (IBV) 
Problems in Partial Differential Equations 

 1 عرض

4 
Statistical Shape analysis of Archimedean 
Spirals 

 2 بوستر

5 

Boundedness Theorems of Solutions for 
Second Order Nonlinear Forced Differential 
Equations 

 2 عرض

6 
 مناظر كبديل الجيرية السينومانية ليبيا غرب شمال رواسب
 النفطية الرواسب خزانات لسحنات

 2 عرض

7 

Paleocurrent analysis of sandstone units from 
Abu Shiba Formation, Wadi Quraim area, NW 
Libya 

 3 بوستر

8 
Digenetic processes in Sarir sands, Sirt Basin, 
North Central Libya 

 3 عرض

9 

Using Reservoir Saturation Test (RST) With 
Repeat Formation Test(RFT)  For Improve Well 
Production In Wafa Field Case Study Ghadames  
Basin West Libya. 

 4 عرض

10 

Detection of Extended Spectrum β-Lactamase 
and AmpC gene in Escherichia coli Isolated 
from UTI pregnant women in Misurata City 

 5 عرض

11 

Evidence of linkage between the serotonin 
transporter allele, serotonin level and autism 
genotype 

 5 عرض

12 

Assess the impacts of  pollution on the socio-
economic characteristics of the population in 
Al-Marj plain – Libya 

 6 عرض

13 EFFECTS OF PESTICIDES ON HUMAN HEALTH 6 عرض 

14 

Prevalence of gatro – intestinal nematodes in 
slaughtered Libyan camels in Misurata with 
some morphological study on them 

 7 عرض



 
 

15 

Patterns of drugs, kerosene and 
organophosphorus poisoning in children 
reported to Benghazi children hospital from 
January 2013 to August 2016 

 7 عرض

16 

Adverse effect of benzene exposure on 
hematological and hepatic biochemical 
parameters of petrol filling workers in Wadi AL-
hayah, Obary, Libya 

 8 بوستر

17 
 O الفصيلة على Androctonus australis عقرب سم تأثير

 المختبر في اإلنسان لدم
 9 عرض

18 
 نحل شغاالت نشاط على وتأثيرها المناخية العوامل بعض

Apis mellifera Linn العسل  البرية النباتات لبعض الزائرة 

االخضر الجبل منطقة في  

 11 عرض

19 
 المعالجة الصحي الصرف حمأة من مختلفة تركيزات تأثير

 .Triticum aestivum L   القمح نبات على بيولوجيا
 11 عرض

21 
 مدينة في ليبيا فلورا في المسجلة المدخلة الزينة النباتات أنواع

 ليبيا ـ بنغازي
 11 عرض

21 
 الصناعي النهر مشروع بمزارع المنشرة الحشائش حصر
 ليبيا – سلوق بمنطقة

 12 عرض

22 
 نبات وإزهار نمو على البرتقال قشور بمسحوق التسميد تأثير

 الزهور قرنفل
 12 عرض

 13 عرض الخيطية الفطريات بواسطة للكيراتين الحيوي التحليل 23

24 
Antioxidant Potential of different extracts of 

Banana  ( pulp and peel) 
 13 بوستر

25 
Mixed Substrate for Lipase Production by 
Candida utilis in Solid State Fermentation 

 14 بوستر

26 
 المعهد و التعليمي صبراتة بمستشفى الطبية النفايات ادارة

بصبراتة االورام لعالج الوطني  14 عرض 

27 
 الدراسية ودورات الفصول أبواب لمقابض البكتيري التلوث
 مدينة مصراتة/ليبيا مدارس بعض في المياه

 15 بوستر

28 
 في الفطرية النموات بعض وجود عن التحري و  الكشف
 براك مدينة اسواق في المتوفرة( الشيبس) البطاطس رقائق

 الشاطيء
 16 عرض

29 

 القمح لحبوب المصاحبة الفطريات بعض وتعريف عزل
(Triticum) والذرة (Zea mays) المحلية األسواق بعض من 

 للفطرين الخضري النمو معدل وتقدير بمصراتة
Aspergillus niger و Fusarium sp 

 16 عرض

31 
 الكلي والمجموع B2و B1 األفالتوكسين مستويات تقدير

 مصراتة بمدينة الدواجن أعالف بعض في لألفالتوكسينات
 17 عرض



 
 

31 

 لنبات والمائي(  الميثانولي) الكحولي المستخلص تأثير دراسة

 الموجبة البكتيريا انواع بعض على (Carum carvi) الكراوية

 جرام والسالبة

 17 عرض

32 
 والمستوردة معليا المنتجة المعبأة للمياه البكتيري التلوث تقييم
 ليبيا مصراتة، مدينة في

 18 عرض

33 

SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS 
DERIVED FROM  OXIMATION  OF 

BENZYLIDENEACETYLACETONE DERIVATIVES 

 18 عرض

34 
Determination  of  Phenolic Compounds and 
Antioxidant Activity in Some Libyan Dates 

 19 عرض

35 

Synthesis of Some Organic Ammonium 
Formate Salts and Study of Their Antifungal 
Properties 

 19 عرض

36 

Determination of the Octanol – water partition 
coefficient for Ibuprofen and Ketoprofen by 
using UV-spectrophotometer 

 21 عرض

مصراتة مدينة بأسواق المباع الشاي جودة دراسة 37  21 عرض 

38 
( اإليطالي و الليبي)الفاكهة عصائر أنواع بعض تلوث تقييم

( رصاص،كادميوم،زنك،زرنيخ) الثقيلة العناصر ببعض
 طرابلس مدينة اسواق في الموجودة

 21 عرض

39 
 المواد ومغلفات علب تدوير إعادة من البوتاس شب تحضير

 الغذائية
 21 عرض

41 
 في  الدم سرطان مرضي عند الدم  الصوديوم مستويات دراسة

الطبي مصراته مركز  
 22 عرض

 22 عرض المشـروم وفطـر الكمـأ لنبـات فـيتـوكيميــائية دراسـة 41

42 
 الطازجة الفاكهة عصائر بعض في C فيتامين تركيز تقدير

 من اليومي االحتياج سد في اسهامها نسبة وتحديد والمعلبة
 الفيتامين

 22 عرض

43 

 على تحتوي جديدة مشبعة غير أسترات بولي ووصف تحضير

( بنزايليدين ميثوكسي-3-هيدروكسي-4) ثنائي -3,1 وحدة

 بيوتانون سيكلو

 23 بوستر

44 
 الكوبلت أيون مع الموركسيد معقد امتصاص طيف دراسة

 بروبانول-2 و الماء من مختلط مذيب في الثنائي
 24 عرض

45 
 مختلط مذيب فيZn (II ) أيون مع الموركسيد معقد استقرارية

 طيفية دراسة: واآليزوبروبانول الماء من
 24 عرض

46 
 المائي المستخلص باستخدام النانوية الفضة جسيمات تخليق
 الطبية النباتات لبعض

 25 عرض

47 
 حوض من القريبة الجوفية اآلبار مياه تأثر مدى على التعرف
 - الجديدة الخمس بقرية الموجود الصحي الصرف مياه تجميع

 الخمس
 25 عرض



 
 

48 
 لمشروع العميقة اآلبار بعض في الجوفية المياه جودة تقييم

 ومدى ليبيا – وليد بني بمنطقة الزراعي الجين سوف
 للري صالحيتها

 26 عرض

49 
 داخل الموجودة األرز أصناف لبعض الغذائي  المحتوى تقييم

 الليبية االسواق
 26 عرض

51 
 مياه في الثقيلة العناصر لبعض الكيميائي المحتوى دراسة

 ليبيا ـ بمصراتة ساسو بحوض المعالجة الصحي الصرف
 27 عرض

51 
 لمعقدات للبكتريا المضاد النشاط ودراسة وتشخيص تحضير

 بنزويك أمينو -2 حامض من المشتقة شيف لقواعد النحاس
 27 عرض

52 
 سطح على ممتز H_2 مفرد هيدروجين جزيء سلوك دراسة

SrTiO3 بطريقة DFT 
 28 بوستر

53 

The Electronic Properties of a Monolayer of 
Transition Metal DiChalcogenide (MoS2) 

Material 

 28 بوستر
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 ()ليبيا/ تركيا COVID-19للتنبؤ بحاالت GM ( 1,1استخدام النموذج الرمادي )
 عبد الصادق، علي عبد الشاهد نجوى

 

 

 الملخص:

تعاااني ضعااب البتاناااا ةااد  الاا  عاادف تالااد منتااذ كااي الععلوةاااا معلاا  ض ااب  عاادف ت ااجت  ضعااب 

البتاناااا  م وااعوض  كااي الو ااجت  مهاا   العشاالل   توا ااب العدصااد ةااد البكااا   صووااا  ع اادةا تلااو  

الظاهرة قتد الدراسا  تضعال ل ل ال  ية تا   غ  االا  ال راتاب الو بتصا  الوتلتدصا  تو لا  قادرا  لبتارا  

د البتاناا، ل ا ضريا الكا   غلى البكث عد ة هجت   دصدة تدرس  ال  عدف التتتد مضلعت  وايترة ة

ةد البتاناا، مه ا ةا ستوم ت املب كي ه ا البكث ةد  الل ال ظرص  الرةادص  الوي توعاة  ةال اننظعا  

ا، ل  نظاف صعلد    صعد نظ ا رةادص ا كي  ال  اليتر ةتلدة ماليتر دقتت   كي نظرصاا األنظع  ععوة  اة 

م ود ةبد  عادف التتاتد كاي موام الععلوةااا الضاوا  ضاب ساواع لاناأ ةعاادنا  م  صااتذ اتار 

للو بااات ضكاااانا  GM( 1, 1لاكتااا  ماتااار تاةااا   كاااي هااا ا البكاااث تااام اساااوضداف ال عاااوع  الرةااااد   

COVID-19   كي لتبتا، متم اسوضداف ةتتاس ةووسط ة لب الض ا ال  بيMAPE  مةتتااس لااصا )

ة ووى األداع؛ للوالد ةد ةادى ةالتعا  ال عاوع  العتوارق مدقواب   كاادا ال وااتص العوكصا  علتهاا ضاا  

ال رصت  العتور   هي طرصت  ة اسب  للو بت ضالعشاهداا كي  ال  م اود سل ال  ية تا  قصاترة العادى 

ا الاليةا  للكاد ةاد  اانا معاا تتلباا ةع وصا ، ةعاا قاد ص ااعد كاي اتضااع ات اراعاا مانساوعدادا

COVID-19  
 

 ات القريبة من المجموعات المفتوحةدراسة لبعض المجموع
 ةاتدة  عتد ، نهى الجع ، غلهاف غشوتو 

 

 المخلص:

تشوع  ه   الورق  على دراس  لبعب تععتعاا لوعرصم ةجعوع  ةاوو   كي كعاع تبولو ي،  

  لعا رودا تعرصاتد ةضولاتد    -ةاوو   ،  -العاوو   ،- تكدصدا  العجعوعاا العاوو  

  تعأ ةتارن  الوعرصاتد مغثباا عدف تلاكتهعا  غضاك  لدراس   صاتذ   -لعاوو  للعجعوعاا ا

      -مالدمال العوصل      -عاوو  العجعوعاا ال

HPM for Solving Initial-Boundary Value (IBV) Problems in 

Partial Differential Equations 
Amna Eljaarani, Fatma A.Zaggout 

 

Abstract: 
In this research paper, the Homotopy perturbation method (HPM) is 

proposed to solve some of the most important models of initial-boundary 

value problems. This method is being used to solve the linear and nonlinear 

problems in partial differential equations (with Dirichlete and Neumann 

boundary conditions).To illustrate this method, some examples are 

presented. Numerical results reveal that He's Homotopy perturbation 

method is very effective and convenient with high accuracy. 
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Statistical Shape analysis of Archimedean Spirals 
Mai F. Alfahad, Mufida M. Hmaida 

 

Abstract 
 Consider an Archimedean spiral in two-dimensional space series of points 

subject to random errors. In this study, we establish a methodology of a 

fitting procedure to spiral curve. Four methods are proposed to give initial 

estimates of the spiral parameters after assuming the center of the spiral is 

the origin point. An Optimize algorithm used to updates the initial 

estimates. Next, paired t-tests are used to determine which of the four 

models gives the best initial estimates.  
 

Boundedness Theorems of Solutions for Second Order Nonlinear 

Forced Differential Equations 
Ambarka A. Salhin 

 

Abstract. 
In this paper, we are devoted to study the boundedness of solutions for a 

certain class of second-order nonlinear forced differential equations . The 

obtained results in this paper are considered as an extension to the results 

obtained by Kroopnick (2013)  also our results  improve a complement to 

some earlier results in the literature. An example is furnished to illustrate 

the hypotheses and main results in this paper. 
 

 

رواسب شمال غرب ليبيا السينومانية الجيرية كبديل مناظر لسحنات خزانات الرواسب 

 النفطية
 لشلوط ، عبدالكلتم هللا الهتليالعشضي ، عبد بدال الف وصص، ع ةكعد   

 

  المخلص:
( الجترص  العوعثل  كي تلوصد  (Cenomanianتعأ دراس   ع   تواضعاا لرماس  ال ت وةانت 

( الزماصد، 1ستد  الصتد العولشم كي شعال ارب لتبتا ع د قدف  ب  ناوس  كي الع اطب الوالت :  

(  ارصا  ،   تث نا ا العدصد ةد الزصاراا العتدانت  5(  ة التب،   4(  ستلتد ،3، (  الشعاكتد2

عت   وضرص ( مععلأ ة ها شراتح ةجهرص   22الكتلت  لع  ت  الدراس  مةد  اللها ا  ا  

ةويع  علي العتاطل العضوارة   ص ت م تلوصد ستد  الصتد الي ععوصد هعا: ععو صار  ةارل 

الع وهدف كي الدراس  ،اع أ الدراس  البورماراكت  م ود  بتباا هتللت  مععو عتد توضي مهو 

، Pellets،مالكبتباا اليتر الهتللت  ةث   Rudist  ،Orbitolinid  ،Gastropodsةث   

Coated،   Aggregates تزداد ه   الكبتباا كي الجزع العلو  ةد ععو عتد توضي م او  كي

اضل الزماصد مة الت  مالشعاكتد  ضت عا تو اقذ ضاتجا  تواضل الجان  اليرضي لع  ت  الدراس   تو

ارصا   تشتر الدنت  غلى    ضتئ  الورست  هي ضتئ  العتا  العكل  العهوا  ، ت ت ر علتها الوتاراا 

العدص  ملا  ال تس ةعودل لانأ الع اةت  األملت  ترستبت  للد الع اةت  الثانوص  لانأ ساتدة  

لي ت ( كي تواضل الزماصد مالشعاكتد مة الت  متو اقذ للعا اتجه ا ارب ةد   او  كي الع اطب ا

 ة  ت  الدراس     
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    Paleocurrent analysis of sandstone units from Abu Shiba 

Formation, Wadi Quraim area, NW Libya 
 Mohamed A. Swalem, Alaa I. Elghirani and Hassan S. Hassan  

   

Abstract: 
This study set out to identify the paleocurrent direction of the sedimentary 

rock that shaped the layers of cross-bedded sandstone units in Wadi 

Quraim. These sandstone formations were created during the Early Triassic 

era and are a part of the Abu Shaiba Formation. Cross bedding attracted 

attention to its study because it is among the most significant feature of the 

primary depositional structures in the study area, providing an indication of 

the strength and direction of the current that provide information on 

paleocurrent direction. Five location were chosen to collect cross bedding 

dip measurements. Planner and trough cross stratification are very common 

throughout the study area. Based on Georose diagram plot the paleocurrent 

direction pointed out at on major direction, northeast. This however shows 

that the source of sediment supply was coming from the southwest. 

 
Digenetic processes in Sarir sands, Sirt Basin, North Central 

Libya 
Hasan HAWEEL 

   

Abstract: 
Petrographic studies; Diagenesis, show that the Sarir Sandstone in 

composition from (sub-arkose to arkosic arenite). During early Diagenesis, 

the Sarir Sandstones were modified by Calcite, dolomite, and locally pyrite, 

Diagenetic process; replacements of corroded silica by carbonates. 

Cementation fluvial sandstones Intrastratal dissolution and precipitation of 

kaolinite in the resulting pore space. Deformation of micas between more 

resistant grainy pre-dates one phase of quartz overgrowth, probably the 

carbonates. The methodology was conducted with the review of the 

previous; published papers, the open file of the Arabian Gulf Oil Company 

(AGOCO). Thin sections were used for the Petrographic analysis with 

polarized and scanning electron microscopes (SEM). The results of the 

study were: Subsurface investigations including cores (conventional and 

side walls), petrographic analysis, and wire-line logs suggested that this 

formation (Sarir Sandstone) can be divided in to three main units in Messla 

Oil Field. The quartzitic sandstones of (the Lower and the Upper Sarir 

Sandstones) are considered to be the main producing horizons where quartz 

grains have undergone a complex Diagenetic history, including: 

Authigenesis, quartz and feldspar overgrowths, dissolution, carbonates 
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cementation, and replacement. The nature of the shale facies, (i.e. lack of 

organic content, and presence of oxidizing conditions indicated by iron 

oxides color, indicate that they are not a significant source of hydrocarbons. 

On the other hand, the Rakb Shale is the only source rock in the studied and 

adjacent areas  

 

 
Using Reservoir Saturation Test (RST) With Repeat Formation 

Test(RFT)  For Improve Well Production In Wafa Field Case 

Study Ghadames  Basin West Libya. 
    Rajab El Zarorg , Osama Hlal,Mohamed.H.Targhi , Mohamed .A. Sultan   

   

Abstract: 
This study is focused on The using the new tools in reservoir-Petroleum 

section  ,Reservoir saturation tool (RST)  with result of Repeat formation 

tool (RFT) in  production well for enhancement and increasing well 

production   in the F3-sand which represents the main reservoir producing 

in the Wafa field with gross thickness ranges from 130 to187feet, with 

identifies the Hydrocarbon zone. The gathered data that were utilized in 

performing this study are the Petrophysical analysis of five wells using well 

log data such as  (Gamma Ray Log ,Resistivity Log , Neutron Log and 

Density Log). The applications that were used are Techlog software for 

analyzing the log data, whereas the Surfer software for mapping. From 

analyzing the Petrophysics data of the subjected reservoir, the results 

identify  the reservoir contain column of hydrocarbon and water.  Besides 

by integrating the results of Petrophysics with well test ( RFT data and 

RST) for defining the reservoir fluid type and the hydrocarbon  will be 

decrease due to   the change of fluid contacts  , gas oil contact and oil water 

contact  change ,is go- up  .the contacts. Moreover, the pressure profiles of 

F3-sandstone reservoir in subjected wells  (X5, X10,  X37,X 38 and 

X39NC196) were constructed. Through the RFT data ,RST  data and 

Petrophysics data, most dominated hydrocarbon in the reservoir are mainly 

two phases Gas and oil zones 
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Detection of Extended Spectrum β-Lactamase and AmpC gene 

in Escherichia coli Isolated from UTI pregnant women in 

Misurata City 
Fathia M Elmeheishi, Hajer O Elsariti, Fauzia R Elgrabulli 

 

Abstract: 
Urinary tract infection (UTI) are the most common bacterial infections 

during pregnancy. E.coli is the most common organism causing both 

community as well as hospital acquired UTI. The various patterns of 

antibiotic consumption in hospital may account for the diversity and spread 

of β -lactamase resistant enzymes that associated with diseases. Therefore, 

prevalence of ESBLs producing E.coli in UTI among pregnant women 

investigated in 300 bacterial isolates. 160 of isolates were gram positive, 

while 140 were gram negative. E.coli was the most frequently isolated 

pathogen (57%). Regarding to antibiotic resistance, all E. coli isolates were 

(100%) to Ampicillin and Oxacillin, and first-generation Cephalosporin, 

Cephalexine and Cephradine. They more sensitive to the third and fourth 

generation of Cephalosporin, which recommended treating UTI among 

pregnant women.  

All E.coli isolates screened for ESBLs production by double-disc synergy 

test and AmpC test for AmpC enzyme. The result revealed (36%) of tested 

isolates were ESBLs positive, (20%) AmpC positive and (10%) have both 

ESBLs and AmpC enzymes. CTX-M gene detected using the PCR method, 

which revealed that 53% of investigated samples were CTX-M positive. 
 

Evidence of linkage between the serotonin transporter  

allele, serotonin level and autism genotype 
Fauzia R. El-Garabulli, Mustafa Drah, Tahani A. Edam 

 

Abstract: 
      Autism is a neuron developmental disorder result of environment and 

genetic material interaction. Heterogeneity and severity of autism 

phenotypic criteria are result of different involved genes and their different 

gene expression level. In this study severity of autistic criteria was 

investigated in 38 child identified as autistic according to autistic criteria 

used in the Autism centers in Misurata city. Serotonin protein level in the 

blood was determined in 26 autistic child by HPLC method. The  recorded 

serotonin protein levels were low, moderate and high represented by 

38.4%; 27% and 34.6%  respectively and associated with autistic 

symptoms. Allele genotype of serotonin transporter protein determined by 

PCR using specific two primers. Gel electrophoresis of the PCR products  
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revealed that most case are SL(75%) genotype while LL  represented by 

25% in studied cases. The data also shows a linkage of serotonin level with 

specific behavior (phenotype). Therefore this the first evidence of genetic 

association of 5-HTTLPR allele polymorphism with autism phenotype and  

blood serotonin level in investigated  Misurata autism children.  

 

Assess the impacts of  pollution on the socio-economic 

characteristics of the population in Al-Marj plain – Libya 
Sabah M. Al hasi 

 
, Yacoub M. El-Barasi, Manal Fawzy, Kamal H. Shaltout and 

Mohamed A. Awad 
 

Abstract: 
The present study was undertaken to evaluate the impact of industrial and 

domestic waste water discharge from New Al- Marj city on the socio-

economic characteristics of the local inhabitants of Al –Marj plain.The 

socio-economic analysis of the two populations of the two study sites 

indicated substantial similarities between them. These similarities were 

manifested in the demographic characteristics of the households in the two 

sites indicating very similar human resources and labor force. The 

economic impacts of the sewage and industrial effluence were negative on 

the cultivation and livestock keeping activities of the families in the site, 

near the pollution source. The farmers in the Old Al- Marj city (polluted 

site) have significantly higher farm expenses compared to the New Al-Marj 

city (non-polluted site). The increased costs of livestock are the main cause 

behind such difference because the crop expenses are of no considerable 

difference.The negative socio-economic impacts of the pollution resulted 

from the sewage and industrial discharge in the proximity of Old Al-Marj 

city were the main reason to increase the number of families who are 

willing to leave their homes to avoid them. 

 

EFFECTS OF PESTICIDES ON HUMAN HEALTH 
Amna A. Alhadad 

 

Abstract: 
The chemical burden on natural ecosystems has increased as the 

agricultural sector has become more industrialized. Pesticides are used to 

manage pests and will continue to be used in the future due to increased 

demand in the food supply and vector control concerns. The majority of 

pesticides are potentially hazardous to humans, posing serious health risks. 

There's also evidence that parental exposure, as well as early-life or 

adolescent exposure, may enhance long-term hazards. It was reported that 
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exposure to pesticides increases risk of cancers including lung, prostate, 

colorectal, breast etc. Moreover, it was also associated with the risk of 

development of different respiratory disorders, neurological and systemic 

failures. Hence, there is a pressing need for a more sustainable and 

ecological approach that has spawned a slew of novel concepts, including 

farm reforms and food production practices that lead to food sovereignty. It 

is clearer than ever that society requires the implementation of a new 

agricultural model for food production that is safer for man and the 

environment. This review aimed to discuss all the harmful effect of 

pesticides and its effect on human health and also pointed out the major 

mechanism of action of these agents.  
 

Prevalence of gatro – intestinal nematodes in slaughtered Libyan 

camels in Misurata with some morphological study on them 
Farg S  El-Serite 

 

Abstract: 
A total number of 35 abomasa, small and large intestines of camels in 

Misurata were examined for internal parasites during the period from Dec 

2018 to Nov 2019. Twenty-three abomasa (65.7%) out of 35 were infected 

with parasites. The identified nematode species were T. axei, H. longistipes 

and O.circumcincta with infection rate of 34.3, 40.0 and 14.3%, 

respectively. Eighteen out of 35 examined small intestines were found to be 

infected with T. colubriformis and N. helevetianus in single and mixed 

infections with total infection rate of 51.4%. The predominant species was 

T. colubriformis 48.6%, while N. helvetianus infection rate was 22.9%. For 

the large intestines, 10 cases were found to be infected with T. globulosa 

giving infection rate of 28.6%. There was no significant variation between 

seasons. 
 

Patterns of drugs, kerosene and organophosphorus poisoning in 

children reported to Benghazi children hospital from January 

2013 to August 2016 
Fathia M. Senossi 

 

Abstract 
  Despite of the widespread use of these common agents kerosene, drugs 

and Op-compounds in almost all Benghazi homes, and the poisoning cases 

that happening on daily bases,however,only very limited studies were 

found. Consequently the current study was aimed to overlook the likely 

poisoning incidence of kerosene, medicinal drugs and Op compounds 
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incidence in Benghazi children admitted to Benghazi children hospital 

during the period January 2013 through Augustus 2016. 

  The investigation was based on the documented data obtained from the 

hospital and the parameters studied included the differences in the most 

involved toxic agent, children age groups, children gender(males vs 

females),poisoned children receiving unit, duration of hospital stay and 

discharge type. 

  The received hospital document included a total of 656 poisoned child was 

subjected to the statistical package for social sciences version 23 for 

windows SPSS for the descriptive statistics and chi-square tests was then 

used for parameter association. 

  The results revealed that drugs showed the highest poisoning incidence in 

children with 75.5%(n=493)cases out of 656 children followed by kerosene 

14.9%(n=98) and the least were Op compounds with only 9.6% (n=63).The 

results have also shown that male children were more 52.1% compared to 

47.9% in poisoning cases. Children ages were also a big factor in terms of 

poisoning incidence, where the ages 1-3 and 3-5 years showed the highest 

poisoning with 44.2% and 32% respectively followed by 5-7 and 10 years 

or more with 9% and 6.9% respectively. The results have also indicated that 

78.8% of the poisoned children were admitted to the ABC units followed 

by 20.1% to the intensive care unit, whereas, very few cases were admitted 

to the other hospital receiving units. Most of the admitted poisoned children 

45.6% have stayed only one day in the hospital followed by 21% who 

stayed for two days and only 5.5% required more than five days of stay in 

the hospital. The majority 78.4% of poisoned children discharged 

normally,whereas 15.2% left the hospital on self-responsibility and 5.5% 

escaped after receiving medical care. Mortality was very low with only 

0.5%  (n=3) out of the total (656) poisoned children. 

 
 

Adverse effect of benzene exposure on hematological and hepatic 

biochemical parameters of petrol filling workers in Wadi AL-

hayah, Obary, Libya 
Apoajela A. Ahmed, Aboubaker A. Elhadi and Waled alsalmi 

 

Abstract: 
Benzene exposure is known to affect many critical organs including the 

hematological and hepatic functions promoting various and dangerous 

health problems. The primary objective of the study was to evaluate the 

hematological and hepatic function profiles among petrol filling workers in 

petrol stations located in Wadialhayah, southwest Libya. Second objective 
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was to investigate the extent changes of hematological and hepatic 

biochemical parameters in accordance to the period of benzene exposure. A 

total of 92 adult male subjects whose ages ranged between 20-45 years 

were included in this study, 46 of petrol filling workers (benzene exposed 

group) and 46 subjects (benzene unexposed group) as a control group. Both 

groups were matched in ages and gender. All the results were statistically 

analyzed using SPSS version 20 for applying one way ANOVA test. The 

mean age of petrol filling workers (benzene exposed group) and non-

exposed group were 34.36   7.26 and 33.80  7.02 years, respectively. 

Length of work duration for exposed group was 7.50   1.56 years. 

Significant decrease in the levels of RBCs, Hb, HCT, MCH, total protein 

and serum albumin among benzene exposed group as compared to 

unexposed group while MCV levels were almost the same and were not 

significant for both groups. On the other hand, WBCs, platelets, SGPT and 

SGOT levels were significantly increased among benzene exposed group as 

compared to unexposed group. Moreover, significant changes of 

hematological and hepatic biochemical parameters caused by prolonged 

benzene exposure. It is concluded that benzene exposure has serious health 

effects on hematopoietic system and hepatic functions leading to 

suppressed bone marrow. Moreover, long term benzene exposure causes 

more alterations in hematological and hepatic parameters.  

 

 

  لدم اإلنسان في المختبر Oعلى الفصيلة  Androctonus australisتأثير سم عقرب 
 كر  اضوشعال  ، ةص اى التو،  سعاع اليوص ، وااع اباق،  سعاع اضودضوس، ةص اى درا 

 
 الملخص 

 Oعلى كصتل  Androctonus Australisهدكأ ه   الدراس  غلى ةعرك  ةدى تاثتر سم عترب 

عت اا  7عت   ةد ال لور   14عت   ضواقل 22لدف اتن ا  دا   العضوبر  لا  عدد عت اا الدراس  

O+ عت اا  7م(O-  عت اا  7عت   ةد اننا    14مO+  عت اا  7م (O-  44،  تث تم ةز 

 74ةتلرملتور ةد ال م ضدم  تضاتم مال   ُ عل ةد عدد  14ةتلرملتور ةد ل  كصتل  دف ةل 

عترب ضواس   الوكاتز اللهرضاتي   ُ ر  تكلت  العد الدةو  اللاة  قب  الععاةل  ضال م مضعد 

الععاةل  ضال م مةتارن  ال واتص، متم عع  ة ك  دةوص  قب  مضعد الععاةل  ضال م   مضكأ ال واتص 

ط تعداد ضعد الععاةل  ضال م كي ةووس CBCكي ةووسط قتم تكلت  (P < 0.05) م ود كرمق ةع وص  

( كي ةووسط تعداد (P > 0.05لرصاا الدف الكعراع مالهتعو لوضتد ملل ها لم تظهر كرمق ةع وص  

لرصاا الدف البتعاع مالصااتح الدةوص  ضعد الععاةل  ضال م  ضدم  األ   كي انعوبار عاة  الج س 

 < P) كي انعوبار  مضكأ ال واتص عدف م ود كرمق ةع وص  RH، مع د     عاة  Rhمعاة  

كي ةووسط تعداد ل  ةد لرصاا الدف الكعراع مالبتعاع مالهتعو لوضتد مالصااتح الدةوص   (0.05

 ضعد الععاةل  ضال م ، ضت عا ع د     عاة  الج س كي انعوبار  مضكأ ال واتص م ود كرمق ةع وص  

(P < 0.05)صاا الدف الكعراع مالهتعو لوضتد ضعد الععاةل  ضال م   تث لانأ كي ةووسط تعداد لر

 (P > 0.05) عت اا الدف كي اننا   الثر تاثرا ضال م ةد ال لور ، ملل ها لم تظهر كرمق ةع وص  



 
 

11 
 

  العلوم األساسية والحيوية نظريات وتطبيقاتحول  السادسالسنوي  المؤتمر
The sixth Annual Conference on Theories and Applications 

of Basic and Biosciences 4, Sep. 2022 

 
ااتح الدةوص  ضعد الععاةل  عزى الى عاة  الج س  كي ةووسط تعداد لرصاا الدف البتعاع مالص

 .لدةوص  لعت   الدف العضول   ضال م م ود تشو  متكل  للرصاا الدف الكعراع  م ظهرا الع ك  اضال م
 

 Apis melliferaبعض العوامل المناخية وتأثيرها على نشاط شغاالت نحل العسل 

Linn.  منطقة الجبل االخضرالزائرة لبعض النباتات البرية في 
 ةرمة العبرمك،  ض ام، ن رصد الشرصم علي

 

 :الملخص
  رصأ ه   الدراس  ليرض ةعرك  تاثتر عاةلي الكرارة مالرطوض  علي نشاط  شرة نك  الع   

البا ث عد الي اع علي  يهار ضعب نباتاا البرص  ضع  ت  الجب  ان عر  تم   اب نشــــاط 

م يهـــار نباا  Sinapis albaشيــــانا نك  الع   علــى  يهــــار نباتاا الكـــارة 

منباا    Stachys tournefortiiم يهـــار نبـــاا   Pelargonium  radulaالع رشــــا   

 ـــالل  ع   اصاف  الل كورة تزهتر ه   ال باتاا معلــ  ةـــد   Malva parvifloraالضبتز  

ت  للــ  دقـت 15 ــــالل   ــاب ةراقب  معــد الشيانا الزاترة أليهار ال باتاا الع وهدك  لــــعدة 

ســـاع  اضوداع ةد ال اعــ  الثاة   وبا ـــــا  م ـــوى ال اعــ  الثالث  عشـــر ظهرا  كي ة ا   

ما د ةور لل  نباا،  تث سجلأ در اا الكرارة مالرطوض  ضالترب ةد نباتاا الدراس ، م ضتد 

الرطوض  ال  بت  % م م°(  تكلت  ال واتص  العوكص  علتها م ود ارتباط  قو  ضتد در   الكرارة  ف

عدد  الزاتراا أليهار ال باتاا العضولا ، كالكرارة لا  لها تاثتر طرد  على عدد الزاتراا كللعا 

ملا  للرطوض  تاثتر عل ي كللعا ق  ةووسط الرطوض  ,يادا در   الكرارة ياد عدد الزاتراا 

  الدمر الرتت ي لعاةلي الع اخ ال  بت  ياد عدد الزاتراا مالعلس كي الكالوتد  من و وص ةد الدراس

 سواع الكرارة  م الرطوض  علي تكدصد امقاا يصارة نك  الع   لل باتاا العضولا   
 

 تأثير تركيزات مختلفة من حمأة الصرف الصحي المعالجة بيولوجيا على نبات القمح

Triticum aestivum L. 
 يمضي  , سارة انوار الع التيانةت ,  العدهم  خ  اسعاعت  , سالع 

 

 :الملخص
  رصأ الدراس  ضللت  العلوف  اةع  ةصراتب لععرك  تاثتر  عاة ةتا  الصرف الصكي الععالج       

 ضتولو ت ا ةد ةك   ال لأ ضعدص   ةصراتب على ضعب الصااا ل باا التعح 

 ظهرا نواتص الدراس  ع د تتدصر العكووى العاتي ل باا التعح كي  لتط الكعاة مالورض  الزراعت       

صوف ةد الزراع  غلى م ود تيتراا كي ال  ب  العئوص  للعكووى العاتي لل باا  تث  04ضعد ةرمر 

م   ( 37 23%( سج  اق  قتع  للعكووى العاتي  تث سجلأ  34 ظهرا ال واتص    الورلتز 

 (2 34( مسج  الشاهد  33 23%( سج   علي قتع  للعكووى العاتي  تث سجلأ  54الورلتز 

ةد ال واتص اصعا صال ظ ع د تتدصر الوووت  اللهرضي ماألةالق ال اتب  الللت  مالرقم      

 54, 34الهتدرم ت ي مالعكووى العاتي للعت اا العضوبرة الكعاة مالورض  الزراعت  م لتط الكعاة  

( مضارق ةع و  ةتارن  ضالشاهد  تث s)μ 4143 3%(     قتم الوووت  اللهرضي للكعاة سجلأ 

( مضارق ppm 2777.6( م ا  قتع  األةالق ال اتب  الللت  سجلأ لعت   الكعاة   s)μ 1000سجلأ 

(   مصال ظ    قتم الرقم الهتدرم ت ي ضالعت اا ppm 1332 3ةع و  ةتارن  ضالشاهد  تث سجلأ  

عضوبرة    الكعاة مالورض  الع وععل  ةوعادل  تعت  الى التاعدص   متشتر ال واتص ل ل  الى م ود ال

 كرق ةع و  للعكووى العاتي للكعاة ةتارن  ضالشاهد 
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%( على ضعب الصااا الا تولو ت  ع د تتدصر ةكووى  54, 34ملععرك  تاثتر  لتط الكعاة        

الا العضوبرة    لعت  الللورمكت  سجلأ  على ةعدل ع د الللورمكت  كي نباا التعح ضالععاة

%(  34( صلتب الورلتز  mg/g23 33( ةتارن  ضالشاهد mg/g33 7%(  تث ضليأ  54الورلتز  

( متشتر نواتص الوكلت  ان صاتي ضعدف م ود كرق ةع و  ضتد الورلتزصد mg/g32 23 تث ضليأ  

 ةتارن  ضالشاهد 

اا العوركولو ت  العوعثل  كي   عدد األش اع , طول ساق ال باا, مع د تتدصر ضعب الصا      

%(  ع أ  كع  ال واتص لعدد  54ة ا   س ح الورق (  ظهرا ال واتص    الععاةل  ضالورلتز  

%( مصعوبر الععاةل  األكع   34األش اع مطول ال اق مة ا   الورق  ةتارن   ضضلتط الكعاة  

 التعح   مصعلد اسوضداةها ل عاد ل باتاا

 

 

 

 

 

 أنواع النباتات الزينة المدخلة المسجلة في فلورا ليبيا في مدينة بنغازي ـ ليبيا
 الش شاطسالم ،    اتوور ،   ةكعد العات الانوصار 

 

 :الملخص
الوااي تاام غد الهااا ضع  تاا   نااو   ةااد ال باتاااا الزهرصاا  مالاليهرصاا  52كااي هاا   الدراساا  تاام  صاار 

 33 اا س ةويعاا  علااى  42الدراساا  ماسااوضداةها ل باتاااا يص اا   ار تاا ، ت وعااي هاا   اننااوا  غلااى 

( 33كصتل ، مصتل ة هاا ةاد  تاث ال شااة ال باتتا  تكاأ ق ام ال باتااا ةعاراة البا مر كصاتلوتد ؛معادد 

ةي اة البا مر، عماا الالتواتد ( كصتل  ت وعي غلى 31كصتل  تكأ ق م  اةل  الب مر مضاقي الاصات   

( كصات  ت وعاي لا ماا الالتا  الوا ادة لعاا ت وعاي ها   األناوا  غلاى  شالال 3( كصتل  م 22ةعثل  ضـ  

%؛ ثام نباتااا الشاجرص   4 31نعو ةضولا   تاث لاناأ ال اتادة لاشاجار م شاجتراا ال وصلا  ض  ابب 

%  2 5%؛ م شاجار ال ضتا  ض  ابب  0 25%؛ تلتهاا ال باتااا العشابت   ض  ابب  3 20التصترة ض  ابوب 

 %  4 3% مل ل  ال باتاا الشولت  مالعصارص   ض  بب  2 5مل ل  ال باتاا العو لت  ض  بوب 

ةد  عتل األنوا  الع جل  ضالدراس  م  عتل العت اا العجعع  لها قتع  اقوصادص  لبترة  تث تبتد 

 نها ةوعددة األاراض  تث التتع  ال بت  مالع رص ؛ معل  ضعد ا  تم تعرصاها مالوالد ةد الو عتب 

ضتد األنوا   نوعا ، مةد 35الكدصث  لها؛ ل ل  ةعرك  الع جل  ة ها ل باا ااي  مالوي ضلغ عددها 

الع جل  ة ها لب قتع  ضتئت  لبترة  تث تعوبر ةصدر ا اع مةامى للعدصد ةد اللات اا، مةصدر 

للر تب ضال  ب  ل ك  الع   مهي تلع  دمر لبتر كي غنوا  الع  ، لعا ضععها صوعتز ضوكعلها 

متشل    را  للظرمف البتئت  التاست ، مة ها ص وزر  لعصداا للرصاق لعا    البعب ة ها ساف  

 على الكتاة الكتوا  ماألن ا  
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 ليبيا –ارع مشروع النهر الصناعي بمنطقة سلوق حصر الحشائش المنشرة بمز

 ةكعد الدرام   ،عبد الكعتد الزرضي ، ناور الشتضي     ،مكاع ضو شتم

 

 :الملخص
نـوعا  ةد  33  رصأ ه   الدراس  ضعزار  ةشرم  ال هر الص اعي ضع  ت  سلوق  تث تم  صر 

كصتل   22   ا  مةويع  على  53الكشاتش ال اةت  طبتعتا  كي  تول التعح، ت وعي ه   األنـوا  غلى 

عا   ووا كصتل ، ضت  10نوعا  توبل  57توبل  عتعها غلى ةي اة الب مر، ةوعثل  كي عماا الالتوتد ضـ 

عماا الالت  الوا دة على ت ع   نوا  توبل ثال  كصات   لعا ضت أ ال واتص  شلال الكتاة لاانوا  

سو   نوا   (Chamaephytes)العووا دة ضع  ت  الدراس ،  تث لا  عدد ال باتاا كوق س كت  

 5 4 ب     نوا  مض  ضثالث  (Cryptophytes)%(؛ معدد ال باتاا األرضت   1 0ض  ب  ةئوص   

%(  ؛  1 3ضارضع   نوا  مض  ب     (Hemicryptophytes)%(؛ معدد ال باتاا الشبب  رضت  

%(، 2 72نوعا مض  ب     52 تث ضليأ  (Therophytes)ضت عا لا   لبر عدد لل باتاا العوسعت  

 %( 5 1ض  ب  ةئوص     (Parasitic)لعا سج  نو  ما د ةد ال باتاا ال اتلت  

ى عدد األنوا  ال باتت  تم  صر  رضل كصات  ساتدة كي ة  ت  الدراس  مهي الاصتل  مض اع  عل

نوعا  ةد  13األلثر توا دا ةل العكصول  تث ضلغ عدد األنوا  الواضع  لها  (Fabaceae)البتولت  

( ةوعثل  كي ثعانت   نوا  ةد الكشاتش، ثم Brassicaceaeالكشاتش تلتها الاصتل  الصلتبت   

 ( الوي تعثلها سبع   نوا  ةد الكشاتش  Poaceaeال جتلت    الاصتل 

 

 

 

 

 تأثير التسميد بمسحوق قشور البرتقال على نمو وإزهار نبات قرنفل الزهور
عوص ب   سعاع    ةعتوتب   كاطع 

    
 الورلي سالع   

 

 :الملخص
 L قرنا  الزهورت امل البكث تاثتر الو عتد ضع كوق قشور البرتتال على نعو مغيهار نباا 

Caryophyllus Carnation    م ترض   ضاتضاك   344 (  م /14، 12، 14، 2ضورالتز ةضولا 

%(   تث ترلأ ال باتاا ت عو متزهر  تم 4غلى نباتاا العتارن  الوي لم تعاة  ضا  نو  ةد ال عاد  

ل  ب  العئوص  للعادة     طول ال اق، عدد األمراق، عدد األيهار  لعا تم تتدصر ة ا   الورق ، ا

الجاك ، التضعور الللي    + ب(، ال لرصاا، البرمتت اا  لعا  ظهرا نواتص الدراس     ة كوق 

قشور البرتتال لا  لب تاثتر غصجاضي على  ال  ةتاصتس ال عو ةد ال ول الللي لل باا، عدد األمراق، 

للعادة الجاك ، ةكوو  ضعب الععلتاا عدد األيهار، ة ا   الورق ، التضعور الللي، ال  ب  العئوص  

األصعت  ةد ال لرصاا مالبرمتت اا  لعا تم تتدصر ةووسط لعت  الع اور كي ة وضلذ سعاد 

مةد  الل  .Pb.  Na. K. Cd. Mg Ca. Cu. Fe Zn.  Sn. Crة كوق قشور البرتتال مهي 

كي نعو م غيهار نباا  ال واتص العوكص  علتها تبتد    سعاد ة كوق قشور البرتتال لب دمر كعال

  قرنا  الزهور  او  كي الورالتز العلتا لع كوق قشور البرتتال
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 التحليل الحيوي للكيراتين بواسطة الفطريات الخيطية
 كرصك  الكجا ي    سارة  ضوراس   ةرمة العرصبي

 

Antioxidant Potential of different extracts of Banana 

( pulp and peel) 

Aisha S. Aldroujee, Saima Kumar, Amal A. Muftah 

 

Abstract: 
The study has been aimed to evaluate and compare Antioxidant activity in 

peel and pulp extracts of banana, i.e. Musa sapientum species. The effect of 

variation of banana parts on antioxidant activity of the banana flours 

showed different values. The DPPH free radical scavenging activity of 

banana parts (peel and pulp) were determined using different extracts  

(methanol, ethyl acetate and ethanol). Results represent that all extracts 

showed very good activity at highest concentration 800µg/ml. Among the 

all extracts, methanol extract of pulp exhibited highest free radical 

scavenging 91.27% at 800µg/ml. Maximum reducing activity of banana 

peel was observed at 800µg/ml and showing  0.260 in methanol. The data 

showed that, the entire sample increased their reducing ability when the 

concentration of extract increased. There was slight difference in reducing 

ability of all the three extracts. . The study suggests that peel and pulp 

extracts of banana could be useful to combat free radical mediated diseases.   
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        Mixed Substrate for Lipase Production by Candida utilis 

in Solid State Fermentation 
Omar A. S. Moftah,  Zakia M. S. Miftah 

 

Abstract 
 Olive oil cake (OOC) characteristics make it a suitable resource to be used 

as a microbial culture media to produce value-added compounds, such as 

enzymes. The present study, concerns the ability of  yeast Candida utilis to 

growth and produce lipase in solid state fermentation by using mixing olive 

oil cake (OOC)  generated in mills producing olive oil in Libya with malt 

barley as a mixed substrate. An initial experiments in conical flasks with 

mixed substrate -based media showed that the yeast could growth on mixed 

substrate, and to produce up to 57 in 6th day, 56.1 in 6th  day and 55.9 in 

6th day  U/g of lipase by  Candida utilis,  on three mixing percentage (1 : 1, 

2 : 3 and 1 : 4 grams of olive oil cake to malt barley respectively. lipase 

production in initial study is promising and it will be interesting to try for 

the production of other industrial enzymes from different microbes. 
 

ادارة النفايات الطبية بمستشفى صبراتة التعليمي و المعهد الوطني لعالج االورام 

 بصبراتة
  لاةولا   عتدة

 

 الملخص

ال ااصاا ال بت  هي   د    ر انوا  ال ااصاا على العجوعل البشر  ض ب  آثارها الصكت  مالبتئت   

 تث صكوا   عل ال ااصاا ال بت  متضزص ها منتلها مالوضلذ ة ها غلى غ راعاا وارة   هدكأ ه   

 بت  ضع وشاى الدراس  الى ت لتط العوع على اللتات  الوي تدار ضها ععلت  الوعاة  ةل ال ااصاا ال

وبرات  الوعلتعي م الععهد  الوط ي لعال  انمراف ضصبرات     رصأ الدراس   الل الاورة ةد 

ف نعد الكصول على ةواكت  الع تملتد م العشارلتد ضالدراس ,  2421ف غلى صولتو  2424 لووضر 

ووبل  ا رصأ  ععأ البتاناا ضعدة طرق ة ها العتاضالا الشضصت  م انسوبتا  م العال ظ  م ال

العتاضالا الشضصت  ةل األشضاص ال صد لهم عالق  ةباشرة ةل ال ااصاا ال بت  م هم انطباع م 

الوعرصب م ععال ال ظاك  م اندارصو   اظهرا ال واتص م ود قصور كي طرق الوعاة  ةل ال ااصاا 

الع زلت  سرصع  ال بت  تعث  كي عدف كص  م كري ال ااصاا ةد العصدر, اسوععال التاس التعاة  

الوعزق, اسوععال ال الل العدرست  البالسوتلت  العثتب  م الوي تعوبر ةضالا  للعواوااا  لعا انب 

صو د قصور كي توكتر ةعداا ال الة  م الكرص على ت عتم العاةلتد م  او  ععال ال ظاك  ضد 

 انةراض الع تول  ضالدف ةث  الوهاب اللبد ضي م سي م انصدي  
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 مدارس بعض في المياه ودورات الدراسية الفصول أبواب لمقابض البكتيري التلوث

 ليبيا/  مصراتة مدينة
 محمد المحجوب فتحية المحيشي الهادي صافار         الدوكالي الكسكاس

 

 الملخص

       14 كي العتا ، مدمراا الدراست  الاصول  ضواب ةتاضب ةد عت   124 الدراس  ه   كي  ععأ

      عزل تم عشواتت ، ضصورة تعلتعي ةلو  ل  ةد ةدارس 3 ضواقل ةصرات  ةدص   توبل تعلتعت  ةلات 

 Nutrient agar يراعت   مسـاط  رضع  ضاسوضداف العبـاشر العزل ض رصتـ  البلوترصا ةد    ـاس 14

 Blood agar, Chocolate agar , MacConkey agar، ال واتص  الل ةد ماتعح    

 البلوترصا توجامي لم  تد كي ،%(1 43  ض  ب  ال اتدة هي لانأ  راف لصبي  العو ب  البلوترصا

   Bacillus SPP   هي انوشارا العو ب  البلوترصا  لثر ةد ملـانأ ،%(14   راف لصبي  ال ـالب 

 م   ،%(24 5  ض  ب  Coagulase - Negative Staphylococci تلتها%( 25 33  ض  ب 

 Staphylococci  Positive  هي م ـودا  ـراف لصبيـ  العو بـ  البلوترص  األ  اس  قـ 

Coagulase  انوشارا  راف لصبي  ال الب  البلوترصا  لثر مةد%( 125 3  ض  ب  

 Enterobacter SPP  تلتها ،%(25 3  ض  ب Klebsiella SPP  ل  تلتها  ،%(34 3  ض  ب 

 ةو امص  مض     Acintobacter SPP          Serritia SPP  م   Proteus SPP ةد

 مض    توا دا  راف لصبي  ال الب  البلوترص  األ  اس  ق  لانأ ضت عا ة هعا، لل %( 53 1 

 الدراس  لشاأ ل ل %( 44 1  مض  ب  Neisseria SPP. .Providencia SPP هي ةو امص 

 ن ب   على سجلأ  تث العدارس، ضتد األضواب لعتاضب البلوتر  الولو  ةعدنا كي ا والف عد

%( 35 37  مض  ب  الب تد، ةدارس كي  راف لصبي  مال الب  العو ب  ضالبلوترصا العتاضب لولو 

 العدارس تلتها  راف، لصبي  ال الب  للبلوترصا%( 20 32 م  راف لصبي  العو ب  للبلوترصا

 لصبي  ال الب  للبلوترصا%( 33 33  م  راف، لصبي  العو ب  للبلوترصا%( 14 33  ض  ب  العضول  

%( 51 23  مض  ب  الب اا ةدارس كي لانأ للعتاضب البلوتر  للولو  ن ب   ق  م    راف،

 نواتص  مضكأ لعا  راف، لصبي  ال الب  للبلوترصا%( 72 27 م  راف لصبي  العو ب  للبلوترصا

 الدراست  العرا   كي لانأ العو ب  ضالبلوترصا األضواب ةتاضب لولو  ن ب   على    الدراس 

 كي ال الب  ضالبلوترصا العتاضب لولو  ن ب   على سجلأ  تد كي%( 25  ض  ب  ماتعدادص  انضوداتت 

 البلوترصا ألعداد ن ب   على    الدراس  نواتص ضت أ ل ل  ،%(4 4  ض  ب  الثانوص  الدراست  العرا  

%(  20 35  ض  ب  الب تد ةدارس تلتها ،%(22 32  ض  ب  العضول   العدارس كي لانأ الععرض 

 %( 22 25  مض  ب  الب اا ةدارس كي لانأ الععرض  للبلوترصا م ودا ن ب   ق  م  
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الكشف  و التحري عن وجود بعض النموات الفطرية في رقائق البطاطس )الشيبس( 

 المتوفرة في اسواق مدينة براك الشاطيء
م   تد  العارف مداد الاتوور 

 

 

 الملخص

صعد الولو  الي اتي غ دى العشال  البتئت  الوي شهدا اهوعاف لبتر كي الوقأ الكاضر، لعا صورت      

علتها ةد آثار ضتئت  موكت  على اتن ا ، ل ل   وبح ةد العرمر  دراس   سباب الولو  الي اتي 

عت اا  2كي مةا صوعلب ضب ةد نواتص سلبت   هدكأ ه   الدراس  الى اللشم عد الولو  ضالا رصاا 

لع وص رقاتب الب اطس  الشبس(، تم  ععها ةد انسواق العكلت  كي ة  ت  ضراك الشاطيع 

م  -aspergillus.n - Rhizopusضانضاك  لعت   ل ورمل  ةد  الل ال واتص م د نعو لل  ةد 

 -2,10ترام أ ةا ضتد   pH ضعب الضعاتر  لعا ضت أ نواتص الدراس     قتع  األس الهتدرم ت ي

مهدا العدى ال   عزلأ ة ب الا رصاا كي هد  الدراس ، ضت عا لم صوم اللشم عد ا  نعواا   3,25

 ك رص  كي ضتت  العت اا 

 Zeaوالذرة ) (Triticum) الفطريات المصاحبة لحبوب القمحبعض عزل وتعريف 

maysلخضري للفطرين النمو امعدل  ( من بعض األسواق المحلية بمصراتة وتقدير
Aspergillus niger و Fusarium sp 

 غضراهتم  داعا ، س دس الالوغ، ةرمة اقدمرة
 

 الملخص

الوي  ععأ عشواتتا ةد لعزل الا رصاا العصا ب  لها م ال رةم التعح  بوباسوضدةأ كي الدراس  

دل ورمي   ار الوسط الي اتي  , ماسوضدف ل ل  ل  ةد عدص   ةصراتضضعب األسواق العكلت  

 Sabouraudمساضرمد دل ورمي   ار  Potato Dextrose Agar  (PDA)الب اطس 

Dextrose Agar)  ) SDA) ¹ˉ14العزل العباشر مالوضاتم العو ل     مض رصتوي ) 

 Aspergillus Fusarium   اس ك رص  تعثلأ كي األ  اس 4الكصول على عدد   ظهرا ال واتص

, Rhizopus , Penicillium را ال تادة لج س م ظهAspergillus   لل  األمساط الي اتت

ال عو  تتدصر ةعدلالع وضدة  كي الدراس  متعع أ األ  اس الا رص  عدد عشرة  نوا ، مثم 

( ضاسوضداف ل  ةد الوسط الي اتي  Aspergillus niger , Fusarium spالضعر  للا رصد  

ةد  الل   اب الوي  الجاف للا رصد ال بتعي تا  الزصوو  ال ات  مة كوق ال رة ال ات  

 (PDB الي اتي الوجار  دل ورمي الب اطس ال ات  وسط العضوبرصد  اسوضدف للعتارن  ال

 ساضتل ،  ظهرا ال واتص    الوسط ثالث   ملعدة °ف 2±22مالوكعتد ع د در    رارة اليرك  

الجاف( للا رصد ةتارن  الي اتي ة كوق ال رة ال ات   ع ى  على ةعدل لل عو الضعر   الوي  

ةل مسط ثا  الزصوو  ال ات  مالوسط الوجار  ضعد  سبو  ةد الوكعتد, مةل يصادة كورة الوكعتد 

ياد ةعدل ال عو لجعتل األمساط الي اتت  الع وضدة  للا رصد   ع ى الوسط الي اتي ة كوق ال رة 

( Aspergillus niger , Fusarium spال ات   على ةعدل نعو  عر  للا رصد العضوبرصد  

(  تث لا  الارق PDBةتارن  ضالوسط الي اتي ثا  الزصوو  ال ات  مالوسط الي اتي الوجار   

ةع وصا ةل الوسط الي اتي ثا  الزصوو  ماتر ةع و  ةل الوسط الي اتي دل ورمي الب اطس ال ات ، 

 Aspergillus تث سج   على ةعدل لل عو الضعر  للوسط الي اتي ة كوق ال رة للا رصد 

niger , Fusarium sp  1 034  ,2 333   راف / مي   اف( على الووالي , كي  تد سج  ل 

 راف / مي   اف( مسج  الوسط الوجار  دل ورمي  122 4,  124 4ةد مسط ثا  الزصوو   

 , Aspergillus niger راف / مي   اف( للا رصد  171 1,  503 1الب اطس ال ات    

Fusarium sp ى الووالي  عل 
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والمجموع الكلي لألفالتوكسينات في بعض  B2و B1تقدير مستويات األفالتوكسين 

 أعالف الدواجن بمدينة مصراتة 
 نور  الوا ور  ، علي اللرص ، عادل عاشور

 

 الملخص 
 

( مالعجعو  الللي B2،AF B1هدكأ الدراس  الكالت  غلى تتدصر ة ووصاا األكالتول ت اا  

عت    22على عدد  (ELISA). ( ضواس   تت ت  الرضط الع اعي اتنزصعت AF totalلاكالتول تد  

ةد األعالف الُعص ّع   العلم ال اةي مالعلع ( م بوب ال رة الصاراع مكول الصوصا   ععأ 

 سواق ةكلت  ضعدص   ةصرات ، لتبتا كي الاورة ةا  3ةصانل م 4العت اا ض رصت  عشواتت  ةد عدد 

 ( (SPSS، متم تكلت   عتل ال واتص ضاسوضداف البرناةص ات صاتي 2424شواع م 2410ضتد  رصم 

 

 Carumدراسة تأثير المستخلص الكحولي )الميثانولي ( والمائي لنبات الكراوية )  

carviجرام ( على بعض انواع البكتيريا الموجبة والسالبة 
 مردة  اركتدة، ة ترة  شعبا    ، رقت    ضو  جر   ،   سهتل  الع تعتط  

     
  المـلـخـــص

ةتلرم  راف  144,  75,  54,  25هدكأ ه   الدراس  غلى  ةعرك  تاثتر كعالت   رضع  ترالتز مهي 

متاثتر  على   Carum Carvi/ ةللتلور ةد الع وضلذ العاتي ماللكولي العتثانولي لب مر اللرامص 

 Streptococcus, مضلوترصا  Staphylococcus arueasالبلوترصا ةو ب   راف مهي ضلوترصا 

pyagenes   متاثتر  على البلوترصا سالب   راف  ضلوترصاEscherichia coli   مضلوترصا

Pseudomonas   aeruginosa            

 Filter paper disk diffusion  methodمعل  ضاسوضداف طرصت   قراص الورشتح الورقت 

صاا ال باتت  تجا  نعو ل  األنوا  البلوترص  قتد الدراس  تباص أ م ظهرا ال واتص    كعالت  الع وضل

    نو  الع وضلذ مترلتز  منو  البلوترصا  ,  تث  ظهر الع وضلذ العتثانولي ع د ترلتز 

 12تاثتر تثبت ي  تث ضلغ ق ر ة  ت  الوثبتط  staph aureusةتلرم راف / ةللتلور لبلوترصا  144

 Streptoثتر تثبت ي على البلوترصا ضالع وضلذ العاتي  ، ةا ضلوترصا ةلم كي  تد لم صظهر    تا

pyogenes  ةلم ع د ترلتز   15الع وضلذ العاتي  ع ى تاثتر تثبت ي ضلغ ق ر ة  ت  الوثبتط

ةتلرم راف / ةللتلور م ع ى الع وضلذ  75ةلم ع د ترلتز  13ةتلرم راف / ةللتلور م 144

ةلم ق رة ة  ت  الوثبتط  12ضلغ  Escherichia coliعلى ضلوترصا  العتثانولي تاثتر تثبت ي  صعا 

ةلم  15ةتلرم راف / ةللتلور مل ل  الع وضلذ العاتي ال   لانأ  لت  الوثبتط  144ع د ترلتز 

ةتلرم راف / ةللتلور ،ل ل  ضت أ نواتص دراسوهم    الع وضلذ العتثانولي  ظهر  144ع د ترلتز 

 144ةلم ع د ترلتز  15 تث ضلغ ق ر ة  ت  الوثبتط  Pseudomonasا تاثتر تثبت ي على ضلوترص

ةلم ، ةا ضال  ب  للع وضلذ 0ةتلرم راف / ةللتلور  25ةتلرم راف / ةللتلور مع د ترلتز ترلتز 

ةتلرم راف / ةللتلور  144ةلم ع د ترلتز  11العاتي كاظهر تاثتر  ق  كتد ضلغ ق ر ة  ت  الوثبتط 

 ةتلرم راف / ةللتلور   25ةلم ع د ترلتز  2م
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 ليبيا مصراتة، مدينة في والمستوردة معليا المنتجة المعبأة للمياه البكتيري التلوث تقييم
 الص  ةكعد العكتشي، كوكت 

 

 الملخص:

هدكأ ه   الدراس  لوتتتم الولو  البلوتر  كي عت اا العتا  الععباة العودامل  كي  سواق ةدص   

 14عت اا لل  عالة  تجارص ( تعثلأ كي  14عالة  تجارص   ضواقل  54ةصرات ،  تث تم دراس  

عالة  ةكلت  صدمص  الوعباة ةولررة  34عالةاا ةكلت  آلت  الوعبئ ، م 14عالةاا ة ووردة، م

انسوععال، م ظهرا نواتص الدراس   لو ل  ةد العت اا الع ووردة مالعت اا العكلت  آلت  الوعبئ  ةد 

ت عا م د تلو  ماضح كي العت اا العكلت  صدمص  الوعبئ  ةولررة انسوععال،    تلو  ضلوتر ، ض

(    اس ضلوترص ، ماتعح ةد  الل ال واتص    البلوترصا العو ب  لصبي  الجراف 0 تث تم عزل  

  Staphylococcus Coagulase -veهي ال اتدة ماأللثر توا دا  ، تث لانأ ال اتدة ضلوترصا

%(  03 20ض  ب     Staphylococcus Coagulase +veلوها ضلوترصا، ت (02 42ض  ب   %

 Streptococcus%(، ضت عا األق  توا دا  لانأ ضلوترصا  34 15ض  ب    Bacillus sppمضلوترصا 

spp     ةد ةجعو  البلوترصا ةو ب  الجراف، كي  تد    البلوترصا ال الب  لصبي   44 5ض  ب )%

%(،  55 35ض  ب     Pseudomonas aeruginosaوشارا  لانأ ضلوترصا الجراف األلثر توا دا  مان

 Klebsiella%(، تم ضلوترصا  44 24ض  ب     Enterobacter cloacaeتلوها ضلوترصا 

pneumoniae     مضلوترصا  23 22ض  ب ،)%Proetus vulgaris    م    11 11  ض  ب ،)%

%( ةد ةجعو  البلوترصا سالب   37 3ض  ب      Escherichia coli  قلها توا دا  لانأ ضلوترصا 

 .الجراف

 

 

SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS DERIVED 

FROM  OXIMATION  OF 

BENZYLIDENEACETYLACETONE DERIVATIVES  
Ghaith G. S. H., Elsunaki T. M., and Bakeer A. F. 

Abstract: 
New derivatives of heterocyclic compounds were synthesized by the 

oximation reaction of benzylideneacetylacetone derivatives with 

hydroxylamine hydrochloride, gave various heterocyclic compounds 

depending on the nature of the substituent. The reaction of 4-(N,N-

dimethylamino)benzylideneacetylacetone led to the synthesis of       

mixture of corresponding Z-5-hydroxy-2-isoxazoline and cis-2-isoxazoline 

oxime with a 31%, 33% yield respectively. The reaction was also carried 

out using 4-nitrobenzylideneacetylacetone, the result was formation of 

trans-isoxazolidine oxime derivative with a 38% yield. 
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Determination  of  Phenolic Compounds and Antioxidant 

Activity in Some Libyan Dates 
Manal F. AbuNwara, Ismail A. Ajaj, Rafall M. Atya, Wafa K. Amhimmid 

 

Abstract: 

The present study aimed to estimate the total phenols and antioxidant 

activity of the aqueous and alcoholic extracts of five local date varieties 

(Amftiti, Bakrari, Taboni, Ami, and Al-Fazani) from Zliten, Libya. the 

results showed the presence of phenols, flavonoids, comarines, Cardiac 

glycosides and Saponins in all varieties, and absence of Terpenoids, 

Tannins, Anthraquinone, and Steroids. phenolic profile indicated that 

Bakrari contained the highest concentration (2.019 mg/g), whereas, 

Flavonoid was approximately the same in Bakrari and Taboni (0.137and 

0.144 mg/g respectively). Amftiti, Al-Fazani, and Ami have reduced the 

oxidation with 50% at lower concentration in water extract than alcoholic 

(0.0178, 0.0107and 0.0101 mg/g respectively).  

 
 

Synthesis of Some Organic Ammonium Formate Salts and Study 

of Their Antifungal Properties 
Ramadan A. Bawa and Amany H. Elgroshi 

 

Abstract: 
This work is concerned with the preparation of a number of organic 

ammonium formate salts (or ionic liquids; ILs) throughout a reaction 

between the formic acid and some aliphatic and aromatic amines including 

the ammonia. Five organic ammonium formate salts were formed, some of 

them were in the form of solid salts and others were as the ionic liquids 

(ILs) at room temperature. The yields of the prepared organic salts ranged 

from (21%) to (70%). However, some attempts towards the preparation of 

other fifteen organic salts were not successful. The resulting five organic 

ammonium formate salts/ionic liquids were characterized using a number of 

spectroscopic techniques such as the infrared (IR), the nuclear magnetic 

resonance spectroscopy (1HNMR) and the mass spectrometry (ms). The 

collected spectroscopic data confirmed the formation of theses organic 

ammonium formate salts. The antifungal properties of the prepared organic 

ammonium formate salts were investigated against the aspergillus niger (A. 

niger), and the antifungal results were compared with the antifungal effect 

of the commercially available antifungal agent Daktarin, which was used as 

a reference in this study. 
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Determination of the Octanol – water partition coefficient for 

Ibuprofen and Ketoprofen by using UV-spectrophotometer 
Atega S. AljenkawiS, Hanan S. Abosdil 

Abstract: 

A simple UV–Visible spectrophotometer method was used for the 

measurement of partition coefficient values of two model drugs (Ibuprofen 

and ketoprofen) in an octanol/water system. The octanol/water partition 

coefficient (PO/W) values were measured by dissolving each drug in 0.1 M 

phosphate buffer (pH = 8) and placing each drug in an octanol/water system 

at 37  , and then the drug was allowed to equilibrate. UV detection was set 

at 222.0 nm for Ibuprofen and 260.0 nm for ketoprofen. A plot of 

absorbance verses concentration were plotted to give a straight line and the 

linear regression equation for Ibuprofen and ketoprofen are           
       and                   respectively where   is the absorbance 

and   is the concentration of drugs in (molar).  The Po/w of ibuprofen and 

ketoprofen was calculated   as the ratio of the concentration in the octanol 

phase to the concentration into aqueous phase. The literature values of log 

PO/W for ibuprofen and ketoprofen were 2.48,3.11 respectively. Compared 

with the experimental values log PO/W values are 1.56 of ibuprofen and 

2.44 of ketoprofen. 

 

 

 دراسة جودة الشاي المباع بأسواق مدينة مصراتة
 العلتعد ،  ة   الالس، غسراع ة تعتر،   عد البت   ةكعد

 

 الملخص:
تععد البكث دراس  تتتتم متتدصر  ودة عت اا الشا  الع وورد مةعرك  ةدى ة اضتوها للعواوااا 

عت اا ةد عدة  5عت اا ةد عدة  نوا  ةد الشا  األ عر، م  د 5التتاست  اللتبت ،  تث تم   د 

العو ودة كي  سواق العكلي ضعدص   ةصرات ، مقت أ لها ن ب   اللاكتتد،   نوا  ةد الشا  األ عر

 األ عاض األةت ت  الكرة، الرطوض ، البولي كت ت ، ال تتا  العو ودة كي الشا (  

م ظهرا ال واتص     ال  العت اا ة اضت  للعواوااا التتاست  اللتبت ، ةاعدا ن ب  الرطوض  كي 

أل عر( اتر ة اضت  للعواوااا التتاست  اللتبت ، مل ل  ن ب  ال تتا  عت اا شا  الوا  مةكعود  ا

كي عت اا شا  األ عر  عتعها اتر ة اضت  للعواوااا التتاست  اللتبت  ةاعدا الشا  األ واد لا  

 ة اضب 

ةد  الل ال واتص الوي تكصل ا علتها صظهر    التتع  الي اتت  للشا  األ عر ماأل عر عالت  مللد 

الشا  األ عر ألنب ن صضعل لععلت  الوضعتر الوي صضعل لها الشا  األ عر   تث صوم صاع  

مضه   ال رصت   oC 34تجاتم الشا  األ عر ض رع  عت  ق اب ةباشرة تكأ در    رارة 

توضلذ األمراق ةد الرطوض  متكواظ ضلونها األ عر نظرا لعرمر  ضعرا   الوص تل الوي تاتد  

 ضعب الع اور الي اتت  
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تقييم تلوث بعض أنواع عصائر الفاكهة)الليبي و اإليطالي( ببعض العناصر الثقيلة 

 س )رصاص،كادميوم،زنك،زرنيخ( الموجودة في اسواق مدينة طرابل
 ةضوار ال تد، انور العصراتي،   د الواص ، كاطعب اضوالتاسم، ملتد العهد 

 

 الملخص:
اسوهدكأ ه   الدراس  تتدصر العكوو  ةد الع اور الثتتل  كي العصاتر العو ودة ضال وق العكلي    

( ضرتتال م لعثر  sterilgardaلتبي العزرع ( ضرتتال م لعثر  مع  ، معصتر اص الي   عصتر

مع    تكدصد ةد  تلو  ه   العصاتر  ةتارن  ال واتص ضالعواوااا التتاست  العكلت  مالعالعت   

(   سوضدف كي الوتدصر sterilgardaةتارن  العصتر العكلي  العزرع ( ةل العصتر انص الي  

  لانأ ال واتص AAS280ZWITH GTA120Z. (AGILENT TECHNOLOGIES) هاي

 04 14 -00 3 -04 12اف/لور(، الرواص ضرتتال م لعثر  مع   علي اساس العووسط  ةلتجر

( Sterilgardaعلي الووالي كي عت اا عصتر اللتبي العزرع (، ضت عا كي العصتر اتص الي  

،علي الووالي  اللادةتوف كي عت اا عصتر اللتبي 12 3-72 1-03 4ضرتتال م لعثر  مع   لانأ 

علي الووالي، اةا كي العصتر اتص الي  11 4 -247 4 -270 4 العزرع ( ضرتتال م لعثر  م ع   

 Sterilgarda   علي الووالي  اةا ع صر  450 4 -133 4 -170 4( ضرتتال م لعثر  م ع

 -447 14 -374 12الزن  لا  كي عت اا العصتر اللتبي  العزرع ( ضرتتال م لعثر  م ع   

( ضرتتال ملعثر  م ع   Sterilgarda   علي الووالي، ضت عا لا  كي العصتر اتص الي 331 13

على الووالي  ع صر الزرنتخ  كي العصتر اللتبي العزرعب( ضرتتال  237 7 -343 12 -242 12

( Sterilgardaعلى الووالي، ضت عا كي العصتر اتص الي    47 1-173 4 -04 4ملعثر  م ع   

قرنأ ال واتص ضالعواوااا اللتبت    44 4 -443 4 -54 4ضرتتال م لعثر  م ع   على الووالي هو 

 مضعب العواوااا العالعت  م الدارساا  ال اضت  

 

 الغذائية المواد ومغلفات علب تدوير إعادة من البوتاس شب تحضير
 يمضي ا عد ،  ضورمصل  رصعب

 

 :الملخص

 البلدا  ةد لثتر تعوعدها الوي مالوسات  ال رق ةد ما دة الصلب  مالعضلااا ال ااصاا تدمصر صعوبر

 ضلثرة ت وضدف الوي الع اور ا د انلع توف. العوارد كي انسوداة  متكتتب البتئ  الكااظ على ا   ةد

 تدمصر  اعادة ص ودعي ةعا العضلااا كي لبترة ضلعتاا مص وص مينب مةوانوب لضا  نظرا الص اع  كي

 غعادة طرصب عد البوتاس ش  تكعتر البكث كي ه ا تم. البوتاستوف ش  ةادة ةلوناا ا د مهو

 ضاسوضداف الش  عت اا كي انلعونتوف العووا د تتدصر مل ل  الي اتت  العواد مةيلااا عل  تدمصر

 تجعتل تم .هتدرل ي لوص ولتد -8 لاشم ضاسوضداف الوينت  ال رصت  مل ل  ال تات  ال رصت 

 الوة توف انلوة توف، ماضواب نواك  ةصانل ةد تجعتعها تم األلوة توف ضراد  ةد للعت اا العضلااا

 Aluminum ، عل  ،ا اع)العشرمضاا ةد انوا  لثال ( العشرمب عل  الجب  ، ق ل االف

Foil  ةد علتها الكصول تم البوتاستوف لش  ن ب  اعلي ا  ال واتص  ظهرا .ال عاف الزضاد  تيلتم 

 .الووالي على % 72 م % 87 ض  ب  معل  العشرمب ال عاف االف ةضلااا
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 دراسة مستويات الصوديوم  الدم عند مرضي سرطان الدم  في مركز مصراته الطبي 

  ,  اسعاع قلتوا ة ال ال وصكلي

 الملخص 

 ةعظم مكي انب  تث ضال رطا ، العصاضتد العرضى ع د عادة اتللورملتوت  انض راضاا تكد 

 من العرضى،  نوا   عتل كي تظهر الوي العرضت  ضاألسباب انض راضاا ترتبط ه   الكانا

ا ترتبط  عد ال اتص الدف وودصوف نتذ-العثال سبت  على( عال ها طرصت  الضبتث   م ضاألمراف تكدصد 

 كى الصودصوف الدف دمر تكدصد غلى البكث ه ا مصهدف. )الدف ضوتاستوف نتذ  م البول ادرار ععلت 

 تشضتصت ،  هعت  ةد تشللب لعا معل  مال  اع، كي الر ال االدف سرطا  تتتتم على الع اعدة

 ةد العص  عت اا  ععأ .ال رطا  كي الصودصوف كعالت  مة وو  دمر دراس  غلى ضاتضاك 

 .مانوكاع العرضى ةد لل  ة وو  الصودصوف متم قتاس الدف ، ض رطا  ةصاضتد ةرضى

 األوكاع، األشضاص ةل ضالعتارن  العرضى لدى ة وو  الصودصوف  انضااض ال واتص  ظهرا

 سرطا  تتتتم كي داعع  لا وباراا ضالدف انللورملتواا ة ووصاا قتاس اسوضداف  نب صعلد من و وص

 الدف 

 دراسـة فـيتـوكيميــائية لنبـات الكمـأ وفطـر المشـروم
 ال ـوسـي معــادل ةلت ـــا نـورصــ  

 
 المـلـخـــص

األضتب، ماأل عر( مك ر العشرمف ضاسوضداف  كي ه   الدراس  تم اسوضالص اللعا ض وعتب  الوركاس

طرصت  ال تل ةل ة صباا ةضولا  الت بت   ةاع، لكول اصوتلي، للورمكورف(  تث اظهر اللشم 

الاتوولتعتاتي ال وعي للع وضلصاا ا وواع اللعا مك ر العشرمف على العواد الاعال  العوعثل  كي 

تداا، الجالصلوستداا، الورضت اا، ال ورمصداا،  اللرضوهتدراا، التلوصداا، الات ونا، الاالكون

البرمتت اا ماأل عاض األةت ت ( كي ل  األنوا  العدرمس  ةل اتاب ةجعوع  األنووستاناا كي 

اللعا األ عر مةجعوع  الوانت اا كي ك ر العشرمف، لعا اظهر اللشم اللعي ضا  الع وضلذ 

% 2 13% صلتب الع وضلذ العاتي للعشرمف 2 10اتصثانولي للوركاس األ عر لا   على ةردمدص  

 % 4 3م قلها ن ب  الوركاس األضتب ةل ة وضلذ الللورمكورف 

 

في بعض عصائر الفاكهة الطازجة والمعلبة وتحديد نسبة  Cتقدير تركيز فيتامين 

 اسهامها في المتناول اليومي من الفيتامين 
 العجعي   ا ، ععر ةاواق

     
  المـلـخـــص

ماسوهدكأ تتدصر ةكووى ضعب  2424ا رصأ ه    الدراس   الل الاورة ةد ةارس الى صونتو

الوي تم شراتها ةد ال وق العكلي ضع  ت   Cعصاتر الااله  ال اي   مالععلب  ةد كتواةتد 

  مقد   Cانواضع  ل ل  تم ت لتط العوع على الوظاتم الا تولو ت  مانهعت  الكتوص  لاتواةتد 

اتص الدراس  الوي اعوعدا على الععاصرة ةل ةكلول التود    ةكووى ضعب العصاتر  ظهرا نو

الي  73 2مالوي تبا  كي ال وق العكلي ضع  ت  األواضع  ترامق ةد   Cال اي   ةد كتواةتد 

ة   144ةلتجراف / 2 10الي  17 2ة  ; اةا العصاتر الععلب  كورامق  ةد  144ةلتجراف / 4 32

ة  لع وجاا  144ةلتجراف / 1 21الى  7 2شرل   ود , كي  تد ترامق ةا ضتد ضال  ب  لع وجاا 

 ة   144ةلتجراف /  24الى  0شرل  العرم   م ضلغ لع وجاا شرلاا ا رى  ةا ضتد 
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للوالةت   كي رصاض انطاال   Cت هم العصاتر الععلب  كي توكتر ان وتا  التوةي ةد كتواةتد 

%  اةا 24% الى 24الوعلتم الثانو  ض    ترام أ ةد  مةدارس الوعلتم انساسي مةدارس

% 24للعو املتد لها ةاضتد  Cالعصاتر ال اي   كتد ترامق اسهاةها كي ان وتا  التوةي ةد كتواةتد 

  ععوةا  ت امل م باا ا اتت  تكوو  على  صذ لاكت  ةد FAO/WHO% ضك   33 -

لعدصد ةد العو لباا الي اتت  العضولا  ضاتضاك  الضعرماا م الاوالب ام عصاترها صوةتا  تتد  الي ا

 Cلاتواةتد    

 

 

-4ثنائي ) -1,1تحضير ووصف بولي أسترات غير مشبعة جديدة تحتوي على وحدة 

 ميثوكسي بنزايليدين( سيكلو بيوتانون-1-هيدروكسي
 األس ى آة   ضعتو ، غصعا  العلح ، يص  

     
  المـلـخـــص

  دصدة ةشبع  اتر اسوراا لبولي مموم تكعتر على الدراس  له   العلعي العكووى صوععد

 الرتت ت  ال ل ل  كي العولررة الو داا ضعد ستللوضتوتانو  ض زصلتدصد ث اتي ةشوب على تكوو 

  :لالوالي مهي   زاع ثالث  غلى الدراس  ه   كي العع  قُ م  للبولتعر

 ُ عر  تث الب زصلتدصد ث اتي العونوةترص ، الو داا تكعتر الجزع ه ا تععد: األمل الجزع

 ما د ةول ةل ض زالدهتد -ةتثول ي-3-هتدرمل ي-4 ةد ةولتد ضعااعل  عالت ، ناتص ض  ب  العرل 

    ااي لعاة  العرلز الهتدرمللورص  م اةب لع ص  انصثانول م ود كي ال تللوضتوتانو  ةد

 تكأ األشع  مطتم( mp  اننصهار در   ضواس   ال اضب للعرل  الورلتبت  الب ت  ةد الوالد تم

 IR طتم  ظهر م( 245oC – 243  الب زصلدصد ث اتي انصهار در   لانأ  تث( IR  الكعراع

 ع د( (C=Oملعجعوع , cm-1 3200ع د الات ولت ( (OH لعجعوع  ةعتزة اةوصاص  زف ظهور

cm -11310 , ملعجعوع C=C) )1592ع د cm -1  

 ضلعرة تت ت  اسوضداف ضواس   الجدصدة العشبع  اتر اسوراا البولي سالس  ُ عرا: الثاني الجزع

 ةد ما د لعول( Interfacial polycondensation technique  ال  وق ضتد الولاثم

 ةد لعولتد ةاتي ةكلول م ود كي األ عاض للورصداا ث ـاتي ةد ما د ةول ةل العونوةر

 اسوراا البولي على تكص   تث ععو ، لع ص  العتثتلتد مللورصد لكاار الصودصوف هتدرمل تد

    دا    تدة ناتص ض  ب  العتاضل 

 م الكعراع تكأ األشع  طتم ضاسوضداف البولتعترص  لل الس  الورلتبت  الو داا ض ت  ةد الوالد ف

  زة  مظهور الات ولت ( (OH لعجعوع  الععتزة انةوصاص  زة  ا وااع IR طتم  ظهر

  انةوصاص م زة , cm-11742  ع د انسور( C=O  لرضونت  لعجعوع  الععتزة انةوصاص

, cm-11502  ع د( C=C  ملعجعوع , cm-11352  ع د( C=O  اللتوو  لرضونت  لعجعوع 

  cm -11254 ع د( C-O-C  اتصثر لعجعوع  انةوصاص م زة 

 اتعاض  دراس  كعد العكعرة، اسوراا للبولي الاتزصاتت  الضواص ضعب دراس  تم: الثالث الجزع

 نواتص على مض اع كتها،  زتتا ت مب  م الع وضدة ، الع صباا ةعظم كي عاتب  اتر  نها لو ظ

   لللهرضاع العوول  شبب العواد ةد 4-2 العرلباا و اأ اللهرضاتت  العوولت 
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مع أيون الكوبلت الثنائي في مذيب مختلط من  دراسة طيف امتصاص معقد الموركسيد

 بروبانول-2الماء و 
 الزعلوك، راف هللا ع ت  ، يص  يمضي،   عد الشرصم ،  الدالدرمصشسلتع  

 

 الملخص:

ةال  صاو  اللوضلاأ  كي ه ا البكث تم دراس  طتم انةوصاص كي الع  ت  العرتت  لععتاد العورل اتد 

ضرمضاانول   العورصل اتد دلتا  لاوني لاب قعا  اةوصااص ع اد -2الث اتي مكي ة ص  ةضولط ةاد العااع م 

، م ةل ارتباطب ضاصو  اللوضلأ الث اتي تزاق ه   التع  غلى ال ول العاو ي  nm 524ال ول العو ي 

475 nm   ضاعتا  لا ا تام دراسا  تااثتر  تعوبر ةعتداا العرل تد كي العكالت  العاتتا  عاا اساوترارص

ضرمضانول: ةاع( على طتم اةوصاص العورل تد مل ل  ةعتداتاب -2اسوضداف ن   ةضولا  ةد  لتط  

العواة  العتثرة على اسوترارص  الععتاد العولاو  ؛ الازةد م الارقم   ضعب ةل  صو  الععد  العدرمس

انول م ةودر   كاي الت بتا  مهاي: ضرمض-2الهتدرم ت ي، تعأ دراسوها ع د ن   ةضولا  ةد العاع م 

ن ااب  انرتباااط م ثاضااأ  صعااا، تاام اسااوضداف طرصتاا   ااوب ةااد   اا  تتدصر ( 3:7(، م 3:4(،  2:2 

الث اااتي ع ااد ال  ااب  انسااوترارص  ماتةوصاواات  العونرصاا  لععتااد العورصل ااتد ةاال  صااو  اللوضلااأ 

( لاناأ علاى 3:7( م  3:4(،  2:2  الع لورة  ن   انرتباط العولت  كي الععتد العولو  ع د ال  ا 

( م 3:4(،  2:2(، ضت عاا لاناأ قاتم ثواضاأ انساوترارص  ع اد ال  ا   1:2( م  1:1،  1:2الواوالي :  

،  ةا قتم انةوصاوت  العونرصا  للععتاداا 1x1013م 1x1013 ،1x106 ( هي على الووالي:3:7 

-L.mol م  L.mol-1.cm-1 7334 ،L.mol-1.cm-1 1032ع ااااد ال  اااا  ال اااااضت  كلانااااأ: 

1.cm-12422  علااى الوااوالي    تاارا، تاام تتتااتم اسااوضداف ال رصتاا  ال تاتاا  لوتاادصر  صااو  اللوضلااأ ع ااد

(، ةد  الل   اب قتم الك است ،  اد اتلوشااف،  اد الوتادصر، مالعجاال الض اي لتاانو  3:7ال  ب   

 ppm-1 ،4 4231 ppm ،4 277 4042 4نةباارا،  تااث لانااأ ال واااتص العوكصاا  علتهااا  -ضتتاار

ppm ،4 2 – 4 ppm   على الووالي  ل ل  تم دراسا  تااثتر م اود ترالتاز ةضولاا  لابعب األصونااا

العودا ل  على ةصداقت  ال رصت  ال تات  العتور  ،  تث م د    در   العصداقت  تت  ع د الورالتاز 

 العالت  له   األصوناا 
 

في مذيب مختلط من الماء  Zn (II)استقرارية معقد الموركسيد مع أيون 

 واآليزوبروبانول: دراسة طيفية
 يص   الزعلوك،  الد الشرصم،   عد يمضي، سلتع  الدرمصش

 

 الملخص:
كـي ةضالتـط ةـد العـاع  Zn (II)تعـّعد ه ا البكـث دراسـ  ةعتـداا العـورل ـتد ةـل  صـو  

تاثـتر ال ـ   العضـولـا  ةد العـ صبـاا على ماآلصزمضرمضانول ضال ـرصتـ  الـ ّتـاتّـ    تـث تم دراسـ  

 pH  لـ لـ  تـّم دراسـ  تـاثـتر Zn (II)طتـم اةوصـاص العـورل تـد معلى ةعـتداتب ةل  صـو  

مالـزةـد متاثـتر األصـونـاا العودا ـلـ  علـى اسـوتـرارصّـ  الععتـداا العـولـون  كـي ثـال  نـ   

(  ال ـ بـ  العـولتـ  3:7م 3:4، 2:2ـاع ةـوـدّر   كـي الـت بتـ   ةضولا  ةـد اآلصزمضرمضانول : الع

مثـواضـأ انسـوتـرار لهـ   الععـتـداا كـي ال ـ ـ  العـضوـارة ةـد العـ صبـاا تـّم تـتدصـرهـا 

( ع د ML2  1:2ضـاسـوضـداف طـرصتـ  الوّـيـتّـراا العـ وعـّرة، مقـد تلـو  الععتد ض  ـبـ  ةـولتّـ  

للععتداا  Kf  ثواضأ انسوترار 3:7( كي ال  ب  ML  1:1، مضـ  ـب  ةـولتّـ  3:4م 2:2بوتد ال  

،     ّ  105*3.98، 1011*1.10، 1010*7.32كي ال    الثال  على الووالي لانأ لالوالي:

ـا ضتـد اسوـترارصّـ  الععـتـداا العـولـّونـ  ملـعتـ  العـاع كي  ـلتط العـ صبـاا   ه ـاك تـ اسـب ا عـل تّـ 

ا تـّم تـتتتـم ال ـرصتـ  ال تـاتّ  العـ وـضدةـ  ضـوتدصـر ( ⁻ppm 0.0406لـ  ةـد الك ـاستّـ     صـع 
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ا    (ppm 0.054)م ـد الوّـتـدصـر(ppm 0.016)  ـد اللشـم  العـجـال الضـ ي للـورلتـز مكـتـ 

 ppm3 0 3غلـى  ppm4 2 نةبـرا لـا  ضعـد الورالـتز ةد  -تـر لـتـانـو  ضت

 

 

 المستخلص المائي لبعض النباتات الطبية باستخدامتخليق جسيمات الفضة النانوية 
 ، عبدالاواق الضرايةرصم ععتش، ةكعد الباقرةي

 الملخص:
الاالكونتداا،   رصأ كي ه   الدراس  ضعب اللشوكاا ال وعت  عد ضعب العلوناا الاعال   

الات ونا، الورضت اا ماترها ةد العواد الاعال  األ رى( العووا دة كي ال باا  الزعور، البردقوش، 

، ألنها  AgNPsاللت  الجب (، معل  ألهعتوها اللبترة كي ععلت  تلوصد   تعاا الاع  ال انوص  

مةعرك  األس الهتدرم ت ي  تتوف ضععلت  ا وزال الاع   متم تتدصر ةووسط ن ب  الرطوض  مالرةاد

متتدصر ترلتز الات ونا مالاالكونتداا لل باتاا الثال   لعا تم اسوضداف طرصت  ض ت   ماتر ةللا  

لوكعتر   تعاا الاع  ال انوص ، متم عل  ضالوااع  ضتد ةكلول نوراا الاع  مالع وضلذ العاتي 

، مالويتر كي اللو  تثباا تلوصد UVلل باتاا ال بت  العدرمس ، ماسوضدةأ الع تاكت  العرتت  

   تعاا الاع  ال انوص  

 

 

التعرف على مدى تأثر مياه اآلبار الجوفية القريبة من حوض تجميع مياه الصرف 

 الخمس  -الصحي الموجود بقرية الخمس الجديدة 
 غضراهتم العصام ،  سعاع الصتر، ةكعود تلال  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الملخص 

لتبتا، على ضعب اضار العتا   -  رصأ ه   الدراس  ضترص  الضعس الجدصدة ضع  ت  لعاف ضالضعس

ف 1024الجوكت  الترصب  ةد  وض تجعتل ةتا  العجار  كي ه   الترص ، ال    نشئ ة   س   

منصزال ص وضدف غلى صوة ا ه ا ضدم  ةك   ةعالج ، األةر ال   صورت  علتب ضا  تلو  ضترة ه ا 

لو  ةصدرا لووا د العدصد ةد  الكشراا ماترها ةد ة بباا األةراض  ةد ه ا  اعا ه   الو

الدراس  غلى الوعرف علي ةدى تدا   ةتا  الصرف الصكي ةل ةتا  اآلضار الجوكت  الترصب  ةد ه ا 

العل ، مةد  ةالعةوها لالسوععال البشر ، لعا دعأ الكا   غلي تتتتم ةد  ةالتع   ودة العتا  

عت اا ةد  7  تم     (Water  Quality Index WQI)رب ضاسوضداف  ةتشر  ودة العتا  للش

 ضار ة ها ةووا دة  ول  وض الوجعتل كي الع  ت  العدرمس  مضئر ما د  3 ضار ة  ت  الدراس  

لم     لععتار لباقي اآلضار، مثالث  عشر ضاراةتور عاا عالق  ضعتا  الصرف الصكي  4صبعد ة اك  

 صرها تم تتد

، ماألةالق ال اتب  الللت  (EC) ظهرا ال واتص    ه اك ارتااعا كي قتم الوووت  اللهرضي 

TDS) ,كي  عتل العت اا، ضت عا ترلتز الرقم الهتدرم ت ي، مانةونتا، مال ورصأ، مال ثراا )

ل     22ل  مالع رة الللت , لم توجامي الكدمد الع عوق ضها طبتا للعواوا  اللتبت  لعتا  الشرب ف ق

(  لعا سجلأ ال واتص ارتااعا لبعب عت اا (WHOف، مةواوا  ة ظع  الصك  العالعت  2415

(  مل ل  لا  ه اك 57 22اآلضار كي قتع  العو ل  اللتعتاتي مالكتو  لال جتد    ةا ن بوب  % 

رصا الوي تم تجامي للكدمد الع عوق ضها لال جتد ال ات  لبعب العت اا   ةا ةد  تث نواتص البلوت

تكلتلها كيالبت  عت اا اآلضار ضعوقل الدراس  لم تلد ةلوث ، ضبلوترصا العجعوع  التولونت  اليات ت  

 (E-Coli    من ضبلوترصا التولو  الللت 
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تقييم جودة المياه الجوفية في بعض األبار العميقة لمشروع سوف الجين الزراعي بمنطقة 

 ا للريليبيا ومدى صالحيته –بني وليد 
 عبداللرصم  ، اةععرنةب   ساةب

 

 الملخص:
م اعوعدا على غ راع الضصاتذ ال بتعت  ماللتعتاتت  للعتا   2417  رصأ ه   الدراس  كي س    

الجوكت  الععتت  كي ةشرم  سوف الجتد الزراعي ضع  ت  ض ي ملتد لتبتا،  تأ مولأ ضعب 

ةور متعأ دراس  سو   ضار ععتت  كي ه ا العشرم  مق عأ  1144غلى   ععاق ه   األضار

Wd1,Wd2, Wd3, Wd4 ,Wd5, Wd6)   على طول ةجر  الواد   تث ت املأ ه )

، ةجعو   (pH)( ، در   الوااع   Ecالدراس  غ راع الوكالت  العضبرص  مهي  الوووت  اللهرضي  

 Mg، اللال توف مالعاا  توف +K+, Na وتاستوف ، الصودصوف مالبTDS)األةالق الللت  ال اتب   

2+ , Ca2+   الللورصد ،Cl- اللرضوناا مالبتلرضوناا ،CO32- , HCO3-  اللبرصواا ، 

SO42+   ن ب  ادةصاص الصودصوف ،SAR   لرضوناا الصودصوف العوبتت ،RSC  ن ب ،

اآلضار ال  كت  ضالعشرم    اسو وجأ ه   الدراس     ةتا  SAR adjادةصاص الصودصوف الععدل  

   العتا  عاا ةلو   عالت   دا  مة ضاع  الض ورة الصودص ,  ةا   C4-S1و اأ مكب و م

كإ  عت اا العتا  العدرمس  مقعأ ضعد و م  ةشلل   ادة( ضال  ب   FAOضال  ب  ل ظاف الـ 

ى اصوني لعتشر العلو   مضعد و م  يصادة كي ةشلل ( ضال  ب  لعتشر ال عت  الععوعد عل

الصودصوف ممقعأ ضعد و م  ةشلل   ادة( ضال  ب  لعتشر ال عت  الععوعد على اصوني الللورصد ، 

 ةا ضال  ب  لعتشر الواثتراا العو وع  لعتا  الر  الععوعد على اصو  البتلرضوناا كي  ال  الر  

ا  ضعد الععدل له   العت pHضالرش كلانأ  يصادة كي العشلل (، ملانأ قتع  األس الهتدرم ت ي 

 كهي  ق  ةد الععدل انعوتاد   SSPانعوتاد   غةا ن ب  
 

 تقييم المحتوى  الغذائي لبعض أصناف األرز الموجودة داخل االسواق الليبية
 العبرمكه د ، اسعتو سلوى 

 
  الملخص
انساست   لبعب  و اف األري الع وورد دا    العلوناا ضعب تتدصر الدراس  ه   اسوهدكأ

األسواق اللتبت ، م و اف األري الع وهدك  كي الدراس  هي ال جت ، األندلس، ياد الضتراا، هترضا، 

البرمتتد  -العواد الصلب  الللت  -الرةاد  -هي الرطوض   دراسوها تم الوي األساست  ض عوي(، العلوناا

 ةشاضه  ساضت  دراساا نواتص ةل علتها م ةتارن  ال واتص العوكص اللرضوهتدراا( مةد ث - الدهد -

 التتاست  ةكلتا  مدملتا   مالعووااا

 ظهرا ال واتص    ال    العئوص  للرطوض  مالرةاد مالعواد الصلب  الللت  ترام أ كي األو اف 

ت  %(، متكوو  على ن ب  عال04-23%(،  33 4-03 1%(،  14-14العدرمس  على الووالي،  

%(، ملا  ةكووى البرمتتد  تد  تث 2 72-44 75ةد اللرضوهتدراا ترام أ ال  ب  العئوص   

%(، ما ووا األو اف العدرمس  على ن ب  قلتل   دا  ةد الدهو  ترام أ 0 0-7 7ترامق  

 4 1-4 22  )% 

 



 
 

27 
 

  العلوم األساسية والحيوية نظريات وتطبيقاتحول  السادسالسنوي  المؤتمر
The sixth Annual Conference on Theories and Applications 

of Basic and Biosciences 4, Sep. 2022 

 
دراسة المحتوى الكيميائي لبعض العناصر الثقيلة في مياه الصرف الصحي المعالجة 

 ساسو بمصراتة ـ ليبيا بحوض
 غضراهتم ياــتـ ـتد      ةص اى ضـد يقـ ـ          ة عود  ضوسـوـ 

 

 

 الملخص:

صعد اسوضداف ةتا  الصرف الصكي الععالج  لااراض العضولا    اد  هام البادات  انساوراتتجت  للعتاا  

الوي تعاني ةاد نتاذ كاي مةد  ملوصاا   ط الو عت  كي لثتر ةد ضلدا  العالم؛  او   تل  ، العوجددة

ةواردهااا العاتتاا  الوتلتدصاا ، ضاتضاااك  غلااى  هعتوهااا ةااد ال ااوا ي الصااكت  مالبتئتاا  مانقوصااادص ، م   

اسوضداف ه   ال وعت  ةد العتا  ةرهو  ضعدى تكتتب ة اووصاا آة ا ، تعاادة اساوضداةها كاي ةجاانا 

 الَرّ  الزراعي م   اسوضداةاا   رى 

تا  ةدى تلو  ةتا  الصرف الصكي الععالجا  لالساوضداف الزراعاي العوجععا    رصأ ه   الدراس  لب

لتبتااا،  تااث تاام تتاادصر ترلتااز ضعااب الع اواار الثتتلاا  مهااي  –كااي  ااوض ساسااو ضعدص اا  ةصاارات  

( عت اا  ةااد  رضعاا   ةااالد 42الرواااص، ماللااادةتوف، مالزناا ، مال كاااس، مالكدصااد،  تااث   اا ا  

هب لتعتاتت ا على ةدار سو   شهر، اضوداع  ةد  مل شاهر ةاارس  عوتا  ةويع  كي الكوض متكلت  ةتا

قاتس  (GPS).ف، مقد تم تكدصد ةوقال الكاوض ضاساوضداف  هااي 2412غلى نهاص  شهر  ا  س لعاف: 

مكاااب ال رصتااا  ال تاتااا  ضاساااوضداف  هااااي طتااام   (Heavy Metals)ترالتاااز الع اوااار الثتتلااا :

  Atomic Absorption Spectrophotometer AAS)  انةوصاص ال ر  نو :

مقااد سااجلأ ال واااتص ارتاااا  لاا   ةااد ةووسااط قااتم الرواااص، ماللااادةتوف، مال كاااس، مالكدصااد مهااي 

 mg/L 1 440 ،4 241 ،4 133 ،1 320 مقااد ضت ااأ ال واااتص م ااود  ( علااى الوااوالي ةلانت ااا مية ت ااا

تيتراا شهرص  كي نوعت  العتا  ضا والكاا ةلانت  مية ت  للعتشراا العدرمس  مكت ا نساوضداف العتاا  

 الععالج  مالظرمف العكت   ضها  

الزراعااي مهااي  للااَر ّ  تاام اعوعاااد ةواواااوتد قتاسااتوتد لعاادى وااال ت  ةتااا  الكااوض نسااوضداةها

(، مةواواا  ة ظعا  األا صا  مالزراعا  لاةام العوكادة لعااف 2413 -774العواوا  التتاست  اللتبتا   

(  نواتص عت اا الدراس  تدل على    العتا  الععالج  العوجعع  ضكوض ساسو ن ترتتي ضاعد 2444 

 الزراعي  الَر ّ العواوااا العكلت ، مالعالعت  الع عوق مالعووي ضها كي 

 

تحضير وتشخيص ودراسة النشاط المضاد للبكتريا لمعقدات النحاس لقواعد شيف 

 أمينو بنزويك -2المشتقة من حامض 
 الشامش،   واع الص ، ةرمة الوش،  سعاع علتلش ه اع

 الملخص: 

CuL]الث اتي عاا الصتي  ةعتداا لل كاس متشضتذ  رضع   تكعتر الدراس  توععد
1
(H2O)2]  ،

[Cu(HL
2
)2] ،[Cu(HL

1
)Q]  م [Cu(HL

2
)Q]  ضاسوضداف لتلاندصد ةد قواعد شتم العشوت  ةد

 benzoic acid(amino(hydroxybenzylidene -2))-2 ةت و ض زمص  مهعا -2 اةب 

(H2L
1
 benzoic(amino(hydroxy-3-methoxybenzylidene-4))-2م                      (

acid (H2L
2
درمل ي لوص ولتد  ضت أ الوكالت  ال تات     هت-2تعث  لتلاند  Q، كي  تد    (

H2Lاللتلاند 
1

للتلاند ثالثي ال د  صوني لتلتوي ةد  الل عرة  (II)صو اسب ةل  صو  ال كاس  

نورم تد ةجعوع  انيمةتثتد، عرة امل جتد ةجعوع  الات ول معرة امل جتد ةجعوع  

H2Lاللرضول ت ، ضت عا صو اسب اللتلاند 
2

ث اتي ال د لتلتوي عد طرصب عرتي نورم تد  للتلاند 

انيمةتثتد مامل جتد اللرضول ت  ةلونا  لت  سداست  ةل اصو  ال كاس  تم دراس  الاعالت  

البتولو ت  للعرلباا العكعرة لععاداا ألرضع   نوا  ةد البلوترصا الععرض  مهي 

Staphylococcus aureus, Escherichia Coli, Klebsiella pneumonia,  
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Acinetobacter Spp    اللتلاندصد  ضاسوضداف طرصب اننوشار  ول الترص، ضت أ ال واتصH2L

1 
م 

H2L
2

ن صعوللا     نشاط تثبت ي على  نوا  البلوترصا العدرمس  كي  تد     عتل الععتداا  

Cu(L]العكعرة تعول  كعالت  تثبت ت  ضتولو ت   تدة ةاعدا الععتد 
2
   تثبتط مال   ن صعول   [2(

 لعا كي  ال  اللتلانداا الكرة  

 

 DFTبطريقة  SrTiO3ممتز على سطح    دراسة سلوك جزيء هيدروجين مفرد 
آنع الزصد، ر اع العبدر ، وات  عاةر
 

     
  المـلـخـــص

ل راا  G(d,p+31-6  مالعجعوعاا األساست  DFT-D3/b3pw)ضاسوضداف طرصت   

ل رة  cc-pVDZم (،(Srل راا ال ورنشتوف  O ،)LANL2DZ ( ماألل جتد (Hالهتدرم تد 

ةارد على  H2مطاقاا  ز ع هتدرم تد  اةوزايتعأ دراس  ةواضل اسوترار م ( (Tiالوتوانتوف 

 مالع اك  الععودص  ضتد ةرلز لول  الجز ع θلدال  كي الزامص  الت بت   SrTiO3(001)س ح 

صعوز كتزصاتتا على  H2لدراس      ز ع ال  ح   تث  مضكأ   اضاا ه   اةد   O-2م صو 

الت بت  ع د الزامص   O-2كوق ةوقل  صو   .a.u 0.0028-ض اق  ةتدارها  STO(001)س ح 

 اا ال اضت  دراسال، مهي كي اتااق  تد ةل           مالع اك  الععودص       

 

The Electronic Properties of a Monolayer of Transition  

Metal DiChalcogenide (MoS2) Material 
Fatima M. A. Algomati1 and Fatima N. Zaggout2 

 

Abstract: 
Transition metal dichalcogenide (TMDC) crystals have emerged as a new 

class of semiconductors that display distinctive properties at monolayer 

thickness. Their electronic properties are of particular interest and 

importance. They exhibit a transition to direct band gap semiconductors at 

monolayer thickness.  In this study, the transition of the electronic 

properties of MoS2 have been studied via first principles approach based on 

density function theory (DFT). The obtained results have shown that the 

energy band gap of MoS2 monolayer is direct of about 1.69eV. On the 

other hand, an indirect gap is obtained in the cases of bilayer and trilayer of 

the same compound.   

 

 


