
 (0202) املدنىدليل قسم        الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

 1الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 

 

 

 

 

 

 
اجلامعة  املدني قسمدليل 

 الليبية للعلوم والتكنولوجيا
  U L S T                                    ..... التعليم يفريادة 

 ....... بناء يفومتيز                                   

           U L S T                      جمتمع املعرفة بسمعة عاملية 

www.ulst.edu.ly  website:   

ulst@yahoo.com&  ulstmisurata@gmail.com   & info@ulst.edu.ly :mailE 

 1101060111& 1160011290 هاتف

 

http://www.ulst.edu.ly/
http://www.ulst.edu.ly/
mailto:ulstmisurata@gmail.com%20&%20ulst@yahoo.com
mailto:ulstmisurata@gmail.com%20&%20ulst@yahoo.com


 (0202) املدنىدليل قسم        الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

 2الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 

 املحتويات
 3 ................................................................................ املدني القسم رئيس كلمة

 4 ............................................................................ املدني قسم عن عامة مقدمة

 6 ........................................................................... املدني بالقسم القبول  سياسة

 8 ............................................................................املدني بالقسم التنزيل شروط

 9 ................................................................... املنقولين للطلبة املعادالت قبول  ألية

 11 ............................................................................ املدني قسم خريجي مجاالت

 11 ......................................................................... البكالوريوس برنامج متطلبات

 11 ................................... :(واملـدنيـة املعمارية للهنـدسة) إلالزامية الجـامعة مقـــــررات .2

 11 ................................. :املعمارية الهندسة لشعبة والتخصصية إلالزامية املقررات .0

 14 .............. (:إلانشاءات شعبة) املدنيـــة للهندسة لشعبـة والتخصصية إلالزاميـة املقررات .3

 11 ............ (:املائية املوارد شعبة) املدنية للهندسة لشعبة والتخصصية إلالزاميـة املقررات .4

 16 .......... (:واملساحة املواصالت) املدنيـة للهندسـة لشعبـة والتخصصيـة إلالزاميــة املقررات .5

 18 ............................... :العمارة و املدنية هندسة بقسم الهندسية للمقررات العلمي املحتوى 

 16 ........................................................................................ التخرج مشروع

 16 ............................................................................. :التخرج مشاريع في املرشد

 16 ................................................................................. :التخرج مشروع ماهية

 12 ............................................................... :التخرج مشاريع اختيار في عامة شروط

 18 .......................................................................... :التخرج مشاريع قبول  قواعد

 18 ......................................................................... :للمشاريع الاساسية العناصر

 19 ............................................................................................... :املعدالت

 33 ............................................................................. :التقرير وشكل مواصفات

 31 .................................................................. :التخرج مشاريع ف الرئيسية ألاطراف

 31 ...................................................... :التخرج مشروع يخص فيما الطالب مسئوليات

 34 .................................................................................... :املشرف مسئوليات

 31 ......................................................................................... :املشاريع لجنة

 31 ........................................................................................ :املشاريع منسق

 36 .................................................................................... :املشاريع تقيم طرق 

 32 ........................................................................... :والتأجيل والرسوب النجاح

 32 ................................................................................ :املشاريع مناقشة طرق 

 39 ................................................................................................ الخاتمة



 (0202) املدنىدليل قسم        الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

 3الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 

 املدنيكلمة رئيس القسم 

ً وأكثرها الهندسية التخصصات أقدم املدنية الهندسة تعتبر
 
 دفع في وأهمية اتساعا

 اعتبار يمكننا التعبير، جاز وإن العالم، في والعمراني الحضارًي التطوًر عجلة

 في املدني املهندس آثار تنعكس حيث. الهندسية التخصصات أم املدنية الهندسة

 قسم فإن املنطلق هذا ومن. املختلفة الهندسية ومشاريعها التنمية خطط كل

 البكالوريوس مرحلة في متميز دراس ي برنامج يقدم الجامعة في املدنية الهندسة

 قادرين املختلفة الهندسية باملهام للقيام مؤهلين مدنيين مهندسين إعداد إلى يهدف

 برنامج يحتوًي. للمجتمع التنمية متطلبات وتنفيذ تخطيط في املساهمة على

 إلانشاءات، املساحة، املواد، ندسةه مثل عدة تخصصات على املدنية الهندسة

 والصرف الهدروليكا و املوائع ميكانيكا التربة، ميكانيكا البيئة، التشييد، الطرق،

 بالقيام مختلفة أفاق من قدموا ومدرسين باحثين من مجموعة وتقوم. الصحي

ً.املجاالت هذه في والبحث التدريس بمهام

 واملحافظة الجودة مستوًى رفع هي باختصار املدنية الهندسة قسم في مهمتنا إن

 بمهندسين العمل قطاع تزويد خالل من املدنية، الهندسة ملهنة علمية أسس على

ً الهندسية، والثقافة العلم بنشر وذلك املجتمع ومشاركة أكفاء مدنيين
 
 وأيضا

 املتقدمة الدورات وتقديم باألبحاث باملشاركة املدنية الهندسة مهنة تطوير

ً.والحكومي الخاص القطاع في دنيينامل للمهندسين

ً

 ختاما أسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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 قسم املدني عن عامة مقدمة

 الساحة في املهمة التخصصات أحد املدنية الهندسة تخصص يعد

 وتحليل وتصميمها املختلفة ألابنية بدراسة التخصص يهتم إذ العلمية،

 وقت، أسرع في الحل إيجاد ومحاولة الضعف، نقاط على للتعرف النتائج

 املياه وأنظمة واملطارات، الزراعية، الرًي وأنظمة والطرق، الجسور، مثل

 أن كما ألابنية، وجميع والسدود الضخمة، واملباني الصحي، والصرف

 يرتبط بل فقط والتنفيذ بالتصميم يتعلق ال املدنية الهندسة تخصص

 إلانسان، مكانة رفعة على يساعد بما الجديدة، املنشأة سير كيفية بمتابعة

 .لخدمته أمامه الطبيعة موارد جميع ووضع
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 املدني رؤية ورسالة وأهداف القسم

 :الـــــــرؤية

 الخاصدددددددة والعمليدددددددة النظريدددددددة الدراسدددددددة مجددددددداالت فدددددددى متميدددددددزة هندسدددددددية كدددددددوادر إعدددددددداد

 واملجتمدددددددددددددددع الغدددددددددددددددالى وطنندددددددددددددددا فدددددددددددددددى املجتمدددددددددددددددع احتياجدددددددددددددددات لتلبيدددددددددددددددة املدنيدددددددددددددددة بالهندسدددددددددددددددة

 . الاقليمى

 :الرسالة

 كدددددددددوادر اعدددددددددداد علدددددددددى القسدددددددددم قددددددددددرة علدددددددددى والعدددددددددالمى املحلدددددددددى املجتمدددددددددع ثقدددددددددة اكتسدددددددددا 

 التددددددددي للتحددددددددديات والاسددددددددتجابة والتأهدددددددد  الفهددددددددم علددددددددى قددددددددادرة الخددددددددرجيين مددددددددن علميددددددددة

 املشددددددددددداكل حددددددددددددة مدددددددددددن للتخفيدددددددددددف البيئيدددددددددددة والتغيدددددددددددرات التنميدددددددددددة مشدددددددددددروعات تشددددددددددكلها

 النظيفدددددددددده الهندسدددددددددديه باملصددددددددددداقية لدددددددددده مشددددددددددهود منددددددددددتج علددددددددددى والحصددددددددددوًل الهندسددددددددددية

 .املحيطة للبيئة وصديق

 :ألاهـــــــداف

تقدددددددددددددديم مدددددددددددددواد دراسدددددددددددددية بمدددددددددددددا ف هدددددددددددددا مشددددددددددددداريع التخدددددددددددددر  التدددددددددددددي تنمدددددددددددددي مهدددددددددددددارات  .1

 التحليل والتصميم وتوظيف التكنولوجيا في الهندسة املدنية.

ًالتعاون والتواصل.تعظيم اخالقيات العمل وروح  .2

املشددددددداركة املسدددددددتمرة للبرندددددددامج فدددددددي دعدددددددم منظومدددددددة ضدددددددمان الجدددددددودة واملشددددددداركة  .3

ًف ها.

ًامداد الطال  بتجار  علمية معاصره تثري من مهارته. .4

إعدددددددداد كدددددددوادر مدددددددن املهندسدددددددين علدددددددى درجدددددددة عاليدددددددة مدددددددن القددددددددرة علدددددددي البحدددددددث  .5

ًالعلمي والتطوير.

ياجدددددددات سدددددددوق العمدددددددل خلدددددددق جيدددددددل مدددددددن املهندسدددددددين القدددددددادرين علدددددددي تلبيددددددده احت .6

ًفي موسسات الدولة.

التاكيددددددددددددد علددددددددددددي القدددددددددددديم الانسددددددددددددانية الن يلددددددددددددة وتعميددددددددددددق قيمددددددددددددة الددددددددددددوالء للددددددددددددوطن  .7

ًواملحافظة علي املبادئ الاصيلة للمجتمع.

خدمددددددددددة املجتمدددددددددددع ممثلدددددددددددة فدددددددددددى جميددددددددددع املشددددددددددداريع الانشدددددددددددائية والبنيدددددددددددة التحتيدددددددددددة  .8

ًعن طريق خريجي برنامج الهندسة املدنية.
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 املدني لقسمسياسة القبول با

ًوفقا للفئات التالية: بالقسميتم قبول الطلبة للدراسة 

 مستجدين: طلبة .2

ً بمؤسسددات تعلدديم الدراسددة  لهددم تسددبق لددم جدددد طلبددة
 
أي  عددالي سددابقا

ً.)يعادلها ما و الثانوية الشهادة علي متحصل(

 : منقولين طلبة .0

 هدؤالء سددابقا ويخضدع العدالي التعلديم بمؤسسدة الدراسدة لهددم سددبق طلبدة

 % 55 تتجداوًز ال علدى أن لهدم دراسداها سدبق التدي مدوادهم ملعادلدة الطلبدة

مددا  حسدد  امللتحددق بدده بالقسددم دراسدداها للطالدد  املددواد الازمددة مجمددوع مددن

ً.والامتحانات بالجامعة القبول والدراسة الئحة عليه تنص

 استكمال: طلبة .3

فددي اسددتكمال   ويرغبددوًن ) عددالي دبلددوم( عددام  مؤهددل علددي متحصددلين طلبددة

  الطالدد  درسددها التددي املددواد احتسدا  حيددث يددتم الجامعيددة الدراسدة
 
سددابقا

 املددواد مددن يضددداف عدددد( أي التخصددص بتغييددر يقددوم ال ان بشددرط

فدددددي  الجامعيدددددة الدرجدددددة تؤهلددددده ل حصدددددول علدددددي التدددددي الاسدددددتدراكية

 .)تخصصه

 املستندات املطلوبة إلتمام عملية التسجيل . .4

 حصدوًل فددي حالدة ويدتم معادلاهددا( يعادلهدا مدا او الاصددلية الثانويددة الشدهادة

ً.)خار  لي يا من عل ها الطال 

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

 شمسية. صوًر (6) -ً 

 . السوابق من الخلو شهادة -ًت

 .الصحية الشهادة -ًث

ً.الوطني الرقم مستخر  -ً 
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 منهدددا التددي انتقدددل الجهددة مددن واملعتمددد الاصددلي الدددرجات كشددف -ًح

 قبدددل عدددالي اخدددرًى تعلددديم دراسدددته بمؤسسدددة حالدددة فدددي الطالددد 

 .بالجامعة التحاقه

 الطلبدة املتحصددلين حالددة فددي الددرجات وكشددف التخددر  افدادة إرفداق -ًخ

 بددنفس اسددتكمال دراسدداهم ويرغبددون فددي  العددالي الدددبلوم شددهادة علدي

 .التخصص

 لدده للفئدة املناسددبة وتسدجيله السدابقة للمسدتندات الطالد  اسدتيفاء بعدد

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

 الطال  تسلسل رقم -ًأ

 الدفعة رقم -ً 

 بالجامعة خاص تابت رقم وهو التخصص رقم -ًت

 باملنظومددة الالكترونيددة يدددر  بدده خدداص قيددد رقددم علددي حصددوله بعددد

 بعددد تمكندده دخدول ل جامعددة وبطاقددة قيددد بطاقدة بددذلك ويمددن  بالجامعدة

 املرشددد بمسدداعدة بالقسددم التنزيددللشددروط  وفقددا املددواد تنزيددل مددن ذلددك

ًالاكاديمي.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 بالقسم املدني شروط التنزيل

 قيددد قيدد وبطاقددة رقدم علدي حصدوله بعدد الجامعدة مدواده فدي  تنزيدل للطالد  يحدق

 : كاالتي ذلك و

 24والحددددد ألاعلددددى  وحدددددة  15الحددددد ألادنددد   )والربيدددع الخريدددف )فصدددل 

 وحدة.

 وحدة.   15الحد ألاعلى  ) الصيف )فصل 

 مدددن  املعدددد الجددددوًل حسددد  املدددواد بشدددكل مبددددئي بتنزيدددل الطالددد  يقدددوم

عدددن طريدددق  للمدددواد الطالددد  ارشددداد حيدددث يدددتم  اليددده املنتسددد  القسدددم

 حدددددها القسددم بددداملواد التدددي الخاصددة وفدددق الاسددبقيات املرشددد الاكددداديمي

ً .مسبقا

 املاليددة التسددجيل وإلادارة إدارة قبددل مددن النهددائي التنزيددل نمددوذ  اعتمدداد بعددد

 حسددد  باملحاضدددرات حينهدددا الالتحددداق ويمكنددده منددده نسدددخة الطالددد  يسدددتلم

ًاملعلنة. الجداوًل

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 ألية قبول املعادالت للطلبة املنقولين 

 القبددول فددي شدددروط للمعادلدددة مسددتوفي املتقدددم الطالددد  ملددف ان يكددوًن 

 الاتي: والتي تتضمن الجامعة

 أو وثيقدددددة نجدددداح معتمددددددة  يعادلهدددددا مددددا ألاصددددلية أو الثانويددددة الشددددهادة

ًوأصلية.

 ميالد شهادة. 

 6 شخصية صوًر.ً

 الدرجات الاصلي . كشف 

 علدددي املتحصدددلين الاسدددتكمال للطلبدددة حالدددة الاصدددلية فدددي التخدددر  إفدددادة 

 .)التخصص نفس يكوًن ان بشرط (الدبلوم العالي درجة

 عليدده ينطبددق الثانويددة حيددث اندده الشددهادة الطالدد  فددي  مسددار مددن التحقددق 

الثانويدددات العلميدددة والثانويدددات  ( املسدددتجد قبدددول الطالددد  شدددروط نفدددس

 .)ألادبية

 الاعتمدداد حيددث مددن مندده الطالدد  واملعهددد املنتقددل الجامعددة مددن التحقددق 

 قوائم املعاهد والجامعات املعتمدة واملوجودة بالجامعة  حس  وذلك

 إحضدار عليده وجد  لي يدا فانده خدار  جامعدة مدن املنتقدل الطالد  فدي حالدة 

الجددددودة  لضددددمان املركدددز الددددوطني مددددن هدددذه الجامعددددة يفيددددد اعتمدددداد مدددا

 .لي يا خار  من وينطبق هذا الامر علي خريجي الثانويات

 املددواد عدددد % مددن55عددن تزيددد ال بنسددبة املنقددولين للطلبددة املعادلددة تددتم 

لددوائ   حسدد  وذلددك إليدده بالقسددم املعددادل للدراسددة املقددررة للمددواد الكلددي

 اللي ية. والدراسة بجامعة القبوًل

 ال يتطلدد  فاندده العددالي درجددة الدددبلوم علددي املتحصددلين الطلبددة فددي حالددة 

التدددي  جميدددع املددواد معادلددة أندده يددتم حيدددث 5 سددبق فددي  الفقدددرة مددا علدد هم

اسدددتكمال  بالقسدددم يصدددنف بانددده فئدددة املدددواد املقدددررة لدراسددداها مدددع تتطدددابق

بددددنفس  درس قددددد الطالدددد  يكددددوًن أن منقددددول وذلددددك بشددددرط ولدددديس
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بتغييددر املسددار الن فددي هددذه الحالددة يعتبددر  يسددم  ال  بدده املعددادل  التخصددص

 املواد املقررة  بالقسم. من فقط  %55من فئة املنقول ويعادل له 

 الاخددتالف فدددي  حالدددة اسددتد ى ألامددر لدددذلك فددي مفددردات املددواد اذا إرفدداق يددتم

ملددادة فددي  معادلددة ا يددتم أن علددى لي يددا خددار  الطالدد  املسددميات أو اذا  درس

% مددددن مفددددردات املقددددرر 85عددددن  تقددددل ال بنسددددبة تطددددابق مفردا هددددا حالددددة

 املعادل في الجامعة اللي ية 

 سددنوات  15 عددن سدنوات الانقطدداع ف هددا تجدداوًز قبددول املعددادالت التدي يددتم ال

 التسلسدددل بصدددفة تتميدددز والتدددي الهندسدددية وخصوصدددا فدددي التخصصدددات

 .والتتابع

 مددن اعتمادهددا ويددتم الخاصددة بددذلك النمدداذ  حسدد  املددواد معادلددة يددتم 

 .بالجامعة العام املسجل من وتعتمد بالقسم لجنة املعادالت قبل

 التسددجيل لقسددم ورفضددها قبولهددا املعددادالت جميعهددا التددي يددتم إحالددة يددتم 

 علددي يدتم تسددجيله بهدا القبدوًل حالدة و عل هدا الطالد  والقبدول وذلدك ليطلدع

  الفصل الذي تمت فيه املعادلة.
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 املدني قسم خريجي مجاالت

 .التصاميم إلانشائية .1

 .تخطيط املشاريع .2

 .مهندس تنفيذي .3

 .مدير موقع بناء .4

 .مهندس موارد مائية .5

 .مهندس طرق وجسوًر .6

 .مهندس البنية التحتية .7

 .إدارة املشاريع .8

 .مهندس ضبط الجودة .9

 .مهندس ضبط السالمة في مواقع إلانشاء .15

 .مهندس تفجير .11

 .مهندس جغرافي .12

 .مهندس بيئي .13
 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 البكالوريوسمتطلبات برنامج 

 :مقـــــررات الجـامعة إلالزامية )للهنـدسة املعمارية واملـدنيـة( .2

 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر.م

ً* Iرياضة 1ً3ً3ً5ً1ً

ً* Iحاسو  2ً3ً2ً2ً5ً

ً* Iمصط حات فنية 3ً3ً2ً2ً5ً

ً*Iً فيزياء4ً3ً2ً2ً1ً

ً*ًرسم هندس ي5ً3ً2ً3ً5ً

ً*ًأمدن صنا ي 5 5 2 6ً2

ً*ًلغة عربية7ً2ً2ً5ً5ً

 Iرياضة IIًرياضة 8ً3ً3ً5ً1ً

 Iحاسو   IIحاسو  9ً3ً2ً2ً5ً

 Iمصط حات فنية  IIمصط حات فنية 15ً3ً2ً2ً5ً

 Iفيزياء IIًفيزياء 11ً3ً2ً2ً1ً

 Iرياضة ًاستاتيكا 1 5 2 12ً2

ًأمدن صنا يًتقنية ورش13ً3ً2ً3ً5ً

Iًرياضة ًجبر خطي14ً2ً2ً5ً1ً

Iًرياضة ًإحصاء واحتماالت 1 5 3 15ً3

ً*ًكيميداء16ً3ً2ً2ً5ً

ًاستاتيكا،IIًًرياضة ًرياضة هندسية 1 5 3 17ً3

Iً فيزياءًخواص مواد 5 2 2 18ً3

 IIجبر خطي ، حاسو ًتحليل عددي 1 2 2 19ً3

ً*ًعلوم إسالمية25ً2ً2ً5ً5ً

ً*ًكتابة تقارير فنية 1 5 1 21ً1

 إلالزامية والتخصصية لشعبة الهندسة املعمارية:املقررات  .0

 اسم املقرر  ع ن وحدات ر.م

 هندسة فراغية1ً4ً2ً4ً
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 رسم  وإظهار معمارًي2ً4ً2ً4ً

ًهندسة وصفية وفراغية3ً3ً2ً2ً

ًأسس التصميم والتكوين املعمارًي4ً6ً4ً4ً

ًظل ومنظور معمارًى5ً4ً2ً4ً

1ًتاريخ العمارة  5 2 6ً2

ًوالصوتياتإلاضاءة 7ً2ً2ً5ً

ًرسم حر8ً3ً1ً4ً

ًمقدمة في التصميم املعمارًي9ً6ً4ً4ً

ًتاريخ العمارة إلاسالمية15ً2ً2ً5ً

1ًإنشاء مباني 11ً3ً2ً2ً

 1مساحة  2 2 12ً3

ًتقنيات إلاظهار املعماري بالحاسو 13ً3ً2ً4ً

ًمصط حات  معمارية14ً3ً2ً2ً

1تصميم معماري و تقنية تنفيذ املباني  4 4 15ً6  

ًمقدمة في علم التخطيط العمراني16ً3ً1ً4ً

 التنسيق املعماري للفضاءات املفتوحة 4 1 17ً3

ًتطبيقات في مجال العمارة البيئية 5 2 18ً2

 حسا  الكميات والتكاليف 5 2 19ً2

1ًتحليل إنشائي 25ً3ً3ً5ً

2ًتصميم معماري و تقنية تنفيذ املباني 4 4 21ً6

1ًتنفيذية تفاصيل معمارية 2ً4ً 22ً4

ًتصميم  حضرًي2ً4ً 23ً4

ًالتصميم الداخلي للفضاءات2ً4ً 24ً4

2إنشاء مباني 2ً2ً 25ً3  

ًتشريعات وقوانين البناء3ً5ً 26ً3

ًإدارة املشاريع الهندسية2ً2ً 27ً3

 تاريخ العمارة الحديثة2ً5ً 28ً2

ًمشروع تخر 4ً5ً 29ً4
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 املدنيـــة )شعبة إلانشاءات(: املقررات إلالزاميـة والتخصصية لشعبـة للهندسة .3

 اسم املقرر  ع ن وحدات ر.م

 مواد بناء1ً3ً2ً2ً

 هندسة وصفية 2ً2ً1ً3ً

 جيولوجيا هندسية3ً3ً3ً5ً

1ًمقاومة مواد 4ً3ً3ً5ً

 1التحليل إلانشائي 5ً3ً3ً5ً

 1مساحة  2 2 6ً3

 تكنولوجيا الخرسانة7ً3ً3ً5ً

 تشييد املباني8ً3ً2ً2ً

ًميكانيكا املوائع9ً3ً2ً2ً

ًالرسم إلانشائي15ً2ً4ً5ً

 1هندسة صحية 11ً3ً3ً5ً

 هندسة النقل واملرور 2 2 12ً3

 1منشآت خراسانية 13ً3ً2ً4ً

 1ميكانيكا تربة 14ً3ً3ً5ً

2ًمساحة  2 2 15ً3

 العقود واملواصفات16ً2ً2ً5ً

 معمل خرسانة 5 2 17ً1

2ًالتحليل إلانشائي  5 3 18ً3

2ًميكانيكا تربة  5 3 19ً3

 1منشآت فوالذية 25ً3ً3ً5ً

 1هندسة الطرق  2 2 21ً3

 إدارة املشاريع الهندسية3ً5ً 22ً3

ًالهيدروليكا2ً2ً 23ً3

ًمعمل تربة5ً2ً 24ً1

ًحسا  الكميات2ً2ً 25ً3

ًهندسة ألاساسات3ً5ً 26ً3

 3منشآت خراسانية 3ً5ً 27ً3
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 خواص وتحسين تربة 2ً2ً 28ً3

 2منشآت فوالذية 3ً5ً 29ً3

 2مقاومة مواد 35ً3ً2ً2ً

 مشروع تخر 31ً4ً4ً5ً

 املقررات إلالزاميـة والتخصصية لشعبة للهندسة املدنية )شعبة املوارد املائية(: .4

 اسم املقرر  ع ن وحدات ر.م

 مواد بناء1ً3ً2ً2ً

 هندسة وصفية 2ً2ً1ً3ً

 جيولوجيا هندسية3ً3ً3ً5ً

1ًمقاومة مواد 4ً3ً3ً5ً

 1التحليل إلانشائي 5ً3ً3ً5ً

 1مساحة  2 2 6ً3

 تكنولوجيا الخرسانة7ً3ً3ً5ً

 تشييد املباني8ً3ً2ً2ً

ًميكانيكا املوائع9ً3ً2ً2ً

ًالرسم إلانشائي15ً2ً4ً5ً

 1هندسة صحية 11ً3ً3ً5ً

 هندسة النقل واملرور 2 2 12ً3

 1منشآت خراسانية 13ً3ً2ً4ً

 1ميكانيكا تربة 14ً3ً3ً5ً

2ًمساحة  2 2 15ً3

 العقود واملواصفات16ً2ً2ً5ً

 معمل خرسانة 5 2 17ً1

2ًالتحليل إلانشائي  5 3 18ً3

2ًميكانيكا تربة  5 3 19ً3

 1منشآت فوالذية 25ً3ً3ً5ً

 1هندسة الطرق  2 2 21ً3

 إدارة املشاريع الهندسية3ً5ً 22ً3

ًالهيدروليكا2ً2ً 23ً3



 (0202) املدنىدليل قسم        الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

 16الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

ًمعمل تربة5ً2ً 24ً1

ًالكميات حسا 2ً2ً 25ً3

2ًهندسة صحية 2ً2ً 26ً3

 علم مياه وري 2ً2ً 27ً3

 تحليل الانسيا  في الشبكات2ً2ً 28ً3

 هندسة البلديات 2ً2ً 29ً3

 هيدرولوجيا مياه جوفية 35ً3ً2ً2ً

 مشروع تخر 31ً4ً4ً5ً

 املقررات إلالزاميــة والتخصصيـة لشعبـة للهندسـة املدنيـة )املواصالت واملساحة(: .5

 اسم املقرر  ع ن وحدات ر.م

 مواد بناء1ً3ً2ً2ً

 هندسة وصفية 2ً2ً1ً3ً

 جيولوجيا هندسية3ً3ً3ً5ً

1ًمقاومة مواد 4ً3ً3ً5ً

 1التحليل إلانشائي 5ً3ً3ً5ً

 1مساحة  2 2 6ً3

 تكنولوجيا الخرسانة7ً3ً3ً5ً

 تشييد املباني8ً3ً2ً2ً

ًميكانيكا املوائع9ً3ً2ً2ً

ًالرسم إلانشائي15ً2ً4ً5ً

 1هندسة صحية 11ً3ً3ً5ً

 هندسة النقل واملرور 2 2 12ً3

 1منشآت خراسانية 13ً3ً2ً4ً

 1ميكانيكا تربة 14ً3ً3ً5ً

2ًمساحة  2 2 15ً3

 العقود واملواصفات16ً2ً2ً5ً

 معمل خرسانة 5 2 17ً1

2ًالتحليل إلانشائي  5 3 18ً3

2ًميكانيكا تربة  5 3 19ً3
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 1منشآت فوالذية 25ً3ً3ً5ً

 1هندسة الطرق  2 2 21ً3

 إدارة املشاريع الهندسية3ً5ً 22ً3

ًالهيدروليكا2ً2ً 23ً3

ًمعمل تربة5ً2ً 24ً1

ًحسا  الكميات2ً2ً 25ً3

2ًهندسة الطرق 2ً2ً 26ً3

ًتخطيط اقتصاديات النقل 3ً5ً 27ً3

 تخطيط وتصميم مطارات 2ً2ً 28ً3

 مساحة تصويرية2ً2ً 29ً3

 الجيوديسيةمساحة 35ً3ً3ً5ً

 مشروع تخر 31ً4ً4ً5ً
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املحتوى العلمي للمقررات الهندسية بقسم هندسة املدنية 

 و العمارة:

 تعر  علو ال و مصط حاته علو التعر  و املعمارًي الرسم أسالي  الرسم املعماري:

 املساقط رسم معرفة أسالي  و استخدامها و رسمها أسالي  و الخطوط أنواع

 الواجهات و القطاعات رسم أسالي  علو املصط حات التعر  و الرموًز ويفهم ألافقية

 قطاعات الساللم و مساقط رسم أسالي  فهم مصط حا ها و يفهم رموزها و املعمارية

 . الدر  و

والتناس  وامللمة  والفراغ الشكل ودراسة الفي إلاظهار إلي مدخل اسس التصميم: 

 بأسالي  الوايس ألالوان وارتباةها وتحليل دراسة إلاحساس بالجمال، كأساسيات

 . املختلفة املواد واستعمال استغالل

تحليل املنشآت املحددة، تحليل الهياكل املفصلية املستوية  تحليل انشائي :

بطريقتي الوصالت والقطاعات مخططات القوي املحورية وقوي القص وعزوم 

انحراف الهياكل املفصلية والعوارض الانحناء للعوارض والاطر املستوية والعقود 

والاطر باستخدام الشغل الافتراض ي والعارضة املترفقة والتكامل الثنائي، خطوط 

ًالتأثير للعوارض.

 املحددة كما الوظائف لبعض املعمارية العناصر لتشكيل مقدمة : 2تصميم معماري 

 الفراغ علي الوظيفية والتأكيد العالقة دراسة السكنية، الحال في الوحدات هو
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 عن طريق والكتل وتصميم عناصر الواجهات تحليل دراسة ، وأبعاده املعمارًي

 .التجري ية املجسمات

بأنواعها  السكنية الوحدات وتصميم تخطيط مواجهة :0تصميم معماري 

 . للمجاورات السكنية الخدمية دراسة الوحدات مع املختلفة وتشكيال ها

 الحاملة وألاسقف والحائط بأنواعها ألاساسات ، التربة ميكانيكا : 2انشاء معماري 

 .الرطوبة من واملنشئات حماية املباني ، والساللم

 الحديد والصل ، هياكل ، املس حة الخرسانة : بأنواعها الهياكل : 0انشاء معماري 

 أنواع ، الساندة لألساسات والحائط إلانشائي الصنع ،التصميم املسبقة املواد

 الساللم.

والعصر  التاريخ قبل ما في عصوًر والعمارة الفن وتحليل دراسة : 2تاريخ عمارة 

 .املعمارًي الطابع والثقافة علي املحيط عوامل تأثير ، وإلاغريقي والروماني الفرعوني

 انتشار  .أنواع ألاخطاء القياسات، أنواع وألاخطاء، القياسات نظرية تمهيد، مساحة :

 امليزانية، ،" EOM " الخطية، الشريط القياسات للمساحة، الحلقية الخطأ، املذكرات

ية، التقوس، ألاجهزة،
 
 بالبوصلة، املساحة الزوايا، املثلثية، امليزانية امليزانية التفاضل

  .والحجوم املساحة الثيودوليت، الحقلية العمليات جهاز الثيودوليت،

 الرومانية والقوطية و زنطيةالبي والتشكيل في العمارة الطراز تحليل : 0تاريخ عمارة 

 . والدينية واملناخية والاجتماعية والثقافية الجيولوجية تأثير العوامل ، وإلاسالمية
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 والراسية، املناس  واملستويات ألافقية واملسطحات الخطوط مقدمة، الرسم الحر :

 املختلفة ألاسالي  ، وطبيعة املواد امللمس ، والظل إلاضاءة ، والكتل وألاشكال

إلانسان  تشري  ألاثاث، عناصر ، املعمارًي عناصر إلاظهار , الفني لإلخرا  وإلاظهار

 العمارة والطبيعة وتكامل ألافقية املساقط ، الفكرة وتوصيل التعبير والحيوان وسائل

 .ألالوان استعماالت ،

ألاقالم  استخدام إلاظهار، ووسائل معدات ، إلاخرا  نظريات الاظهار املعماري : 

 .والواجهات ألافقية املساقط وإظهار وألالوان إلخرا  املختلفة

 علي الواجهات وتطبيقا ها واملجسمات واملسطحات الخطوط ظل ظل ومنظور :

 واملعالجات التكوين قواعد ، ، الانعكاس وتطبيقا ها املنظوًر نظريات واملواقع للمباني،

 .وإلاخرا 

 وإعداد بالحاس  آلالي، الرسم ومهارات تقنيات استخدام علي التدري  الاوتوكاد : 

 وأنواع أنماط استخدام( أنواع الخطوط وتمييز ، 2D) الثنائي البعد الرسومات في 

 واملساحات ألاطوال وحصر الرسومات، داخل حس  تمثلها الخطوط املختلفة

 .املخططات داخل وفق املوجود وألاحجام

 املحوري للعناصر إلاجهاد, بينهما العالقة و الانفعال و إلاجهاد ميكانيكا جوامد :

 ذات اجهادات املحوًر الانحناء أحادي ،اجاهادات سكونيا غير املحددة و املحددة

 , سكونيا وغير املحددة املحددة املصمتة للعناصر و املفرغة ألاسطوانات , القص
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،  الجدران نحيفة القطاعات القص مركز و القص إلاجهادات انسيا  تحويل

ً. لألعمدة املرًن و تقرارالاس

 القطاعات املستطيلة وتصميم تحليل الخرسانة، خواص مقدمة، خرسانة :

ً " T " وقطاعات
 
التصميم  ثنائي، أو أحادي ف ها تسلي  واملستخدم لالنحناء واملعرضة

 تصميم التشغيل، التسلي ، قضبان قطع خط فوالذ التسلي ، ووصل القص، ضد ً

 .واملضلعة املصمتة ألاحادية والباصات العوارض املستمرة

 واملواصفات، تصميم ألاحمال الفوالذ، خواص الفوالذية، املنشآت أنواع الفوالذ :

 ال سيطة، الوصالت واملركبة، تصميم ألاحادية القطاعات والضغط، الشد عناصر

 والالتواء، الانحناء ال سيطة، العوارض وامل حومة، تصميم واملقلوبة املبرشمة

 .ملتف مفصلي تصميم هيكل تطبيقات،

 علي املباني وإلاخرا  إلاظهار وأسالي  مبادئ التصميم تطبيقات : 3تصميم معماري 

ة واملباني كاملكتبات العالقة واملرافق ذات التعليمية  . الثقافية والرياضي 

والنزل  كالفنادق والترفيه السياحة ومباني مرافق تصميم : 4تصميم معماري 

 كاملراكز مرافق الخدمات الاجتماعية مباني وتصميم دراسة وكذلك واملنامات،

 التسويق. ومراكز الحضرية

 القبا  وألاسقف ، الطويلة البحوًر ذات ألاسقف ، ألاسقف أنواع : 3انشاء معماري 

 .واملعلقة املعدنية
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كاسرات  ، واملصنعة الداخلية الحوائط ، التشطيبات أعمال : 4انشاء معماري 

 . املعدنية والتركيبات الوصالت املعلقة ، الشمس، ألاسقف

والثقافية التي  والاجتماعية والتقنية البيئة العوامل ، لي يا تاريخ : 3تاريخ عمارة 

 . لي يا العمارة تطوًر أثرت علي

 أثرها علي الصناعية الثورة ، أوروبا النهضة في العمارة في عصر : 4تاريخ العمارة 

 الباو هاوس ،مدرسة نوفو إلارث , املعاصرة العمارة , الحديثة العمارة وتطوًر نشأة

 .املعاصرة العمارة رواد , شيكاغو

 تخطيط وتصميم ، املخططات داخل الخضراء املناطق أهمية تنسيق مواقع :

 الطبيعية والعناصر واملساحات الخضراء ألاشجار باستعمال الحضرية املناطق

 واملصنعة.

 من املدن تاريخ ، إلاقليمي الحضرًي أهداف التخطيط نظريات التخطيط :تاريخ 

 ألازمنة من تطور التخطيط التي زامنت والثقافية الطبيعية حيث املؤثرات والقوًي

 . تطبيقية دراسة , البناء والنباتات مواد الحاضر، الوقت إلي القديمة

 و الاساهالك التوزيع , خواصها ومداد ها الشر  مياه مصادر الهندسة الصحية :

 و نظام . املباني املتبعة لتوزيعها في العمليات و الطرًق , والباردة الساخنة للمياه

 تصميم املبني خار  و داخل املستخدمة الصحي ملياه الصر  املركزًي التوزيع شروط

 مكونات مياه املجارًي وتوزيع نقل تجيع و نظم تصميم و املياه توزيع و نقل نظم

 .املياه وتوزيع نقل منظومات
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 القدرة علي , الوصفية إلاضاءة متطلبات و معايير  فهم و دراسة اضاءة وصوتيات :

 جيدة مواد القدرة علي اختيار ,املعمارية الفراغات صوتيات متطلبات معايير و فهم

في  الفهم هذا تطبيق , مثالية إضاءة علي اختيار منظومات القدرة , للصوتيات

 .املعمارًيالتصميم 

 الحار الرط ، تحليل واملناخ الحار الصحراوًي املناخ: وتصنيف دراسة تحكم بيئي :

 مواد والاهوية، التظليل وأسالي  ، التوجيه للمناخ الحراري، البيولوجي ،التوازًن املناخ

 الصناعية وعناصر املجمعات وتصميم تخطيط .تطبيقية والنباتات دراسات البناء

إلنشائية  الحلوًل الحافالت والقطرات، ودراسة ومحطات كاملطارات املوصالت

 وعناصر الصناعية املجمعات وتصميم تخطيط .عناصر الحركة وتحليل املناسبة

 الحلول إلانشائية ودراسة ، والقطارات الحافالت ومحطات املواصالت كاملطارات

 .الحركة العناصر وتحليل املناسبة

وكذلك مرافق  والرياضية الترف هية املرافق وتصميم تخطيط : 6تصميم معماري 

 . واملراكز املتخصصة والعيادات كاملستشفيات الصحية الخدمات

 علي دائرة التعرف , التكييف و التبريد مادة التعرف بأساسيات التبريد والتكييف :

 حسابات , والتكييف وعالقاها بالتبريد الخضراء ،العمارة ومكونا ها وعملها التبريد

 . املباني فراغات تكييف

واملفضلة  التنفيذية الرسومات إعداد ، التنفيذية الرسومات : 5انشاء معماري 

 . عملية تطبيقات ، التشطيبات ألعمال
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 ، الهياكل والقطاعات ألافقية للمساقط التنفيذية الرسومات : 6انشاء معماري 

 .والتكييف والتدفئة الكهربائيةألاعمال  تفاصيل ، الصحية ألاعمال ، إلانشائية

 أنواع , الجغرافية املعلومات نظم عناصر و أساسيات نظم معلومات جغرافية : 

 املكانية إدخال البيانات , GSI ,في بيئة  البيانات الجغرافية تمثيل البيانات املكانية

 إخرا  و بعد عن الاستشعار , إسقاط الخرائط,الجغرافية ،أنظمة البيانات قواعد

    الجغرافية. البيانات

 ألاهداف ، والتخطيط الحضرية الدراسات التخطيط الاقليمي وتخطيط املدن :

،  في لي يا املتبعة السياسات ، الالزمة والدراسات ، املخططات التخطيط ومراحل

 .تطبيقات إلاقليمي ، التخطيط مشاكل ، إلاقليمية والدراسات التخطيط

التصميم  أهداف وأسالي  ، الحضرية البيئة عناصر الاسكان والتصميم الحضري :

 املدن ، املشاكل من هذه بعض لحل ومقترحات لي يا إلاسكان في مشاكل ، الحضرًي

 .، تطبيقات والعالم لي يا الجديدة في

للمباني  واملوصفات الكميات دفاتر إعداد وأسالي  طرًق كماليات ومواصفات :

 .تطبيقات ، العطاء مستندات إعداد ، املختلفة

التطور  والتي تحكم بها املعموًل البلدية واللوائ  القوانين قوانين وتشريعات املباني :

 .املهنية املعمارًي واجبات ومسؤوليات ، الشاملة املخططات إطار للمدن العمراني

 مؤثرات القوًي استغالل ، املعمارية وألاشكال إلانشائية ألاسالي منظومات ألانشاء :

 . املعمارية املناسبة ألاشكال علي ل حصوًل تصميم عند إلانشائية
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 كتمهيد ملرحلة طريق البرمجة عن املعمارًي التصميم منهجية برمجة مشاريع :

 علي املبنية السياسة ثم تحديد الحقائق ومن ألاهداف وتجميع تحديد ، التصميم

 دراسة . والزمن الاقتصادية والنواحي الشكل الوظيفة : ألاربع التصميم محددات

 ، التنفيذ وشركات الاستشارية ، املكات  والتشييد البناء الاقتصادية لصناعة النواحي

برامج  تخطيط ، الاقتصادية العوامل ، العقود وإعداد العروض ودراساها تقديم

 التنفيذ

 وألاهداف تحديد الجدوى  ، مناس  حيوًي ملشروع شاملة معمارية دراسة املشروع :

 وفلسفة املعمارًي البرنامج وضع ، امليدانية والتقييمية الدراسات إجراء ، للمشروع

 التدريس في  القسم هيئة أعضاء من اثنان يقوم ، النهائية التصميم واملخططات

 املعمارية الحلوًل من إيجاد الطال  وتمكين وتقديمها علي الدراسة باإلشراف

 .املناسبة والتخطيطية

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 مشروع التخرج
 مشاريع التخرج: املرشد في 

 اللي يدددة للعلدددوم والتكنولوجيدددا لتطدددوير بجامعدددة التعليميدددة السياسدددية مدددع تماشددديا 

 بصدددفة وأهدددداف القسدددم عامدددة أهدددداف الجامعدددة تحقدددق التدددي الدراسدددية خطتددده

 تلقدداه ملددا وتطبيقددا ألاساسددية فددي جميددع املجددالت املفدداهيم للطالدد  وتقدددم خاصددة،

 محاضرات. من الطال 

 ليكددوًن الخددريج الطالدد  تؤهددل التددي  امليددداني والتدددري  التخددر  مشدداريع هندداك 

 علددي تدددوفير و هددددف والبحثيدددة، والعمليددة العلميددة املجددداالت كافدددة فعدداال عنصددرا

 العمددل فددي سددوًق متطلبددات يفددي علميددة فددي جميددع املجددالت أسددس علددي مبنددي تعلدديم

 القطاعات. لجميع بالدنا

  عاليدددا  تدددأهيال مدددؤهلين طدددال  تخدددريج ويهددددف كدددذلك إلدددى وعلدددي مختلدددف املسدددتويات

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

 التخرج: مشروع ماهية

 أن مراعدداة مددع أي مجددال كددان حقيقيددة فددي املشددكلة لحددل  هدددف معينددة فكددرة هددو 

 سددليم تخطدديط ذلددي يتبددع الحددل مبتكددر أسددلو  تكددوًن وأن جديدددة الفكددرة تكددوًن

 .والجهد وللوقت للقدرات

 الطلبددة  قدددرات يكشددف عددن إذ للطالدد  حقيقيددا اختبددارا التخددر  مشددروع يمثددل كمدا

املشدداكل فدددي جميددع املجدددالت  مددن جديدددة للعديدددد حلددوًل وابتكدددار املشددداكل فددي تحليددل

 التخددر  ويقدددم مشددروع التخددر ، املشددروع ملددادة الوصددوًل قبددل دراسدداها أتددم التددي

 إذ التخددر  بعددد لدده العمليددة ل حيدداة مقدمددة تكددوًن للطالدد  هامددة فعليددة تجربددة

 كليا. اعتمادا إبداعه املشروع وعلي عمل الطال  في علي تعتمد

  يقسددم أن ومددتقن متميددزا مشددروعا ليقدددموا أمددور الطلبددة لتسددهيل املهددم مددن وكددان 

 يقدددوم الطالددد  ألاوًل الفصدددل ففدددي الدراسددديين علدددي الفصدددلين مشدددروع التخدددر 

 وأسددبا  ،وأهددداف بدده والتعريددفاملشددروع  عددن معلومددات مددن مددا جمددع كددل بتقددديم

 الفصددل و املشددروع تصددميم وأفكددار والتحليددل للمشددروع بالكامددل املشددروع اختيددار

وواجهدددات  وقطاعدددات مسددداقط مدددن للمشدددروع النهايدددة الفكدددرة يقددددم فيددده الفددداني

 . واملناظير بالظل نهائي وإظهار
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  املهدداراتتطبيددق  علددي قددادرا الطالدد  أن مددن إلددى التأكددد التخددر  ويهدددف مشددروع 

النصدددد   تددددوفير الجامعيددددة فددددي ظددددل دراسددددته خددددالل واملعددددارف التددددي حصددددل عل هددددا

 مشددروع طالدد  تقددديم كددل علددي ويجدد  التخددر  املشددرف علددي مشددروع مددن وإلارشدداد

 وعمومدا مشدترك واحدد الطدال  مشدروع يقددم بعدض أن القسدم يدرًى لدم مدا مسدتقل

 :يلي ما التخر  أهداف مشروع ن خص أن نستطيع

 معدددارف قددددرات اسدددتخدام علدددي قدددادرا الخدددريج الطالددد  أن مدددن التأكدددد .1

 .والتنظيمية والبحثية والخطابية الكتابية

 .الواقع ذلك علي أرض وتنفيذ تعلمه ما لتطبيق للطال  فرصة إعطاء .2

 التحاقددده فعليدددا قبدددل املندددة أخالقيدددات لتطبيدددق فرصدددة الطالددد  إعطددداء .3

 .بالعمل

مدددن مجددداالت أي مجدددال  علدددي تخرجددده مشدددروع يطبدددق أن للطالددد  ويحدددق .4

املشدددددرف متخصدددددص فدددددي إحددددددى  يكدددددوًن أن الهندسدددددة ويفضدددددل العلدددددوم و

ًمجاالت.

 شروط عامة في اختيار مشاريع التخرج: 

  لديدده يصددب  التخددر  حتددى ملشددروع الدراسددية املقددررات أنهددى طالدد  كددل علددي يجدد 

 لغالبيددة إنهائدده بعددد وخاصددة مشددروع التخددر  اختيددار صددحيحة فددي وطريقددة تصددوًر

 وفددق التخددر  مشددروع باختيددار يقددوم أن طالدد  علددى كددل يجدد  وهنددا القسددم مددواد

ً:ألاسس التالية

 يقددددم تقديمددده بحيدددث يريدددد الدددذي املشدددروع موضدددوع الطالدد  يختدددار أن .1

 الحيدداة املشدروع تطبيددق مددع إمكانيدة وفعليددة واقعيدة وحلددوًل كافيدة معلومدات

 .العملية

 وجمددددع املعلومددددات العمليددددة بالحيدددداة بدددداالنخراط الطالدددد  يقددددوم أن  .2

 بحاجدددة التدددي هدددي أو املواضددديع املوجدددودة للمشددداكل املناسدددبة واملالحظدددات

 .للتطوير

 عددن )وموثقدددة )كمسددودة كافيددة نظريدددة معلومددات لدددى الطالددد  يكددوًن أن  .3

 .تنفيذ املشروع البدء قبل املختار املوضوع

 ال أن املشددروع و إنجدداز ملراحددل ومفصددلة زمنيددة خطددة توضددع أن يجدد   .4

 .التسجيل بداية من أشهر الثمانية تتجاوًز
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 ومحاولددة القسددم بالجامعددة يخدددم اختيددار املوضددوع بمددا ألاوليددات فددي يضددع أن .5

 ومشدداريع واقتراحددات أفكددار القسددم  مددن لدده فددي هامددة بصددمة تددرك الطالدد 

 .تخر 

 الدددذي متخصدددص فدددي مجدددال املشدددروع املشدددرف ألاسدددتاذ يكدددوًن أن فضدددل .6

ً.الطال  اختاره

 قواعد قبول مشاريع التخرج: 

 وهميددة علددي أمددوًر يعتمددد ال وأن العملددي للتطبيددق قابددل املشددروع يكددوًن ان .1

 .للتطبيق قابلة غير

 القيددام بددأي دوًن مسددبقا موجددودة فكددرة مددن مددأخوذ املشددروع يكددوًن أن .2

 .عل ها تطوير

 الاسدددتفادة مددن بعدددد بنفسددده ينفدددذه مشدددروع بتقدددديم الطالددد  يقدددوم أن .3

 .الدراسة مراحل من اكتسبها الخبرة التي

 جديدة. أفكار املشروع يقدم أن .4

 حدددود فيده عنددد العمددل عددن التوقددف سددابق تددم مشددروع املشددروع يكمددل أن .5

 .معينة

 . مسبقا موجودة ملشاكل حلوًل املشروع يقدم أن .6

 وقددديم والدينيدددة وعدددادات إلاسدددالمية وألاخدددالق القدديم املشدددروع يحتدددرم أن .7

 .املهنة وأخالقيات وإلاسالمي الليبي املجتمع

 .البدء باملشروع قبل املشرف من املوافقة يأخذ أن الطال  علي يج  .8

 ويسددم  لهددذا الغددرض املعدد النمددوذ  حسدد  مقتدرح مشددروع الطالدد  يقددم .9

 باألولوية. الاختيار مقترح ويتم مشروع من أكثر للطال  تقديم

 (..العلمية املشاريع  )ال جنة لجنة من قبل املقترحة املشاريع تقييم يتم .15

 أمددا فددي حالددة املشددرف مددع مباشددرة العمددل الطالدد  يبدددأ القبددوًل ي حالددة .11

ً.مرة أخرى للقسم مقترح مشروع تقديم إعادة الطال  فعلى الرفض

 العناصر الاساسية للمشاريع: 

 هما أساسين عنصرين من التخر  مشروع يتكوًن: 

 ألاولدددى مراحدددل التصدددميم بمناقشدددة  الطالددد  يقدددوم :التطبيقـــي الجانـــب .1

 وموثددق املواقددع علددي ، النظريددةأو  تطبيقيدده دراسددة عددن والثالثددة والثانيددة

 .والرسم بالصوًر مع التحليل للمشروع عملية بأعمال
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 املشددروع نظددري عددن تفصدديلي شددرح عددن عبددارة وهددو : التفصــي ي التقريــر .2

 مددن العددام الهدددف علددي هددذا التقريددر ويحتددوًي واضددحة علميددة بطددرًق موثددق

 اختيدددداره وأسددددبا  جمددددع املعلومددددات تحقيقددده وطددددرًق وطريقددددة املشدددروع

 .الطال  إل ها التي وصل التصميم مراحل خالل وتحليل املوقع املشروع

  والثانيدددة ألاوًل للمراحدددل التصدددميم العامدددة والشدددروط التخدددر  مشدددروع كيفيدددة 

 والثالثة:

 .القسم املختص إلى إلاجازة مشروع ببرنامج الطال  يتقدم .1

 نجدد  فددي مقددررات قددد يكددوًن أن بعددد إلاجددازة بمشددروع الطالدد  يتقدددم .2

 .مشروع التخر  وبحث املراحل ملختلف التصميم املعمارًي

 .والثانية ونهائية أولى : مراحل ثالثة من إلاجازة مشروع يتألف .3

 ألاولددددى للنظددددر فددددي الثالثددددة مراحددددل يشددددكل مجلددددس القسددددم لجنددددة تحكدددديم .4

 .التخر  مشروع من ونهائية والثانية

 مددن التحكدديم املسددماة لجنددة قبددل مددن النهددائي املشددروع تحكدديم يجددرًى .5

 ال الدراسددد ي،  ضدددمن املواعيدددد فقدددط فدددي العدددام مدددرتين القسدددم مجلدددس

 .القسم يحددها

 مدددن %(علدددي ألاقدددل55إذا ندددال درجددة ) املشدددروع ناجحدددا فددي يعتبددر الطالددد  .6

ًالعالمة

 املعدالت: 

 إلاجددازة فددى الاقسددام العلميددة بجامعددة درجددة علددي الطالدد  لحصددوًل يشددترط 

 .كافة املقررات اللي ية للعلوم والتكنولوجيا نجاحه في

  أسددداس تخصددديص علدددي دراسدددية مرحلدددة كدددل النجددداح فدددي معددددل يحسددد 

الدراسدددية  الطالدد  فددي مختلددف املراحددل عليدده حصددل الددذي %( للمعدددل80)

 مشروع %( لدرجة25و )

 املقررات نظام مبادئ 

 املجتمددع وميولدده ومطالدد  الفددرد حاجددات بددين والتددوازًن التكامددل يتحقددق أن 

 .وأولوياته

 الاختيار حقه الطال  يمارس أن. 

 القرار اتخاذ الطال  يمارس أن. 

 وقدراته استعداده وحس  ميوله وفق الطال  يتعلم أن. 
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 وتعزيزها قدراته على اكتشاف الطال  مساعدة. 

 تكيفه وسهولة الدراس ي البرنامج مرونة. 

 إلارشدداد وتددوافر خدددمات واسددتقالله الطالدد  حريددة بددين التكامددل يتحقددق أن 

 .له والتوجيه

 بندداء  نحددو فإنهددا تتجدده املقددررات نظددام عل هددا املبددادئ التددي يقددوم مالحظددة ومدن

 ، واتخدداذ القددرار الحريددة فددي الاختيددار إعطدداءه خددالل مددن الطالدد  شخصددية

 وميولدده يتناسدد  حيددث التعليميددة ألاخددرًى الددنظم يتحقددق فددي لددم مددا وهددذا

 مددنه  وهددو الددذاتي والددتعلم علددى الاسددتقاللية يركددز نظددام فهددو واتجاهاتدده،

ً.والتنوع والاستمرار بالشموًل املتمثلة النظم التعليمية حديث في علمي

 مواصفات وشكل التقرير: 

 يبذلدده يعكددس املجهددود الددذي ألندده املشددروع هامددا فددي جددزء التقريددر يعتبددر 

 علدى الاطدالع يريدد ملدن سديعتبر مرجعدا أنده كمدا أنجدزه، الدذي والعمدل الطالد 

 لكتابتدده خاصددة عنايددة تددولى أن لددذا يجدد  طددال  وبدداحثين، مددن املوضددوع

  . فيه ألافكار العلمية الواردة وترتي 

 للمشددرف فإننددا نتددرك املجددال للتقريددر التددالي التقسدديم نقتددرح إذ هنددا ونحددن 

طبيعددة  حسدد  أسددمااها أو تغيددر ألاجددزاء بعددض دمددج إلددى الطالدد  لتوجيدده

 الطالدد  علددى ينبغددي التقريددر كتابددة عامددة حددوًل توصدديات وهندداك املوضددوع،

 :وهي بها التقيد

o مددن التقريددر علددى ألاولددى الصددفحة تحتددوًي أن يجدد  الغــالف: صــفحة 

 املشددددرف الطالدددد ، اسدددم اسدددم املشددددروع، عندددوان شدددعار الجامعددددة،

 . أخرًى ومعلومات

o  بشددددكل مختصددددر  هدددددف الطالدددد  يددددذكر وفيدددده :الدراســــة ملخـــص 

 واحدددة يتعدددى صددفحة ال أن ويجدد  مندده، املتوقعددة والنتددائج املشددروع

الدراسددات  يخددص وذلددك فيمددا ،)كلمددة " 155 "و 155 " بددين مددا أي(

 .ألاولى الجامعية

o  أي يدددذكر كامدددل بشدددكل التقريدددر فهرسدددة يجددد  :املحتويـــات قائمـــة 

 .الصفحات وأرقام العناوين
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o  قائمدددددة  تحديدددددد يجددددد :)وجددددددت إن( وألاشـــــكال قائمـــــة الجـــــداول

 عناوينهدددا وأرقدددام ذكدددر مدددع التقريدددر الدددوارد فدددي وألاشدددكال بالجدددداوًل

 .ف ها الواردة الصفحات

o  صددفحة إهددداء إضددافة للطالدد  يمكددن:)وجدددت إن( إلاهــداء صــفحة 

 العددوًن لدده مددن قدددم وكددل أصدددقائه أو وأسدداتذته ألهلدده الشددكر لتوجيده

 .املشروع إنجاز

o  ويمكددن بشدكل كامددل املنجدز العمدل تقدديم يدتم وفيده :التقريـر موضـوع 

 :التالية ألاساسية ألاجزاء إلى تقسيمه

 ووضددعها  فددي إطددار باختصددار املسددألة اسددتعراض يددتم وف هددا :مقدمــة .1

 .املقترحة حلوًل إلى مع إلاشارة عام

 النظددري للمسدألة الجاندد  تحليدل يددتم الجددزء فددي هدذا :املشــكلة تحليـل .2

 .املناسبة الحلوًل واقتراح مفصل بشكل

 مددن املتوصددل لهددا النتددائج شددرح فددي هددذا الجددزء يددتم  :النتــائج تحليــل  .3

 وتحليلهددا أو مسدداحي معمددارًي برنددامج أو توضدديحية رسددومات خددالل

 .عام بشكل

 ام يسددتعرض املطروحدة ألافكددار أوال الطالدد  يددذكر وف هددا :الخالصـة  .4

تحقيقهددا ثددم  تددم والنتددائج التددي الطالدد  قدددمها التددي الحلددول واملعالجددة

 إجراءهدددا املمكدددن أو التحسدددينات التطدددويرات إلدددى يشدددير فدددي الختدددام

 . مستقبال

 بهدا الطالد  فدي اسدتعان التدي املراجدع كافدة ذكددر يجد  :املراجـع قائمـة  .5

 لتسددهيل لددبعض الضددوابط وفقددا ترتدد  أن ويجدد  املشددروع، إنجدداز

 .ف ها البحث

 أو مالحدددق إلضددافة معلومددات يسددتخدم أن للطالددد  :يمكددن املالحــق .6

فدددي   أهمياهددا إمددا لعدددم التقريددر ذكرهددا فددي موضددوع نرغدد   لددم نتددائج

وضددع  يمكددن فمددثال القددارئ،ذهدن  تشدوي  مدن خوفدا أو املوضددوع فهدم

 .إلخ ..م حق املنجزة في البرامج 

 التخرج: مشاريع ف الرئيسية ألاطراف

 يجددد  تحديدددد ظدددروف حسدددنة، و جيدددد بشدددكل املشدددروع إنجددداز لضدددمن 

 واحد منه كل ومسئوليات املشروع بتنفيذ ألاطراف املعنية
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  عدددن تنفيدددذ ألاوًل واملسدددئوًل الرئيسددد ي الطدددرف الطالددد  يعتبدددر :الطالددد 

 :يلي نوجزها كما واملهام املسئوليات من عليه جملة وتتر  املشروع

 يتعددين مقددررين دراسدديين بمثابددة التخددر  مشددروع يعتبددر : عامددة مسددئوليات 

 ألاوًل الدراسدد ي الفصددل خددالل وينجددز الجددزء ألاوًل اجتيازهمددا، الطالدد  علددي

 للطالدد ، املسددار الجددام ي مددن الثدداني الدراسدد ي خددالل الفصددل الثدداني والجدزء

 مددن املددواد الاناهدداء بعددد التخددر  مشددروع اختيددار الطالدد  علددي لددذا يجدد 

 .التصميمات وإلانشاءات وتمثل العملية

 التدددري  بدده خددالل خدداص تخددر  مشددروع والتفكيددر فددي البحددث الطالدد  علددى 

 الدددددوائر أو باملؤسسددددات الخاصددددة الاتصدددال خددددالل مددددن أو الصددديفي

 لدددرئيس قترحددداتامل وتقدددديم للمسدددتوى التخدددر  وصدددوله قبدددل الحكوميدددة

 مشدداريع هندداك أن العلددم مددع بهددا، القسددم ومناقشدداهم أسدداتذة أو القسددم

 تسددمع كافددة ال قددد بالقسددم لكنهددا التدددريس هيئددة أعضدداء داخليددة يقترحهددا

 لكددل تخددر  تددوفير مشددروع مسددئولية يتحمددل ال القسددم فددإن وعليدده الطدال 

 .طال 

 بنفسدده الطالدد  إنجددازه علددى يجدد  شخصدديا عمددال التخددر  مشددروع يعتبددر 

 اللدددوائ  الجامعيدددة ثبدددوت عكدددس ذلدددك فسدديعاق   الطالددد  طبدددق حالدددة وفددي

 بالغ . املتعلقة

 للقددداءات أسددددبوعية مواعيدددد حددددوًل املشددددرف مددددع علدددى الطالدددد  الاتفددداق 

 وعدددم املواعيددد، الالتددزام بهددذه عليدده ويجدد  سددير العمددل ومتابعددة ملناقشددة

ً.املنظمة اللوائ  به حس  يعامل يعتبر غيابا بما التزامه

 مسئوليات الطالب فيما يخص مشروع التخرج: 

 دوريدددة حددددوًل وإلقددداء عدددروض منددددتظم بشدددكل الحضدددوًر الطالددد  علدددى 

 .مشروعه

 املناسدد  إلجددراء التصددميم الالزمددة واملعلومددات املراجددع جمددع الطالدد  علددى 

ع حوًل  . جيدا وفهمه املشروع موضو 

 ألافكار املطروحة وتصميم اقتراح الطال  على ينبغي ذلك بعد. 

 مدددن املشددروع ألاوًل الجدددزء حدددوًل مختصددر تقريدددر إعدددداد الطالددد  علددى 

 بثالثددة املوعددد املشددروع قبددل علددى باإلشددراف للمكلددف مندده نسددخة وتسددليم

 أصدددب  آلان الدددذي الكمبيدددوتر التقريددر باسدددتخدام كتابددة يفضددل أسددابيع،
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 الحصدددوًل ويمكددن للطالددد  العلميدددة، ألاوسددداط انتشددارا وتدددداوال فدددي ألاكثددر

 شدددكل التقريددر سدددتحدد التدددي املنطقيددة امللفددات علددى املشدداريع مددن لجنددة

 .الرسومات وعرض

 موعددد بأسددبوعين قبددل املشددروع مددن ألاوًل الجددزء مناقشددة الطالدد  علددى 

 مددن الطددال  النقدداش واسددتفادة إلثددراء طددال  كددل وبحضددوًر املشددرف أمددام

 .املناقشة

  اسدددتكمال التصددميم املشدددروع مددن الثدداني بدايددة الجددزء مددع علددى الطالدد 

 الفصددل مددن ألاسددبوع الثالددث عددن املشددروع البدددء فددي  ال يتددأخر أن علددى

 .الالزمة بالتطويرات والقيام إكمال املشروع له يتسنى حتي  الدراس ي

 التددي  أهددم النتددائج وتبددين تعددرف بمشددروعة ملصددقات تحضددير الطالدد  علددي

 قبددل املشدداريع تقيمدده لجنددة الجمددا ي الددذي العددرض وتعليقهددا فددي لهددا توصددل

 علددى إجبددارًي العددرض هددذا واملشدداركة ويعتبددر الحضددوًر موعددد بأسددبوعين،

 .املشروع تقييم يدخل حيث طال  املستوى ألاخير

  ألاوًل التخددر  بشددقيه مشددروع حددوًل النهددائي التقريددر إعددداد علددى الطالدد 

 مدددع للمشدددروع الشدددروط الشدددكلية املوضدددحة فدددي للضدددوابط وفقدددا والثدداني

 النهائيددددة توالرسددددوما التقريددددر التنفيذيددددة و نسددددخ اللوحددددات إحضددددار

 للمشروع.

 أشدهر حدددت بثمانيددة النهائيددة املناقشدة و املشددروع لتسدليم ألاقصدد ى الحدد 

 علدى أعدادة يجبدر الطالد  هدذه املدددة تجدداوًز و حدال املشددروع تنزيدل تداريخ مدن

 . يكن لم كأن ألاوًل تنزيل املشروع

 قبددل إلددى القسدددم النهدددائي بشددكله التخددر  مشدددروع تسددليم الطالددد  علددى 

 :بأسبوعين النهائي املوعد

 وأن أعضدداء لجنددة املناقشددة بعدددد القسددم لددرائس التقريددر مددن نسددخ .1

 .)تدبيس أو )سلك  يكون مجلدة 

 .التخر  مشروع من نهائية ورسومات إلكترونيتين نسختين  .2

  النقددداش، ووفقدددا لجندددة أمدددام التخدددر  مشدددروع مناقشدددة علدددى الطالددد 

 .القسم التي يضعها للضوابط
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  يقددوم مناقشدة املشددروع، تدتم أن بعدد املشدروع مدن النهائيدة النسدخة تسدلم 

 وتسدددلم املناقشدددة لجندددة واملالحظدددات قددددماها بتصدددحي  ألاخطددداء الطالددد 

 :ألاخيرة كالتالي النسخة

 .للقسم فاخر تغليف مغلفة نسخ ثالث .1

 الغددالف ألاخيددر داخددل يوضددع مددرًن قددرص نسددخة كددل مددع يرفددق .2

 .على املشروع بالكامل النهائية على الرسومات ويحتوًي

 وفقددأ للنمددوذ  املعددد النهائيددة النسددخة تسددليم علددى نمددوذ  التوقيددع .3

ً.الغرض لهذا

 مسئوليات املشرف: 

 التدددي ذلدددك املشددداريع إليددده بمدددا فدددي املسدددندة علدددى املشددداريع يشدددرف ألاسدددتاذ 

 ويعتبددر إليدده، طددرف الطددال  وأوكلددت مددن واختيددرت ))إن وجدددت   اقترحهددا

 مددن عليدده جملددة وتترتدد  تنفيددذ املشددروع عمليددة الثدداني فددي الرئيسدد ي الطددرف

 :بينها من املسئوليات

 الطددال  وتقددديم مددع املشددداريع ملناقشددة أسددبوعية مواعيدددد تحديددد .1

 .لهم الالزمة والتوج هات إلارشادات

 للمشددروع والتأكددد العمليددة الخطددة املبينددة فددي املراحددل تنفيددذ متابعددة .2

 رئددديسللطالددد  وإشدددعار  شخصددد ي بمجهدددود أنجدددز العمدددل أن مدددن

 لهددذا املعددد وفقددا للنمددوذ   حالددة ثبددوت عكددس ذلددك كتابيددا القسددم

 .الغرض

 السدددادس مدددن ألاسدددبوع خدددالل لدددرئيس لجندددة املشددداريع تقريدددر رفدددع .3

 .تنفيذ املشروع مراحل الطال  في تقدم حوًل الدراس ي الفصل

 %( لإلشدددراف15) مدددن الطالددد  وتقيدديم النهائيدددة املناقشدددة حضددوًر .4

 .رضالغ لهذا املعد للنموذ  وفقا

 .املشروع ث على تحد جوهرية تغييرات بأي القسم إبالغ .5

 املشدروع )سدديقدم حالدة حدوًل أسددابيع بثالثددة املوعدد قبدل تقريدر رفدع .6

 .حالة ألاسبا   في كل ذكر مع ،) سيعاد أم سيؤجل -للنقاش

 تنفيدددذ التغيدددرات مدددن والتأكدددد املشددداريع مالحظدددات لجندددة متابعدددة .7

 .ال جنة من املطلوبة
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 :املشاريع لجنة

 تتددولى املشدداريع، فهددي انجدداز عمليددة مهمددا فددي طرفددا املشددداريع تعتبددر لجنددة 

 :يلي ما ت خيص مهامها ويمكن عامة بصفة واملتابعة التنسيق مهمة

 .املشاريع وانتقاء على جمع إلاشراف .1

 .عل هم املشرفين وتحديد الطال  على املشاريع توزيع  .2

 .الطال  متابعة  .3

 .لطال  الجماعية املعلقة العروض تقييم .4

 .املتميزة املشاريع واختيار املشاريع نقاش على إلاشراف .5

 %25ثددالث مراحددل ألاولددى علددى املشددروع مناقشددة أثندداء الطددال  تقيديم .6

ً.لذلك املعد وتعبئة النموذ  %45 والثالثة  %45 ( والثانية

 منسق املشاريع: 

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

 وطريقددة عمددل أهميددة عددن الفصددل بدايددة تعريفيددة محاضددرة إعطدداء .1

 .التخر  املشروع

 يحتددا  لتددخل حدددوث أمددر حالددة الخارجيددة فددي الجهددات مددع التنسديق .2

 ف هدددا التدددي ينفدددذ معالجدددة فدددي التعددداوًن  الطالددد  املنسدددق ملسددداعدة

 .مشروعه الطال 

 .واملناقشات الاجتماع مواعيد عن إلاعالن .3

 .واملشرف الطال  بين وصل كحلقة العمل .4

 بأسددبوع ملراجعاهددا املناقشددة قبددل ال جنددة علددى املشدداريع تقددارير توزيددع .5

 .وتقييمها

 قبددل علددى ألاعضدداء بال جنددة الخاصددة املشدداريع مناقشددة توزيددع نمدداذ  .6

 .الغرض لهذا املعد النموذ  حس  املناقشة

الدرجددة يرصدددها  متوسددط واسددتخرا  ال جنددة مددن النمدداذ  اسددتعادة .7

 .الغرض املعد لهذا  في النموذ 

 مدن علددى الدرجدة الحصددوًل بعددد النهائيددة الدرجددة برصددد املنسددق يقدوم .8

 لهددذا املعددد ويرصدددها فددي النمدوذ  ال جنددة درجددات ومتوسددط املشدرف

 إلددي رئدديس النهائيددة رصددد الدرجددة بتسددليم املنسددق ويقددوم الغددرض ،

 .القسم
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 بعددد تصدحيحها املشدداريع مددن النهائيدة النسددخة بتسددليم املنسددق يقدوم .9

 إلددى الغددرض لهددذا للنمددوذ  املعددد وفقددا النهائيددة صددور ها ووضددعها فددي

 :من كل

 للمشرف. نسخة 

  بالجامعة املكتبة لرسومات نسختين الكترونيتين. 

  بالجامعة املكتبة لرسومات ورقيتين نسختين. 

  للقسم كاملة نسخة. 

عدددن  تفصددديلي شدددرح لتقدددديم ) دقيقدددة " 25 "( الطالددد  يمدددن  .15

وال جندددة  املشدددرف قبدددل مدددن املناقشدددة تبددددأ تدددم ومدددن مشدددروعه،

ً.للمشروع ساعة املناقشة كاملة مدة تتجاوًز ال أن على املشرفة

 طرق تقيم املشاريع: 

 تددوزع علدددى أمددوًر عددددة الاعتبدددار بعدددين يؤخدددذ بدددأن املشددروع تقيدديم يددتم 

 :الدرجات أساسها

 لجنددة قبدل املسدتحقة مددن الدرجددة %مدن25اعطدداء  يدتم و ألاولددى املرحلدة .1

 .الغرض لهذا املعد حس  النموذ  للمشروع ألاولى املرحلة مناقشة

قبددل لجنددة  املسددتحقة مدن الدرجدة مددن %45  إعطدداء يدتم الثانيددة املرحلدة .2

 .الغرض النموذ  املعد لهذا حس  الثانية للمرحلة املناقشة

 املسدددتحقة مقسدددمة الدرجدددة مدددن %45يدددتم اعطددداء  الثالثدددة املرحلدددة .3

 :كالتالي

 املعمارية للرسومات %25 -ًأ

 للمشرف 15% -ً 

 التقرير %15 -ًت

 لددذلك وتوقيعهددا املعددد النمددوذ  حسدد  الدددرجات بوضددع املنسددق يقددوم .4

 .رئيس القسم من

 املهددام واحددد تددوزع مشددروع مشددترك فددي طالدد  مددن أكثددر وجددود حددال فدي  .5

ن علددد هم  باإلجابدددة بالوقدددت ويقدددوم والتقيدددد السدددابقة الشدددروط ضدددم 

 يدتم أن ويجد  الشدرح، يطلد  منده أو ألاسدئلة لده توجده الدذي الشدخص

 بيددنهم يحددددوا بددأن املناقشددة علددى مراحددل مسددبقا الطلبددة بددين التنسدديق



 (0202) املدنىدليل قسم        الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

 37الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

مددن  بددأخر الطالدد  اسددتبدال ل جنددة ويحددق بددالعرض للمشددروع يقددوم مددن

ً.املجموعة

  النجاح والرسوب والتأجيل: 

 نتيجددة اجماليددة فددي كافددة  علددى حصددوله حالددة الطالدد  نجدداح يعلددن :النجدداح

 %55التقييمات ال تقل عن 

  الحاالت التالية إحدى راسبا في الطال  يعتبر :الرسو: 

 %55  من على نتيجة اجمالية أقل حصوله .1

 و .الطالدد  حالددة حددوًل قدددمها املشددرف واملبددررات التددي رأي علددى بندداء .2

الطالددد   رسدددو  ويعلدددن للنقددداش املشدددروع ال يمدددرًر الحالدددة هدددذه

 .مباشرة

  التالية الحاالت املشاريع تأجيل يمكن :التأجيل: 

املشدددروع فدددي الوقدددت  إنهدداء مدددن الطالددد  تمكددن عددددم :ألاولدددى الحالددة .1

 املشدددرف أسددبا  ويرهدددا املشدددروع بطبيعدددة تتعلدددق ألسدددبا  املحدددد

 .التأجيل وتستحسن وج هة

فتددرة  واقتددراح لجنددة النقدداش للنقدداش املشددروع تقددديم :الثانيددة الحالددة .2

 ناقصددة فدددي اسددتكمال أجددزاء أو التعدددديالت بعددض إلجددراء اضددافية

 أن علدى لتأجيدل املددة املناسدبة تحديدد يجد  الحدالتين وفددي املشدروع،

 الفصدددل مدددن الثددداني أقصددداه أسدددبوع موعدددد ينددداق  املشدددروع فدددي 

 .التالي الدراس ي

خاصدددة  ظدددروف بسدد   املشددروع إنجدداز اسددتحالة : الثالثدددة الحالددة .3

 يعدرض املوضددوع الحالدة هدذه و ،) غيرهددا أو صدحية( تتعلدق بالطالد 

 قدددمها واملبددررات التددي الطالدد  فددي حالددة  للنظددر القسددم علددى لجنددة

 لدبعض مددع الطالدد  عمدل إن كدان املشددرف رأي الاعتبددار بعددين ويأخدذ

 الحالدددة كدددامال حسددد  فصدددال التأجيدددل مددددة تصدددل وقدددد الوقدددت،

 وإال واحددددة مددن مددرة الددذكر السدددابقة الثالثددة واملبددررات والحدداالت

ً.رسو  إلى التأجيل يتحوًل

  :طرق مناقشة املشاريع

 وهي التخر  مشاريع ملناقشة العامة القوانين من مجموعة هناك: 



 (0202) املدنىدليل قسم        الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

 38الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 مدددة مشددروعه قبدل علددي املشدرف ومراجعدة مناقشددة الطالدد  علدي يجد  .1

 .الرسمية املناقشة موعد من

 املشددرف وال جنددة أمددام للطالدد  املحدددد املوعددد السدداعة املناقشددة تددتم .2

 .املشرفة املشرف وال جنة بذلك سمع إن الطال  من وعدد املشرفة

 مدن مشددروعه ) املناقشددين عدددد حسدد  ( نسدخ مجموعدة الطالد  يقددم .3

 :من لكل املشروع مناقشة موعد قبل

 املشرف. 

 منسق املشرع. 

 املشروع؟ من يستفاد ش يء أهم هو ما 

 وكيددف سددتطوًر بدده قمددت ممددا لالسددتفادة املسددتقبلية الخطددة هددي مددا 

 مستقبال؟ العمل هذا

 منها التي استفدت ألاخطاء هي ما. 

 املشكلة في التصميم وحل لتحليل اتبعاها التي الطريقة هي ما. 

 تددم التطبيددق  والتددي والجهددة واملجتمددع للكليددة مشددروعك أضدداف مدداذا

 املشروع؟ عل ها

 ًلديها؟ املشروع مراجعة تم التي الجهات تقييم هو ما
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 الخاتمة

 والباحث واملشرف تعريف الطال  يهدف إلى الذي إلارشادي الدليل هذا ختام وفي

 يعدد الدذي العلمدي البحدث والشدكلية وإلاجرائيدة فدي كتابدة العلميدة الندواحي بدبعض

 التدي لهدا املسداهمات أهدم مدن يعتبدر العلمدي فالباحدث الطال  هامة في  حياة مرحلة

 مدن العديدد تطبيدق مدن خدالل العلمدي البحدث مرحلدة إلدى الطالد  نقدل كبيدر فدي دوًر

 ، املعداي  الواقدع علدي الدراسدية حياتده الطال  طيلدة اختزلها التي املعارف النظرية

ويرضديه  يحبده ملدا وفقندا قدد نكدوًن أن القددير العلدي هللا مدن وأخيدرا ولديس اخدرأ أرجدو

 ر  هلل الحمد أن واخر دعونا الجميع، هللا ووفق وإلافادة الاستفادة ل جميع ونأمل

ً.العاملين
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