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 الادارةكلمة رئيس القسم 

 من بنخبة نفتخر بالجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا ألاعمال إدارة قسم في فإننا

 نشطون، مؤهلون، أفرادٌ  هم ألاعمال إدارة قسم في التدريس هيئة أعضاء

 خبرة جانب فإلى. لطالبنا مالءمة ألاكثر التعليم لتقديم أنفسهم كرسوا مبتكرون،

 أفضل بتوفير يلتزموٌن فهم التدريس، في البارزة ومهاراتهم التدريسية الهيئة أعضاء

ٌ.للجميع تعليمية تجربة

ٌ

 الكثير تخريج وتم الطلبة، من كبير عدد التحق اليوم وحتى القسم افتتاح فمنذ

 العدد وهذا املاضية، السنوات مدى على العمل لسوٌق والطالبات الطالب من

 متعددة وجهات عدة مجاالت في القسم خريجي يعمل حيث مستمر، بازدياد

 خدمات وشركات والبنوك، الاتصاالت، شركات مثل وخاصة كبرٌى وشركات حكومية

ٌ.وغيرها واملستشفيات التقنية،

ٌ

 عالي تعليم تقديم إلى القسم ويهدف بكالوريوس ألاعمال إدارة قسم في يوجد 

 بيئة في التطبيقي والعمل التعلم نهج بذلك متبعة ألاعمال إدارة مجال في الجودة

 بدوره ألاعمال إدارة قسم يفخر. الفكرٌي والتحفيز الجماعي والتعلم للعمل داعمة

 أنه كما. العمل سوٌق مع يتوافق بما التعليمية ومناهجه برامجه تطوير في الريادي

 في املقدمة الاتصال وسائل خالل من استفساراتكم على باإلجابة نقوم أن يسرنا

 .لخدمتكم دائما ونتطلع ،"بنا اتصل" صفحة

ٌ

ٌ

 ختاما أسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

 

 



 (0202) الادارةدليل قسم        الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 إلادارةقسم  عن عامة مقدمة

 التجارية، ألاعمال عمليات إدارة أو ألداء مواز مصطلح هو ألاعمال إدارة

 أن املرجح فمن وبالتالي. الهامة القرارات صناعة على تشتمل ربما والتي

 يتم بحيث املوارد من وغيرهم للعاملين التنظيمية الكفاءة على تشتمل

ٌ.املشتركة والغايات ألاهداف تحقيق نحو ألانشطة توجيه
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 رؤية ورسالة وأهداف القسم

 :القسم رؤيا
 بمعععععععا املسعععععععتقبل أعمعععععععال قعععععععادة لعععععععد  إلاداري  إلابعععععععداع ومهعععععععارات خصعععععععائص تنميعععععععة إلعععععععى نتطلعععععععع

 .العمل سوق  واحتياجات يتوافق
 :القسم رسالة

  إلاعمععععععععععععال إدارة قسععععععععععععم يكععععععععععععون  الن نسعععععععععععع ى
 
  مركعععععععععععع ا

 
, والععععععععععععتعلم التعلععععععععععععيم عمليععععععععععععة فععععععععععععي متميععععععععععععزا

 اجععععععععععل مععععععععععن إلاعمععععععععععال إدارة حقععععععععععل فعععععععععي املتخصصععععععععععة الاستشععععععععععارات تقععععععععععديم, البحععععععععععو  إععععععععععداد

 العراقعععععععععععي للمجتمعععععععععععع خدمعععععععععععة الكفعععععععععععا ة معععععععععععن عاليعععععععععععة درجعععععععععععة علعععععععععععى بشعععععععععععري  معععععععععععال رأس إععععععععععععداد

 .كافة وإلانسانية

 -: آلاتي تحقيق إلى القسم يهدف 

 واملتضعععععععمن املععععععععد الدراسععععععع   البرنعععععععامج خعععععععالل معععععععن الكفععععععع ة إلاداريعععععععة الكعععععععوادر تخعععععععريج .2

 . إلادارة في عملية وتطبيقات نظرية معارف

 التععععععععععععع  املشعععععععععععععاكل حعععععععععععععل فعععععععععععععي للمسعععععععععععععاهمة البحثيعععععععععععععة إلامكانيعععععععععععععات و القعععععععععععععدرات تطعععععععععععععوير .0

 . املختلفة وم سساتها الدولة دوائر تواجهها

 . املختلفة وم سساتها الدولة لدوائر إلادارية املشورة تقديم .3

 امل سسععععععععععععععات فععععععععععععععي املتبعععععععععععععععة إلاداريععععععععععععععة ألاسععععععععععععععاليب تطععععععععععععععوير فععععععععععععععي الفاعلععععععععععععععة املسععععععععععععععاهمة .4

 النعععععععععععدوات وعقععععععععععد املسععععععععععتمر التعلععععععععععيم دورات تنظعععععععععععيم خععععععععععالل مععععععععععن وذلعععععععععع  املختلفععععععععععة

 املشتركة واللقا ات

 . العمل حقل احتياجات و يتناسب بما الدراس   املنهج تطوير .5

 املختلفعععععععععة وم سسعععععععععاتها الدولعععععععععة ودوائعععععععععر القسعععععععععم تدريسععععععععع   بعععععععععين العالقعععععععععات تعععععععععدعيم .6

 . املشتركة واللقا ات الندوات عقد خالل من وذل 
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 لقسمسياسة القبول با

ٌوفقا للفئات التالية: بالقسميتم قبول الطلبة للدراسة 

 مستجدين: طلبة .2

ٌ بمؤسسةةات تعلةةيم الدراسةةة  لهةةم تسةةبق لةةم جةةدد طلبةةة
 
أي  عةةالي سةةابقا

ٌ.)يعادلها ما و الثانوية الشهادة علي متحصل(

 : منقولين طلبة .0

 هةؤالء سةةابقا ويخضةع العةالي التعلةيم بمؤسسةة الدراسةة لهةةم سةةبق طلبةة

 % 05 تتجةاوٌز ال علةى أن لهةم دراسةاها سةبق التةي مةوادهم ملعادلةة الطلبةة

مةةا  حسةةب امللتحةةق بةةه بالقسةةم دراسةةاها للطالةةب املةةواد الازمةةة مجمةةو  مةةن

ٌ.والامتحانات بالجامعة القبول والدراسة الئحة عليه تنص

 استكمال: طلبة .3

فةةي اسةةتكمال   ويرغبةةوٌن ) عةةالي دبلةةوم( عةةام  مؤهةةل علةةي متحصةةلين طلبةةة

  الطالةةب درسةةها التةةي املةةواد احتسةاب حيةةث يةةتم الجامعيةةة الدراسةة
 
سةةابقا

 املةةواد مةةن يضةةةاف عةةدد( أي التخصةةص بتغييةةر يقةةوم ال ان بشةةر 

فةةةةةي  الجامعيةةةةةة الدرجةةةةةة تؤهلةةةةةه للعصةةةةةول علةةةةةي التةةةةةي الاسةةةةةتدراكية

 .)تخصصه

 املستندات املطلوبة إلتمام عملية التسجيل . .4

 حصةوٌل فةةي حالةة ويةتم معادلاهةةا( يعادلهةا مةا او الاصةةلية الثانويةةة الشةهادة

ٌ.)خارج ليبيا من عليها الطالب

 .)الوافدين للطلبة السفر جواز صورة ميالد) شهادة -ٌأ

 شمسية. صوٌر (6) -ٌب

 . السوابق من الخلو شهادة -ٌت

 .الصعية الشهادة -ٌث

ٌ.الوطني الرقم مستخرج -ٌج
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 منهةةةا التةةي انتقةةةل الجهةةة مةةن واملعتمةةد الاصةةلي الةةدرجات كشةة  -ٌح

 قبةةةل عةةةالي اخةةةرٌى تعلةةةيم دراسةةةته بمؤسسةةةة حالةةةة فةةةي الطالةةةب

 .بالجامعة التحاقه

 الطلبةة املتحصةةلين حالةةة فةةي الةدرجات وكشةة  التخةةرج افةادة إرفةاق -ٌخ

 بةةنفس اسةةتكمال دراسةةاهم ويرغبةةون فةةي  العةةالي الةةدبلوم شةةهادة علةي

 .التخصص

 لةةه للفئةة املناسةةبة وتسةجيله السةابقة للمسةتندات الطالةب اسةتيفاء بعةد

 سبعة ارقام كالتالي : من مكوٌن به خاص قيد رقم صرف يتم

 الطالب تسلسل رقم -ٌأ

 الدفعة رقم -ٌب

 بالجامعة خاص تابت رقم وهو التخصص رقم -ٌت

 باملنظومةةة الالكترونيةةة يةةدرج بةةه خةةاص قيةةد رقةةم علةةي حصةةوله بعةةد

 بعةةد تمكنةةه دخةول للجامعةةة وبطاقةةة قيةةد بطاقةة بةةذلك ويمةةن  بالجامعةة

 املرشةةد بمسةةاعدة بالقسةةم لشةةرو  التنزيةةل وفقةةا املةةواد تنزيةةل مةةن ذلةةك

ٌالاكاديمي.

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
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 شروط التنزيل

 قيةةد قيةد وبطاقةةة رقةم علةي حصةوله بعةد الجامعةة مةواده فةي  تنزيةل للطالةب يحةق

 : كاالتي ذلك و

 42والعةةةةد ألاعلةةةةى  وحةةةةدة  50العةةةةد ألادنةةة   )والربيةةةع الخريةةة  )فصةةةل 

 وحدة.

 وحدة.   50العد ألاعلى  ) الصي  )فصل 

 مةةةن املعةةةد الجةةةدوٌل حسةةةب املةةةواد بشةةةكل مبةةةد ي بتنزيةةةل الطالةةةب يقةةةوم 

عةةةن طريةةةق  للمةةةواد الطالةةةب ارشةةةاد حيةةةث يةةةتم  اليةةةه املنتسةةةب القسةةةم

 حةةةددها القسةةم بةةةاملواد التةةةي الخاصةةة وفةةةق الاسةةبقيات املرشةةد الاكةةةاديمي

ٌ .مسبقا

 املاليةةة التسةةجيل وادارة إدارة قبةةل مةةن النهةةا ي التنزيةةل نمةةوذج اعتمةةاد بعةةد

 حسةةةب باملحاضةةةرات حينهةةةا الالتحةةةاق ويمكنةةةه منةةةه نسةةةخة الطالةةةب يسةةةتلم

ٌاملعلنة. الجداوٌل

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ
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 ألية قبول املعادالت للطلبة املنقولين 

 القبةةول فةةي شةةةرو  للمعادلةةةة مسةةتوفي املتقةةدم الطالةةةب ملةة  ان يكةةوٌن 

 الاتي: والتي تتضمن الجامعة

 أو وثيقةةةةةة نجةةةةاح معتمةةةةةدة  يعادلهةةةةةا مةةةةا ألاصةةةةلية أو الثانويةةةةة الشةةةةهادة

ٌوأصلية.

 ميالد شهادة. 

 6 شخصية صوٌر.ٌ

  الدرجات الاصلي . كش 

 علةةةي املتحصةةةلين الاسةةةتكمال للطلبةةةة حالةةةة الاصةةةلية فةةةي التخةةةرج إفةةةادة 

 .)التخصص نفس يكوٌن ان بشر  (الدبلوم العالي درجة

 عليةةه ينطبةةق الثانويةةة حيةةث انةةه الشةةهادة الطالةةب فةةي  مسةةار مةةن التحقةةق 

الثانويةةةات العلميةةةة والثانويةةةات  ( املسةةةتجد قبةةةول الطالةةةب شةةةرو  نفةةةس

 .)ألادبية

 الاعتمةةاد حيةةث مةةن منةةه الطالةةب واملعهةةد املنتقةةل الجامعةةة مةةن التحقةةق 

 قوائم املعاهد والجامعات املعتمدة واملوجودة بالجامعة  حسب وذلك

 إحضةار عليةه وجةب ليبيةا فانةه خةارج جامعةة مةن املنتقةل الطالةب فةي حالةة 

الجةةةةودة  لضةةةةمان املركةةةل الةةةةوطني مةةةةن هةةةذه الجامعةةةةة يفيةةةةد اعتمةةةةاد مةةةا

 .ليبيا خارج من مر علي خريجي الثانوياتوينطبق هذا الٌا

 املةةواد عةةدد % مةةن05عةةن تليةةد ال بنسةةبة املنقةةولين للطلبةةة املعادلةةة تةةتم 

لةةوائ   حسةةب وذلةةك إليةةه بالقسةةم املعةةادل للدراسةةة املقةةررة للمةةواد الكلةةي

 الليبية. والدراسة بجامعة القبوٌل

 يتطلةةبال  فانةةه العةةالي درجةةة الةةدبلوم علةةي املتحصةةلين الطلبةةة فةةي حالةةة 

التةةةي  جميةةةع املةةواد معادلةةة أنةةه يةةتم حيةةةث 0 سةةبق فةةي  الفقةةةرة مةةا علةةيهم

اسةةةتكمال  بالقسةةةم يصةةةن  بانةةةه فئةةةة املةةةواد املقةةةررة لدراسةةةاها مةةةع تتطةةةابق

بةةةةنفس  درس قةةةةد الطالةةةةب يكةةةةوٌن أن منقةةةةول وذلةةةةك بشةةةةر  ولةةةةيس
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بتغييةةر املسةةار الن فةةي هةةذه العالةةة يعتبةةر  يسةةم  ال  بةةه املعةةادل  التخصةةص

 املواد املقررة  بالقسم. من فقط  %05املنقول ويعادل له من فئة 

 الاخةةتالف فةةةي  حالةةةة اسةةتدعى ألامةةر لةةةذلك فةةي مفةةردات املةةواد اذا إرفةةاق يةةتم

معادلةةة املةةادة فةةي   يةةتم أن علةةى ليبيةةا خةةارج الطالةةب املسةةميات أو اذا  درس

% مةةةةن مفةةةةردات املقةةةةرر 05عةةةةن  تقةةةةل ال بنسةةةةبة تطةةةةابق مفرداتهةةةةا حالةةةةة

 الجامعة الليبية املعادل في 

 سةةنوات  55 عةةن سةنوات الانقطةةا  فيهةةا تجةةاوٌز قبةةول املعةةادالت التةي يةةتم ال

 التسلسةةةل بصةةةفة تتميةةةز والتةةةي الهندسةةةية وخصوصةةةا فةةةي التخصصةةةات

 .والتتابع

 مةةن اعتمادهةةا ويةةتم الخاصةةة بةةذلك النمةةاذج حسةةب املةةواد معادلةةة يةةتم 

 .بالجامعة العام املسجل من وتعتمد بالقسم لجنة املعادالت قبل

 التسةةجيل لقسةةم ورفضةةها قبولهةةا املعةةادالت جميعهةةا التةةي يةةتم إحالةةة يةةتم 

 علةةي يةتم تسةةجيله بهةا القبةوٌل حالةة و عليهةا الطالةب والقبةول وذلةك ليطلةع

  الفصل الذي تمت فيه املعادلة.
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 الادارة قسم خريجي مجاالت

 منظمةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي الخةةةةةةةةةةةدمات بةةةةةةةةةةةين التنسةةةةةةةةةةةيق أي اللوجسةةةةةةةةةةةتية، الخةةةةةةةةةةةدمات مجةةةةةةةةةةةال .5

 واللبائن، العمالء وبين ألاعمال

 املةةةةةةةةةةةوارد وتعةةةةةةةةةةةين واختيةةةةةةةةةةةار اسةةةةةةةةةةةتقطاب علةةةةةةةةةةةى والقةةةةةةةةةةةدرة البشةةةةةةةةةةةرية املةةةةةةةةةةةوارد إدارة .4

 املنظمة في بكفاءة البشرية

 تخصصةةةةةةةةةةات ألاعمةةةةةةةةةةال إدارة تخصةةةةةةةةةةص خةةةةةةةةةةريج يشةةةةةةةةةةغل إذ املاليةةةةةةةةةةة، الجوانةةةةةةةةةةب  .3

 باإلضةةةةةةةةةافة ألامثةةةةةةةةةل التمةةةةةةةةةويلي الهيكةةةةةةةةةل تحديةةةةةةةةةد و املنظمةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةي املاليةةةةةةةةةة ادارة

 . والرقابة املحاسبية الجوانب إلى

عنةةةةةةةةةةةةةى املناصةةةةةةةةةةةةةةب هةةةةةةةةةةةةةذه كانةةةةةةةةةةةةةت سةةةةةةةةةةةةةةواءٌ  اداريةةةةةةةةةةةةةة، املناصةةةةةةةةةةةةةب .2
ُ
 املةةةةةةةةةةةةةةوارد بةةةةةةةةةةةةةادارة ت

 والةةةةةةةةةةةةةةةةةر ى ألاهةةةةةةةةةةةةةةةةةداف إدارة أو تقةةةةةةةةةةةةةةةةةدمها التةةةةةةةةةةةةةةةةةي الخةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات إدارة او البشةةةةةةةةةةةةةةةةةرية

 الاستراتيجية والخطط

 التةةةةةةةةةةةةةةي والفةةةةةةةةةةةةةةرص القةةةةةةةةةةةةةةوة نقةةةةةةةةةةةةةةا  اسةةةةةةةةةةةةةةتغالل علةةةةةةةةةةةةةةى والقةةةةةةةةةةةةةةدرة التفةةةةةةةةةةةةةةاو  إدارة .0

 . املنظمة تملكها

ا ألاعمةةةةةةةةةةةةةال إدارة تخصةةةةةةةةةةةةةص خةةةةةةةةةةةةةريج يكةةةةةةةةةةةةةوٌن إذ التسةةةةةةةةةةةةةويق، .6  شةةةةةةةةةةةةةغل علةةةةةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةةةةةادر 

 التةةةةةةةةةةةةي والخةةةةةةةةةةةدمات املنتجةةةةةةةةةةةةات تةةةةةةةةةةةرويج علةةةةةةةةةةةةى تعمةةةةةةةةةةةل التةةةةةةةةةةةةي التسةةةةةةةةةةةويق مناصةةةةةةةةةةةب

 اللبائن على وتعرضها املنظمة تنتجها

 املاليةةةةةةةةة املؤسسةةةةةةةةات فةةةةةةةةي الطةةةةةةةةالب تةةةةةةةةدريب خةةةةةةةةالل مةةةةةةةةن. املاليةةةةةةةةة املنظمةةةةةةةةات إدارة .7

ٌالدراسة مدة خالل

ٌ

ٌ

ٌ
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 البكالوريوسمتطلبات برنامج 
 مقررات الععععلععوم إلانسانية -أ 

 ألاسعععبععقيات ععععدد الوحععععدات اسععععم املقعععرر  رم  املقرر  ر.م

 - 2 اللغة العربية 100 1

 - 2 تربية إلاسالمية 101 2

 - 2 2اللغة الانجليزية 103 3

 103 2 0اللغة الانجليزية 104 4

 8 الععععمععجععموع
 

ٌ

 العامةاملقررات  -ب 

 ألاسعععععبعععقيات عععععدد الوحعععععععدات اسععععم املقععرر  رم  املقرر  ر.م

 - 3 مبادئ القانون  102 1

 - 3 2إحصا   105 2

 - 3 2رياضة  109 3

 102 3 القانون التجاري  202 4

 105 3 0إحصا   205 5

 109 3 0رياضة  209 6

 - 3 تطبيقات الحاسوب 309 7

 21 الععععمعععجموع
 

ٌ

 املععقررات إلالعع امية -ج 

 ألاسععععبقععيات عععدد الععوحععدات اسععععم املععقرر  رم  املقرر  ر.م

 أوال : املقععررات التخععصصية

 - 4 مبادئ إدارة الاعمال 120 1

 120 3 إدارة العمليات إلانتاجية 221 2



 (0202) الادارةدليل قسم        الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 120 3 السلوك التنظيمي 222 3

 180,120 3 إدارة التسويق 223 4

 222 3 إدارة املوارد البشرية 225 5

 309,120 3 نظم املعلومات إلادارية 227 6

 225 3 نظرية التنظيم 321 7

 321,223,221 3 طرق البحث في إدارة الاعمال 322 8

 230,120 3 إلادارة املالية 324 9

 120 3 إدارة املشتريات و املخازن  326 10

 120,109,105 3 2بحو  العمليات  328 11

 225 3 القيادة التنظيمية 329 12

 321 3 التطوير التنظيمي 420 13

 120,105 3 إدارة الخطر والتأمين 421 14

 321,223 3 إلادارة الدولية 423 15

 321,180 3 إلادارة الاستراتيجية 425 16

 328,205 3 0بحو  العمليات  428 17

 222+300ساعة 2 التخرجبحث  429 18

 54 العععمععجععموع
 

ٌ

 ثععانيععا : الععمقععررات غععير التخصععصيععة

 - 3 2مبادئ اقتصاد  110 1

 110 3 0مبادئ اقتصاد  111 2

 - 3 2مبادئ املحاسبة  130 3

 130 3 0مبادئ املحاسبة  131 4

 - 3 مبادئ التمويل والاستثمار 140 5

 - 4 العامةمبادئ إلادارة  160 6

 120 3 مبادئ التسويق 180 7

 111 3 2اقتصاد ح ئي  210 8

 111 3 2اقتصاد كلي  211 9

 210 3 0اقتصاد ج ئي  212 10

 131 3 2محاسبة متوسطة  230 11

 230 3 0محاسبة متوسطة  231 12

 111 3 تقييم مشروعات 412 13

 40 العععمععجععموع
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ٌ

 الاخعععتياريععةاملععقععررات  -د 

 الاسععبععقيات عععدد الععوحععدات اسععععم العمقرر  رم  املقرر  ر.م

 وحدات( 6أوآل : املقررات التخصصية :)يختار الطالب منها 

 120 3 إدارة املصارف 422 1

 425 3 الابتكار وريادة الاعمال 521 2

 223,321,324 3 إدارة املشاريع 522 3

 324,321 3 إدارة املشروعات الصغيرة 524 4

 120 3 تاريخ الفكر إلاداري  525 5

 309,120 3 تطبيقات الحاسوب في إلادارة 527 6

 321 3 دراسات في إلادارة 529 7

 21 الععععمعجمععوع
 

ٌ

 وحدات( 3ثانيآ : املقررات غير التخصصية: )يختار الطالب منها 

 - 3 مبادئ العلوم السياسية 150 1

 160,120 3 الرقابة إلادارية 265 2

 111 3 النقود و املصارف 313 3

 231 3 2محاسبة تكاليف  333 4

 12 الععععمعجمععوع
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 شجرة مقررات قسم إدارة ألاعمال
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 مشروع التخرج

 شاريع التخرج: املرشد في م

 الليبيةةةة للعلةةةوم والتكنولوجيةةةا لتطةةةوير بجامعةةةة التعليميةةةة السياسةةةية مةةةع تماشةةةيا 

 بصةةةفة وأهةةةداف القسةةةم عامةةةة أهةةةداف الجامعةةةة تحقةةةق التةةةي الدراسةةةية خطتةةةه

 تلقةةاه ملةةا وتطبيقةةا ألاساسةةية فةةي جميةةع املجةةالت املفةةاهيم للطالةةب وتقةةدم خاصةةة،

 محاضرات. من الطالب

 ليكةةوٌن الخةةريج الطالةةب تؤهةةل التةةي  امليةةداني والتةةدريب التخةةرج مشةةاريع هنةةاك 

 علةةي تةةةوفير وتهةةةدف والبحثيةةةة، والعمليةةة العلميةةة املجةةةاالت كافةةةة فعةةاال عنصةةرا

 العمةةل فةةي سةةوٌق متطلبةةات يفةةي علميةةة فةةي جميةةع املجةةالت أسةةس علةةي مبنةةي تعلةةيم

 القطاعات. لجميع بالدنا

  عاليةةةا  تةةةلهيال مةةةؤهلين طةةةالب تخةةةريج ويهةةةدف كةةةذلك إلةةةى وعلةةةي مختلةةة  املسةةةتويات

 . التدريس والبحوث الالتزام بمعايير عالية في  عن طريق وذلك في تخصصهم،

 التخرج: مشروع ماهية

 أن مراعةةاة مةةع أي مجةةال كةةان حقيقيةةة فةةي املشةةكلة لعةةل تهةةدف معينةةة فكةةرة هةةو 

 سةةليم تخطةةيط ذلةةي يتبةةع العةةل مبتكةةر أسةةلوب تكةةوٌن وأن جديةةدة الفكةةرة تكةةوٌن

 .والجهد وللوقت للقدرات

 الطلبةةة  قةةدرات يكشةة  عةةن إذ للطالةةب حقيقيةةا اختبةةارا التخةةرج مشةةرو  يمثةةل كمةا

املشةةاكل فةةةي جميةةع املجةةةالت  مةةن جديةةدة للعديةةةد حلةةوٌل وابتكةةةار املشةةةاكل فةةي تحليةةل

 التخةةرج ويقةةدم مشةةرو  التخةةرج، املشةةرو  ملةةادة الوصةةوٌل قبةةل دراسةةاها أتةةم التةةي

 إذ التخةةرج بعةةد لةةه العمليةةة للعيةةاة مقدمةةة تكةةوٌن للطالةةب هامةةة فعليةةة تجربةةة

 كليا. اعتمادا إبداعه املشرو  وعلي عمل الطالب في علي تعتمد

  يقسةةم أن ومةةتقن متميةةزا مشةةروعا ليقةةدموا أمةةور الطلبةةة لتسةةهيل املهةةم مةةن وكةةان 

 يقةةةوم الطالةةةب ألاوٌل الفصةةةل ففةةةي الدراسةةةيين علةةةي الفصةةةلين مشةةةرو  التخةةةرج

 وأسةةباب ،وأهةةداف بةةه والتعريةة املشةةرو   عةةن معلومةةات مةةن مةةا جمةةع كةةل بتقةةديم

 الفصةةل و املشةةرو  تصةةميم وأفكةةار والتحليةةل للمشةةرو  بالكامةةل املشةةرو  اختيةةار

وواجهةةةات  وقطاعةةةات مسةةةاقط مةةةن للمشةةةرو  النهايةةةة الفكةةةرة يقةةةدم فيةةةه الفةةةاني

 . واملناظير بالظل نها ي وإظهار
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   املهةةاراتتطبيةةق  علةةي قةةادرا الطالةةب أن مةةن إلةةى التلكةةد التخةةرج ويهةةدف مشةةرو 

النصةةةةح  تةةةةوفير الجامعيةةةةة فةةةةي ظةةةةل دراسةةةةته خةةةةالل واملعةةةةارف التةةةةي حصةةةةل عليهةةةةا

 مشةةرو  طالةةب تقةةديم كةةل علةةي ويجةةب التخةةرج املشةةرف علةةي مشةةرو  مةةن وارشةةاد

 وعمومةا مشةترك واحةد الطةالب مشةرو  يقةدم بعة  أن القسةم يةرٌى لةم مةا مسةتقل

 :يلي ما التخرج أهداف مشرو  نلخص أن نستطيع

 معةةةارف قةةةدرات اسةةةتخدام علةةةي قةةةادرا الخةةةريج الطالةةةب أن مةةةن التلكةةةد .5

 .والتنظيمية والبحثية والخطابية الكتابية

 .الواقع ذلك علي أر  وتنفيذ تعلمه ما لتطبيق للطالب فرصة إعطاء .4

 التحاقةةةه فعليةةةا قبةةةل املنةةةة أخالقيةةةات لتطبيةةةق فرصةةةة الطالةةةب إعطةةةاء .3

 .بالعمل

مةةةن مجةةةاالت أي مجةةةال  علةةةي تخرجةةةه مشةةةرو  يطبةةةق أن للطالةةةب ويحةةةق .2

املشةةةةةرف متخصةةةةةص فةةةةةي إحةةةةةدى  يكةةةةةوٌن أن الهندسةةةةةة ويفضةةةةةل العلةةةةةوم و

ٌمجاالت.

 شروط عامة في اختيار مشاريع التخرج: 

 لديةةه يصةةب  التخةةرج حتةةى ملشةةرو  الدراسةةية املقةةررات أنهةةى طالةةب كةةل علةةي يجةةب 

 لغالبيةةة إنهائةةه بعةةد وخاصةةة مشةةرو  التخةةرج اختيةةار صةةعيحة فةةي وطريقةةة تصةةوٌر

 وفةةق التخةةرج مشةةرو  باختيةةار يقةةوم أن طالةةب علةةى كةةل يجةةب وهنةةا القسةةم مةةواد

ٌ:ألاسس التالية

 يقةةةدم تقديمةةةه بحيةةةث يريةةةد الةةةذي املشةةةرو  موضةةةو  الطالةةب يختةةةار أن .5

 العيةةاة املشةرو  تطبيةةق مةةع إمكانيةة وفعليةةة واقعيةة وحلةةوٌل كافيةة معلومةات

 .العملية

 وجمةةةةع املعلومةةةةات العمليةةةةة بالعيةةةةاة بةةةةاالنخرا  الطالةةةةب يقةةةةوم أن  .4

 بحاجةةةة التةةةي  ةةةي أو املواضةةةيع املوجةةةودة للمشةةةاكل املناسةةةبة واملالحظةةةات

 .للتطوير

 عةةن )وموثقةةةة )كمسةةودة كافيةةة نظريةةةة معلومةةات لةةدى الطالةةةب يكةةوٌن أن  .3

 .تنفيذ املشرو  البدء قبل املختار املوضو 

 ال أن املشةةرو  و إنجةةاز ملراحةةل ومفصةةلة زمنيةةة خطةةة توضةةع أن يجةةب  .2

 .التسجيل دايةب من أشهر الثمانية تتجاوٌز
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 ومحاولةةة القسةةم بالجامعةةة يخةةدم اختيةةار املوضةةو  بمةةا ألاوليةةات فةةي يضةةع أن .0

 ومشةةاريع واقتراحةةات أفكةةار القسةةم  مةةن لةةه فةةي هامةةة بصةةمة تةةرك الطالةةب

 .تخرج

 الةةةذي متخصةةةص فةةةي مجةةةال املشةةةرو  املشةةةرف ألاسةةةتاذ يكةةةوٌن أن فضةةةل .6

ٌ.الطالب اختاره

 قواعد قبول مشاريع التخرج: 

 وهميةةة علةةي أمةةوٌر يعتمةةد ال وأن العملةةي للتطبيةةق قابةةل املشةةرو  يكةةوٌن ان .5

 .للتطبيق قابلة غير

 القيةةام بةةلي دوٌن مسةةبقا موجةةودة فكةةرة مةةن مةةلخوذ املشةةرو  يكةةوٌن أن .4

 .عليها تطوير

 الاسةةةتفادة مةةن بعةةةد بنفسةةةه ينفةةةذه مشةةةرو  بتقةةةديم الطالةةةب يقةةةوم أن .3

 .الدراسة مراحل من اكتسبها الخبرة التي

 جديدة. أفكار املشرو  يقدم أن .2

 حةةدود فيةه عنةةد العمةةل عةةن التوقةة  سةةابق تةةم مشةةرو  املشةةرو  يكمةةل أن .0

 .معينة

 . مسبقا موجودة ملشاكل حلوٌل املشرو  يقدم أن .6

 وقةةةيم والدينيةةةة وعةةةادات اسةةةالمية وألاخةةةالق القةةيم املشةةةرو  يحتةةةرم أن .7

 .املهنة وأخالقيات واسالمي الليبي املجتمع

 .البدء باملشرو  قبل املشرف من املوافقة يلخذ أن الطالب علي يجب .0

 ويسةةم  لهةةذا الغةةر  املعةد النمةةوذج حسةةب مقتةرح مشةةرو  الطالةةب يقةدم .9

 باألولوية. الاختيار مقترح ويتم مشرو  من أكثر للطالب تقديم

 (..العلمية املشاريع  )اللجنة لجنة من قبل املقترحة املشاريع تقييم يتم .55

 أمةةا فةةي حالةةة املشةةرف مةةع مباشةةرة العمةةل الطالةةب يبةةدأ القبةةوٌل ي حالةةة .55

ٌ.مرة أخرى للقسم مقترح مشرو  تقديم إعادة الطالب فعلى الرف 

 العناصر الاساسية للمشاريع: 

 هما أساسين عنصرين من التخرج مشرو  يتكوٌن: 

 ألاولةةةى مراحةةةل التصةةةميم بمناقشةةةة  الطالةةةب يقةةةوم :التطبيقعععي الجانعععب .5

 وموثةةق املواقةةع علةةي ، النظريةةةأو  تطبيقيةةه دراسةةة عةةن والثالثةةة والثانيةةة

 .والرسم بالصوٌر مع التحليل للمشرو  عملية بلعمال
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 املشةةرو  نظةةري عةةن تفصةةيلي شةةرح عةةن عبةةارة وهةةو : التفصععيلي التقريععر .4

 مةةن العةةام الهةةدف علةةي هةةذا التقريةةر ويحتةةوٌي واضةةعة علميةةة بطةةرٌق موثةةق

 اختيةةةةاره وأسةةةةباب جمةةةةع املعلومةةةةات تحقيقةةةه وطةةةةرٌق وطريقةةةةة املشةةةرو 

 .الطالب إليها التي وصل التصميم مراحل خالل وتحليل املوقع املشرو 

  والثانيةةةة ألاوٌل للمراحةةةل التصةةةميم العامةةةة والشةةةرو  التخةةةرج مشةةةرو  كيفيةةةة 

 والثالثة:

 .القسم املختص إلى اجازة مشرو  ببرنامج الطالب يتقدم .5

 نجةةح فةةي مقةةررات قةةد يكةةوٌن أن بعةةد اجةةازة بمشةةرو  الطالةةب يتقةةدم .4

 .مشرو  التخرج وبحث املراحل ملختل  التصميم املعمارٌي

 .والثانية ونهائية أولى : مراحل ثالثة من اجازة مشرو  يتلل  .3

 ألاولةةةةى للنظةةةةر فةةةةي الثالثةةةةة مراحةةةةل يشةةةةكل مجلةةةةس القسةةةةم لجنةةةةة تحكةةةةيم .2

 .التخرج مشرو  من ونهائية والثانية

 مةةن التحكةةيم املسةةماة لجنةةة قبةةل مةةن النهةةا ي املشةةرو  تحكةةيم يجةةرٌى .0

 ال الدراسةةة ي،  ضةةةمن املواعيةةةد فقةةةط فةةةي العةةةام مةةةرتين القسةةةم مجلةةةس

 .القسم يحددها

 مةةةن %(علةةةي ألاقةةةل05إذا نةةةال درجةةة ) املشةةةرو  ناجعةةةا فةةي يعتبةةر الطالةةةب .6

ٌالعالمة

 املعدالت: 

  اجةةازة فةةى الاقسةةام العلميةةة بجامعةةة درجةةة علةةي الطالةةب لعصةةوٌل يشةةتر 

 .كافة املقررات الليبية للعلوم والتكنولوجيا نجاحه في

 أسةةةاس تخصةةةيص علةةةي دراسةةةية مرحلةةةة كةةةل النجةةةاح فةةةي معةةةدل يحسةةةب 

الدراسةةةية  الطالةةب فةةي مختلةة  املراحةةل عليةةه حصةةل الةةذي %( للمعةةدل80)

 مشرو  %( لدرجة45و )

 املقررات نظام مبادئ 

 املجتمةةع وميولةةه ومطالةةب الفةةرد حاجةةات بةةين والتةةوازٌن التكامةةل يتحقةةق أن 

 .وأولوياته

 الاختيار حقه الطالب يمارس أن. 

 القرار اتخاذ الطالب يمارس أن. 

 وقدراته استعداده وحسب ميوله وفق الطالب يتعلم أن. 
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 وتعليلها قدراته على اكتشاف الطالب مساعدة. 

 تكيفه وسهولة الدراس ي البرنامج مرونة. 

 ارشةةاد وتةةوافر خةةدمات واسةةتقالله الطالةةب حريةةة بةةين التكامةةل يتحقةةق أن 

 .له والتوجيه

 بنةةاء  نحةةو فإنهةةا تتجةةه املقةةررات نظةةام عليهةةا املبةةادئ التةةي يقةةوم مالحظةةة ومةن

 ، واتخةةاذ القةةرار العريةةة فةةي الاختيةةار إعطةةاءه خةةالل مةةن الطالةةب شخصةةية

 وميولةةه يتناسةةب حيةةث التعليميةةة ألاخةةرٌى الةةنظم يتحقةةق فةةي لةةم مةةا وهةةذا

 مةةنهج وهةةو الةةذاتي والةةتعلم علةةى الاسةةتقاللية يركةةل نظةةام فهةةو واتجاهاتةةه،

ٌ.والتنو  والاستمرار بالشموٌل املتمثلة النظم التعليمية حديث في علمي

 مواصفات وشكل التقرير: 

 يبذلةةه يعكةةس املجهةةود الةةذي ألنةةه املشةةرو  هامةةا فةةي جةةلء التقريةةر يعتبةةر 

 علةى الاطةال  يريةد ملةن سةيعتبر مرجعةا أنةه كمةا أنجةله، الةذي والعمةل الطالةب

 لكتابتةةه خاصةةة عنايةةة تةةولى أن لةةذا يجةةب طةةالب وبةةاحثين، مةةن املوضةةو 

  . فيه ألافكار العلمية الواردة وترتيب

 للمشةةرف فإننةةا نتةةرك املجةةال للتقريةةر التةةالي التقسةةيم نقتةةرح إذ هنةةا ونحةةن 

طبيعةةة  حسةةب أسةةمااها أو تغيةةر ألاجةةلاء بعةة  دمةةج إلةةى الطالةةب لتوجيةةه

 الطالةةب علةةى ينبغةةي التقريةةر كتابةةة عامةةة حةةوٌل توصةةيات وهنةةاك املوضةةو ،

 :و ي بها التقيد

o مةةن التقريةةر علةةى ألاولةةى الصةةفحة تحتةةوٌي أن يجةةب الغععالف: صععفحة 

 املشةةةةرف الطالةةةةب، اسةةةم اسةةةم املشةةةةرو ، عنةةةوان شةةةعار الجامعةةةةة،

 . أخرٌى ومعلومات

o  بشةةةةكل مختصةةةةر  هةةةةدف الطالةةةةب يةةةةذكر وفيةةةةه :الدراسععععة ملخعععص 

 واحةةدة يتعةةدى صةةفحة ال أن ويجةةب منةةه، املتوقعةةة والنتةةائج املشةةرو 

الدراسةةات  يخةةص وذلةةك فيمةةا ،)كلمةةة " 505 "و 555 " بةةين مةةا أي(

 .ألاولى الجامعية

o  أي يةةةذكر كامةةةل بشةةةكل التقريةةةر فهرسةةةة يجةةةب :املحتويعععات قائمعععة 

 .الصفحات وأرقام العناوين
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o  قائمةةةةةة  تحديةةةةةد يجةةةةةب:)وجةةةةةدت إن( وألاشعععععكال قائمعععععة الجعععععداول

 عناوينهةةةا وأرقةةةام ذكةةةر مةةةع التقريةةةر الةةةوارد فةةةي وألاشةةةكال بالجةةةداوٌل

 .فيها الواردة الصفحات

o  صةةفحة إهةةداء إضةةافة للطالةةب يمكةةن:)وجةةدت إن( إلاهععدا  صععفحة 

 العةةوٌن لةةه مةةن قةةدم وكةةل أصةةدقائه أو وأسةةاتذته ألهلةةه الشةةكر لتوجيةه

 .املشرو  إنجاز

o  ويمكةةن بشةكل كامةةل املنجةل العمةل تقةديم يةتم وفيةه :التقريعر موضعوع 

 :التالية ألاساسية ألاجلاء إلى تقسيمه

 ووضةةعها  فةةي إطةةار باختصةةار املسةةللة اسةةتعرا  يةةتم وفيهةةا :مقدمععة .5

 .املقترحة حلوٌل إلى مع اشارة عام

 النظةةري للمسةللة الجانةةب تحليةل يةةتم الجةةلء فةةي هةذا :املشععكلة تحليعل .4

 .املناسبة العلوٌل واقتراح مفصل بشكل

 مةةن املتوصةةل لهةةا النتةةائج شةةرح فةةي هةةذا الجةةلء يةةتم  :النتععائج تحليععل  .3

 وتحليلهةةا أو مسةةا ي معمةةارٌي برنةةامج أو توضةةيحية رسةةومات خةةالل

 .عام بشكل

 ام يسةةتعر  املطروحةة ألافكةةار أوال الطالةةب يةةذكر وفيهةةا :الخالصعة  .2

تحقيقهةةا ثةةم  تةةم والنتةةائج التةةي الطالةةب قةةدمها التةةي العلةةول واملعالجةةة

 إجراءهةةةا املمكةةةن أو التحسةةةينات التطةةةويرات إلةةةى يشةةةير فةةةي الختةةةام

 . مستقبال

 بهةا الطالةب فةي اسةتعان التةي املراجةع كافةة ذكةةر يجةب :املراجعع قائمعة  .0

 لتسةةهيل لةةبع  الضةةوابط وفقةةا ترتةةب أن ويجةةب املشةةرو ، إنجةةاز

 .فيها البحث

 أو مالحةةةق إلضةةافة معلومةةات يسةةتخدم أن للطالةةةب :يمكةةن املالحععق .6

فةةةي   أهمياهةةا إمةةا لعةةدم التقريةةر ذكرهةةا فةةي موضةةو  نرغةةب  لةةم نتةةائج

وضةةع  يمكةةن فمةةثال القةةارئ،ذهةن  تشةوي  مةن خوفةا أو املوضةةو  فهةم

 .إلخ ..ملعق املنجلة في البرامج 

 التخرج: مشاريع ف الرئيسية ألاطراف

 يجةةةب تحديةةةد ظةةةروف حسةةةنة، و جيةةةد بشةةةكل املشةةةرو  إنجةةةاز لضةةةمن 

 واحد منه كل ومسئوليات املشرو  بتنفيذ ألاطراف املعنية
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 عةةةن تنفيةةةذ ألاوٌل واملسةةةئوٌل الرئيسةةة ي الطةةةرف الطالةةةب يعتبةةةر :الطالةةةب 

 :يلي نوجلها كما واملهام املسئوليات من عليه جملة وتترب املشرو 

 يتعةةين مقةةررين دراسةةيين بمثابةةة التخةةرج مشةةرو  يعتبةةر : عامةةة مسةةئوليات 

 ألاوٌل الدراسةة ي الفصةةل خةةالل وينجةةل الجةةلء ألاوٌل اجتيازهمةةا، الطالةةب علةةي

 للطالةةب، املسةةار الجةةام ي مةةن الثةةاني الدراسةة ي خةةالل الفصةةل الثةةاني والجةلء

 مةةن املةةواد الاناهةةاء بعةةد التخةةرج مشةةرو  اختيةةار الطالةةب علةةي لةةذا يجةةب

 .التصميمات وانشاءات وتمثل العملية

 التةةدريب بةةه خةةالل خةةاص تخةةرج مشةةرو  والتفكيةةر فةةي البحةةث الطالةةب علةةى 

 الةةةةدوائر أو باملؤسسةةةةات الخاصةةةةة الاتصةةةال خةةةةالل مةةةةن أو الصةةةيفي

 لةةةرئيس املقترحةةةات وتقةةةديم للمسةةةتوى التخةةةرج وصةةةوله قبةةةل العكوميةةةة

 مشةةاريع هنةةاك أن العلةةم مةةع بهةةا، القسةةم ومناقشةةاهم أسةةاتذة أو القسةةم

 تسةةمع كافةةة ال قةةد بالقسةةم لكنهةةا التةةدريس هيئةةة أعضةةاء داخليةةة يقترحهةةا

 لكةةل تخةةرج تةةوفير مشةةرو  مسةةئولية يتحمةةل ال القسةةم فةةإن وعليةةه الطةالب

 .طالب

 بنفسةةه إنجةةازهالطالةةب  علةةى يجةةب شخصةةيا عمةةال التخةةرج مشةةرو  يعتبةةر 

 اللةةةوائ  الجامعيةةةة ثبةةةوت عكةةةس ذلةةةك فسةةيعاقب  الطالةةةب طبةةةق حالةةةة وفةةي

 بالغ . املتعلقة

 للقةةةاءات أسةةةةبوعية مواعيةةةد حةةةةوٌل املشةةةةرف مةةةةع علةةةى الطالةةةةب الاتفةةةاق 

 وعةةدم املواعيةةد، الالتةةزام بهةةذه عليةةه ويجةةب سةةير العمةةل ومتابعةةة ملناقشةةة

ٌ.املنظمة اللوائ  به حسب يعامل يعتبر غيابا بما التزامه

 مسئوليات الطالب فيما يخص مشروع التخرج: 

 دوريةةةة حةةةةوٌل وإلقةةةاء عةةةرو  منةةةةتظم بشةةةكل العضةةةوٌر الطالةةةب علةةةى 

 .مشروعه

 املناسةةب إلجةةراء التصةةميم الالزمةةة واملعلومةةات املراجةةع جمةةع الطالةةب علةةى 

 . جيدا وفهمه املشرو  موضو   حوٌل

 املطروحةألافكار  وتصميم اقتراح الطالب على ينبغي ذلك بعد. 

 مةةةن املشةةرو  ألاوٌل الجةةةلء حةةةوٌل مختصةةر تقريةةةر إعةةةداد الطالةةةب علةةى 

 بثالثةةة املوعةةد املشةةرو  قبةةل علةةى باإلشةةراف للمكلةة  منةةه نسةةخة وتسةةليم

 أصةةةب   ن الةةةذي الكمبيةةةوتر التقريةةر باسةةةتخدام كتابةةة يفضةةل أسةةابيع،
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 العصةةةوٌل ويمكةةن للطالةةةب العلميةةةة، ألاوسةةةا  انتشةةارا وتةةةداوال فةةةي ألاكثةةر

 شةةةكل التقريةةر سةةةتحدد التةةةي املنطقيةةة امللفةةات علةةى املشةةاريع لجنةةةمةةن 

 .الرسومات وعر 

 موعةةد بلسةةبوعين قبةةل املشةةرو  مةةن ألاوٌل الجةةلء مناقشةةة الطالةةب علةةى 

 مةةن الطةةالب النقةةاو واسةةتفادة إلثةةراء طةةالب كةةل وبحضةةوٌر املشةةرف أمةةام

 .املناقشة

 تصةةميماسةةةتكمال ال املشةةةرو  مةةن الثةةاني بدايةةة الجةةلء مةةع علةةى الطالةةب 

 الفصةةل مةةن ألاسةةبو  الثالةةث عةةن املشةةرو  البةةدء فةةي  ال يتةةلخر أن علةةى

 .الالزمة بالتطويرات والقيام إكمال املشرو  له يتسنى حتي  الدراس ي

 التةةي  أهةةم النتةةائج وتبةةين تعةةرف بمشةةروعة ملصةةقات تحضةةير الطالةةب علةةي

 قبةةل املشةةاريع تقيمةةه لجنةةة الجمةةاعي الةةذي العةةر  وتعليقهةةا فةةي لهةةا توصةةل

 علةةى إجبةةارٌي العةةر  هةةذا واملشةةاركة ويعتبةةر العضةةوٌر موعةةد بلسةةبوعين،

 .املشرو  تقييم يدخل حيث طالب املستوى ألاخير

 ألاوٌل التخةةرج بشةةقيه مشةةرو  حةةوٌل النهةةا ي التقريةةر إعةةداد علةةى الطالةةب 

 مةةةع للمشةةةرو  الشةةةرو  الشةةةكلية املوضةةةعة فةةةي للضةةةوابط وفقةةةا والثةةاني

 النهائيةةةةة والرسةةةةومات التنفيذيةةةةةالتقريةةةةر  و نسةةةةخ اللوحةةةةات إحضةةةةار

 للمشرو .

 أشةهر حةددت بثمانيةةة النهائيةةة املناقشةة و املشةةرو  لتسةليم ألاقصةة ى العةد 

 علةى أعةادة يجبةر الطالةب هةذه املةةدة تجةةاوٌز و حةال املشةةرو  تنزيةل تةاري  مةن

 . يكن لم كلن ألاوٌل تنزيل املشرو 

 قبةةل إلةةى القسةةةم النهةةةا ي بشةةكله التخةةرج مشةةةرو  تسةةليم الطالةةةب علةةى 

 :بلسبوعين النها ي املوعد

 وأن أعضةةاء لجنةةة املناقشةةة بعةةدد القسةةم لةةرا س التقريةةر مةةن نسةةخ .5

 .)تدبيس أو )سلك  يكون مجلدة 

 .التخرج مشرو  من نهائية ورسومات إلكترونيتين نسختين  .4

 النقةةةاو، ووفقةةةا لجنةةةة أمةةةام التخةةةرج مشةةةرو  مناقشةةةة علةةةى الطالةةةب 

 .القسم التي يضعها للضوابط
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  يقةةوم مناقشةة املشةةرو ، تةتم أن بعةد املشةرو  مةن النهائيةة النسةخة تسةلم 

 وتسةةةلم املناقشةةةة لجنةةةة واملالحظةةةات قةةةدماها بتصةةةعي  ألاخطةةةاء الطالةةةب

 :ألاخيرة كالتالي النسخة

 .للقسم فاخر تغلي  مغلفة نسخ ثالث .5

 الغةةالف ألاخيةةر داخةةل يوضةةع مةةرٌن قةةرص نسةةخة كةةل مةةع يرفةةق .4

 .على املشرو  بالكامل النهائية على الرسومات ويحتوٌي

 وفقةةل للنمةةوذج املعةةد النهائيةةة النسةةخة تسةةليم علةةى نمةةوذج التوقيةةع .3

ٌ.الغر  لهذا

 مسئوليات املشرف: 

 التةةةي ذلةةةك املشةةةاريع إليةةةه بمةةةا فةةةي املسةةةندة علةةةى املشةةةاريع يشةةةرف ألاسةةةتاذ 

 ويعتبةةر إليةةه، طةةرف الطةةالب وأوكلةةت مةةن واختيةةرت ))إن وجةةدت   اقترحهةةا

 مةةن عليةةه جملةةة وتترتةةب تنفيةةذ املشةةرو  عمليةةة فةةي الثةةاني الرئيسةة ي الطةةرف

 :بينها من املسئوليات

 الطةةالب وتقةةديم مةةع املشةةةاريع ملناقشةةة أسةةبوعية مواعيةةةد تحديةةد .5

 .لهم الالزمة والتوجيهات ارشادات

 للمشةةرو  والتلكةةد العمليةةة الخطةةة املبينةةة فةةي املراحةةل تنفيةةذ متابعةةة .4

 ار رئةةةيسللطالةةةب وإشةةةع شخصةةة ي بمجهةةةود أنجةةةل العمةةةل أن مةةةن

 لهةةذا املعةةد وفقةةا للنمةةوذج  حالةةة ثبةةوت عكةةس ذلةةك كتابيةةا القسةةم

 .الغر 

 السةةةادس مةةةن ألاسةةةبو  خةةةالل لةةةرئيس لجنةةةة املشةةةاريع تقريةةةر رفةةةع .3

 .تنفيذ املشرو  مراحل الطالب في تقدم حوٌل الدراس ي الفصل

 %( لإلشةةةراف55) مةةةن الطالةةةب وتقيةةيم النهائيةةةة املناقشةةةة حضةةوٌر .2

 .الغر  لهذا املعد للنموذج وفقا

 .املشرو  ث على تحد جوهرية تغييرات بلي القسم إبالغ .0

 املشةرو  )سةةيقدم حالةة حةوٌل أسةةابيع بثالثةةة املوعةد قبةل تقريةر رفةع .6

 .حالة ألاسباب  في كل ذكر مع ،) سيعاد أم سيؤجل -للنقاو

 تنفيةةةذ التغيةةةرات مةةةن والتلكةةةد املشةةةاريع مالحظةةةات لجنةةةة متابعةةةة .7

 .اللجنة من املطلوبة
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 :املشاريع لجنة

 تتةةولى املشةةاريع، فهةةي انجةةاز عمليةةة مهمةةا فةةي طرفةةا املشةةةاريع تعتبةةر لجنةةة 

 :يلي ما تلخيص مهامها ويمكن عامة بصفة واملتابعة التنسيق مهمة

 .املشاريع وانتقاء على جمع اشراف .5

 .عليهم املشرفين وتحديد الطالب على املشاريع توزيع  .4

 .الطالب متابعة  .3

 .لطالب الجماعية املعلقة العرو  تقييم .2

 .املتميزة املشاريع واختيار املشاريع نقاو على اشراف .0

 %45ثةةالث مراحةةل ألاولةةى علةةى املشةةرو  مناقشةةة أثنةةاء الطةةالب تقيةيم .6

ٌ.لذلك املعد وتعبئة النموذج %25 والثالثة  %25 ( والثانية

 منسق املشاريع: 

 يلي ما مهامه أهم ومن التخرج ملشاريع ألاساس ي املحرك هو: 

 وطريقةةة عمةةل أهميةةة عةةن الفصةةل بدايةةة تعريفيةةة محاضةةرة إعطةةاء .5

 .التخرج املشرو 

 يحتةةاج لتةدخل حةةدوث أمةةر حالةةة الخارجيةةة فةةي الجهةةات مةةع التنسةيق .4

 فيهةةةا التةةةي ينفةةةذ معالجةةةة فةةةي التعةةةاوٌن  الطالةةةب املنسةةةق ملسةةةاعدة

 .مشروعه الطالب

 .واملناقشات الاجتما  مواعيد عن اعالن .3

 .واملشرف الطالب بين وصل كحلقة العمل .2

 بلسةةبو  ملراجعاهةةا املناقشةةة قبةةل اللجنةةة علةةى املشةةاريع تقةةارير توزيةةع .0

 .وتقييمها

 قبةةل علةةى ألاعضةةاء باللجنةةة الخاصةةة املشةةاريع مناقشةةة توزيةةع نمةةاذج .6

 .الغر  لهذا املعد النموذج حسب املناقشة

الدرجةةة يرصةةدها  متوسةةط واسةةتخراج اللجنةةة مةةن النمةةاذج اسةةتعادة .7

 .الغر  عد لهذاامل  في النموذج

 مةن علةةى الدرجةة العصةةوٌل بعةةد النهائيةةة الدرجةةة برصةةد املنسةةق يقةوم .0

 لهةةذا املعةةد ويرصةةدها فةةي النمةوذج اللجنةةة درجةةات ومتوسةةط املشةرف

 إلةةي رئةةيس النهائيةةة رصةةد الدرجةةة بتسةةليم املنسةةق ويقةةوم الغةةر  ،

 .القسم
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 بعةةد تصةعيحها املشةةاريع مةةن النهائيةة النسةةخة بتسةةليم املنسةةق يقةوم .9

 إلةةى الغةةر  لهةةذا للنمةةوذج املعةةد وفقةةا النهائيةةة صةةورتها ووضةةعها فةةي

 :من كل

 للمشرف. نسخة 

  بالجامعة املكتبة لرسومات نسختين الكترونيتين. 

  بالجامعة املكتبة لرسومات ورقيتين نسختين. 

  للقسم كاملة نسخة. 

عةةةن  تفصةةةيلي شةةةرح لتقةةةديم ) دقيقةةةة " 45 "( الطالةةةب يمةةةن  .55

واللجنةةةة  املشةةةرف قبةةةل مةةةن املناقشةةةة تبةةةدأ تةةةم ومةةةن مشةةةروعه،

ٌ.للمشرو  ساعة املناقشة كاملة مدة تتجاوٌز ال أن على املشرفة

 طرق تقيم املشاريع: 

 تةةوز  علةةةى أمةةوٌر عةةةدة الاعتبةةةار بعةةةين يؤخةةةذ بةةةلن املشةةرو  تقيةةيم يةةتم 

 :الدرجات أساسها

 لجنةةة قبةل املسةتحقة مةةن الدرجةةة %مةن45اعطةةاء  يةتم و ألاولةةى املرحلةة .5

 .الغر  لهذا املعد حسب النموذج للمشرو  ألاولى املرحلة مناقشة

قبةةل لجنةةة  املسةةتحقة مةن الدرجةة مةةن %25  إعطةةاء يةتم الثانيةةة املرحلةة .4

 .الغر  النموذج املعد لهذا حسب الثانية للمرحلة املناقشة

 املسةةةتحقة مقسةةةمة الدرجةةةة مةةةن %25يةةةتم اعطةةةاء  الثالثةةةة املرحلةةةة .3

 :كالتالي

 املعمارية للرسومات %45 -ٌأ

 للمشرف %55 -ٌب

 التقرير %55 -ٌت

 لةةذلك وتوقيعهةةا املعةةد النمةةوذج حسةةب الةةدرجات بوضةةع املنسةةق يقةةوم .2

 .رئيس القسم من

 املهةةام واحةةد تةةوز  مشةةرو  مشةةترك فةةي طالةةب مةةن أكثةةر وجةةود حةةال فةي  .0

ن علةةةيهم  باإلجابةةةة بالوقةةةت ويقةةةوم والتقيةةةد السةةةابقة الشةةةرو  ضةةةم 

 يةتم أن ويجةب الشةرح، يطلةب منةه أو ألاسةئلة لةه توجةه الةذي الشةخص

 بيةةنهم يحةةددوا بةةلن املناقشةةة علةةى مراحةةل مسةةبقا الطلبةةة بةةين التنسةةيق
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مةةن  بةةلخر الطالةةب اسةةتبدال للجنةةة ويحةةق بةةالعر  للمشةةرو  يقةةوم مةةن

ٌ.املجموعة

  النجاح والرسوب والتأجيل: 

 نتيجةةة اجماليةةة فةةي كافةةة  علةةى حصةةوله حالةةة الطالةةب نجةةاح يعلةةن :النجةةاح

 %05التقييمات ال تقل عن 

 العاالت التالية إحدى راسبا في الطالب يعتبر :الرسوب: 

 %05  من على نتيجة اجمالية أقل حصوله .5

 و .الطالةةب حالةةة حةةوٌل قةةدمها املشةةرف واملبةةررات التةةي رأي علةةى بنةةاء .4

الطالةةةب  رسةةةوب ويعلةةةن للنقةةةاو املشةةةرو  ال يمةةةرٌر العالةةةة هةةةذه

 .مباشرة

  التالية العاالت املشاريع تلجيل يمكن :التلجيل: 

املشةةةرو  فةةةي الوقةةةت  إنهةةاء مةةةن الطالةةةب تمكةةن عةةةدم :ألاولةةةى العالةةة .5

 املشةةةرف أسةةباب ويرهةةةا املشةةةرو  بطبيعةةةة تتعلةةةق ألسةةةباب املحةةدد

 .التلجيل وتستحسن وجيهة

فتةةرة  واقتةةراح لجنةةة النقةةاو للنقةةاو املشةةرو  تقةةديم :الثانيةةة العالةةة .4

 ناقصةةة فةةةي اسةةتكمال أجةةلاء أو التعةةةديالت بعةة  إلجةةراء اضةةافية

 أن علةى لتلجيةل املةدة املناسةبة تحديةد يجةب العةالتين وفةةي املشةرو ،

 الفصةةةل مةةةن الثةةةاني أقصةةةاه أسةةةبو  موعةةةد ينةةةاق  املشةةةرو  فةةةي 

 .التالي الدراس ي

خاصةةةة  ظةةةروف بسةةبب املشةةرو  إنجةةاز اسةةتحالة : الثالثةةةة العالةةة .3

 يعةر  املوضةةو  العالةة هةذه و ،) غيرهةةا أو صةعية( تتعلةق بالطالةب

 قةةدمها واملبةةررات التةةي الطالةةب فةةي حالةةة  للنظةةر القسةةم علةةى لجنةةة

 لةبع  مةةع الطالةةب عمةل إن كةان املشةةرف رأي الاعتبةةار بعةةين ويلخةذ

 العالةةةة كةةةامال حسةةةب فصةةةال التلجيةةةل مةةةدة تصةةةل وقةةةد الوقةةةت،

 وإال واحةةةدة مةةن مةةرة الةةذكر السةةةابقة الثالثةةة واملبةةررات والعةةاالت

ٌ.رسوب إلى التلجيل يتحوٌل

  :طرق مناقشة املشاريع

 و ي التخرج مشاريع ملناقشة العامة القوانين من مجموعة هناك: 
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 مةةدة مشةةروعه قبةل علةةي املشةرف ومراجعةة مناقشةةة الطالةةب علةي يجةب .5

 .الرسمية املناقشة موعد من

 املشةةرف واللجنةةة أمةةام للطالةةب املحةةدد املوعةةد السةةاعة املناقشةةة تةةتم .4

 .املشرفة املشرف واللجنة بذلك سمع إن الطالب من وعدد املشرفة

 مةن مشةةروعه ) املناقشةةين عةةدد حسةةب ( نسةخ مجموعةة الطالةب يقةدم .3

 :من لكل املشرو  مناقشة موعد قبل

 املشرف. 

  منسق املشر. 

 املشرو ؟ من يستفاد ش يء أهم هو ما 

 وكيةة  سةةتطوٌر بةةه قمةةت ممةةا لالسةةتفادة املسةةتقبلية الخطةةة  ةةي مةةا 

 مستقبال؟ العمل هذا

 منها التي استفدت ألاخطاء  ي ما. 

 املشكلة في التصميم وحل لتحليل اتبعاها التي الطريقة  ي ما. 

 تةةم التطبيةةق  والتةةي والجهةةة واملجتمةةع للكليةةة مشةةروعك أضةةاف مةةاذا

 املشرو ؟ عليها

 ٌلديها؟ املشرو  مراجعة تم التي الجهات تقييم هو ما
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 الخاتمة

 والباحث واملشرف تعري  الطالب يهدف إلى الذي ارشادي الدليل هذا ختام وفي

 يعةد الةذي العلمةي البحةث والشةكلية واجرائيةة فةي كتابةة العلميةة النةوا ي بةبع 

 التةي لهةا املسةاهمات أهةم مةن يعتبةر العلمةي فالباحةث الطالب هامة في  حياة مرحلة

 مةن العديةد تطبيةق مةن خةالل العلمةي البحةث مرحلةة إلةى الطالةب نقةل كبيةر فةي دوٌر

 ، املعةاي  الواقةع علةي الدراسةية حياتةه الطالب طيلةة اختزلها التي املعارف النظرية

ويرضةيه  يحبةه ملةا وفقنةا قةد نكةوٌن أن القةدير العلةي هللا مةن وأخيةرا ولةيس اخةرأ أرجةو

 رب هلل العمد أن واخر دعونا الجميع، هللا ووفق وافادة الاستفادة للجميع ونلمل

ٌ.العاملين

ٌ
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