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 النفط والغازكلمة رئيس القسم 
 

 لكم متمنين النفطية الهندسة قسم قسمكم في بكم نرحب ألاعزاء طالبنا

 ومليئة مميزه القسم بهذا دراستكم تكون  وان والتفوق  والنجاح التوفيق

 في التعلم استمرارية لكم تحقق التي املهارات تكتسبوا وان باملعلومات

 الدراسة سنوات

الجامعة  في الهندسة كلية أقسام كأحد والغاز النفط هندسة قسم تأسس

 هندسة في البكالوريوس شهادة على للحصول  الليبية للعلوم والتكنولوجيا،

  يعد والغاز النفط هندسة تخصص ان. والغاز النفط
 
 و اهم  من واحدا

 من ليبيا تمتلكه ملا خاصة وليبيا العالم في الهندسية التخصصات أشهر

  كبيرة بصورة النفطية املنشآت على اقتصادها واعتماد هائلة نفطية ثروات

 والشركات للدول  بالنسبة  حقيقية نادرة عملة خريجيه من يجعل و ،

 التطبيقات باألساس تتناول  والغاز النفط هندسة. الكبرى  النفطية

  ، استخراجه من بداية والغاز بالنفط العالقة ذات الكاملة الهندسية
 
 مرورا

 على وتوزيعها ، الخام هذا من املشتقة املنتجات تصنيع الى نهاية ، بتكريره

 .املستهلكين

 
 ختاما أسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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 النفط والغازقسم  عن عامة مقدمة
 

ركيزة هامة من ركائز العلوم  مجاالتها اختالفتعتبر الهندسة على 

التي يطمح لها الطالب بدراستهم الجامعية وما بعدها.  والاختصاصات

الحياة ظهر  ومجاالتونتيجة لتطور الهندسة وارتباطها الوثيق بكل علوم 

وهو من  Engineering Petroleum. فرع هندسة النفط أو ما يعرف عامليا

التخصصات الحديثة والذي يّدرس في مختلف الجامعات خصوصا 

ويمكن تعريف هندسة النفط بأنها أحد فروع  .بالبلدان الغنية بالنفط

 ألارضالهندسة التي تهدف بصفة أساسية لدراسة تضاريس باطن 

ممارسة  خاللالنفط والتنقيب عنه والعمل على انتاجه من  الاستكشاف

وذلك   في  الاستخراجموطنا استخدام أحدث الطرق  ألارضأفضل الطرق 

ذلك حيث يتخذ النفط من باطن له ويتم بتطبيق أحدث تطبيقات 

) وتجمع بينهما عالقة ألارضبفرع الجيولوجيا (علوم  .الهندسة البترولية

 إذ يدرس علم الهندسة كافة 
 
وطيدة يرتبط تخصص هندسة النفط غالبا

، وكل ما يتعلق ألارضويتطرق لعلم الطبقات وكيمياء  الاقتصاديةواضيع امل

 .من علوم وآليات توصل النفط واستخراجه باألرض
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 النفط والغاز القسم الي الانتقال

 ألاخنرى  الهندسننية اقسننام مننن النننفط هندسنة قسنم النني الانتقننال للطالننب يمكنن

 النني الطالننب ملننف احالننةبالجامعننة  التسننجيل مكتننب يتننولى حيننث الكليننة، داخننل

 القسم قبول  شروط استوفي قد الطالب يكون  ان على فيه للبث القسم

 

 الاستمرار متطلبات

 القسننم البرنننام  اسننتكمال الطالننب علنني يتطلننب القسننم فنني الدراسننة لالسننتمرار

 فصنلين املتعثننر الطالننب يعطن  ان ويمكننن دراسنن،ي، فصنل 12 يتجنناوز  ال عنندد فني

 .ذلك في طلب تقديم بعد اضافيين

 

 التعليمية البرامج

 .النننفط هندسننة بكننالوريوس تخصننص وهننو واحنند تعليمنني برنننام  القسننم يقنندم

 والهندسننية العامننة والعلننوم الهندسننية ألاساسننية العلننوم دراسننة عليننه يتوجننب

طننط قند للقسنم الدراسنن،ي البرننام  .العملني التنندريب إلننى باإلضنافة التخصصنية
ُ
 خ

 املننواد وبجانننب دراسننة ؛)البكننالوريوس( الجامعيننة  إلاجننازة درجننة علنني للحصننول 

 بدراسننة خننا  تخننرج مشننروع بإعننداد النهائيننة السنننة طننال  يقننوم التخصصننية

 إلننى املشننروع يهنندف حيننث النننفط، هندسننة فنني مجننال العمليننة املشنناكل إحنندى

 والتنندريب علنني درسننها التنني العلننوم اسننتيعا  علننى الطالننب قنندرة منندى اختبننار

 لحنل العملنني بالجانننب النظننري  الجانننب وربننط الصننحيح العلمنني البحننث أسناليب

 .الفنية املشاكل

 

 

 

 

 



 (0202) النفط والغازدليل قسم     الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

 6الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 النفط والغاز رؤية ورسالة وأهداف القسم

 :الـــــــرؤية

 هننننننننننذا فنننننننننني الرائنننننننننندة النننننننننندول  ومننننننننننن والغنننننننننناز بننننننننننالنفط الغنيننننننننننة النننننننننندول  مننننننننننن ليبيننننننننننا تعتبننننننننننر

 .  املجنننننننننال
 
 إلنننننننننى بننننننننندوره أدى والنننننننننذي بليبينننننننننا املتزايننننننننندة النفطينننننننننة لالستكشنننننننننافات ونظنننننننننرا

 دعننننننننننننن  فقننننننننننننند املجنننننننننننننال هنننننننننننننذا فننننننننننننني املتخصصنننننننننننننين للمهندسنننننننننننننين العمنننننننننننننل فنننننننننننننر  تنننننننننننننوفر

 يطمننننننننننح والننننننننننذي بالكليننننننننننة والغنننننننننناز النننننننننننفط هندسننننننننننة قسننننننننننم اسننننننننننتحداث إلننننننننننى الضننننننننننرورة

  املعروفة ألاقسام ضمن يكون  أن إلى
 
 .عامليا

 :الرسالة 

 والغننننننننناز الننننننننننفط مجنننننننننال فننننننننني الدولينننننننننة للمعنننننننننايير طبقنننننننننا مؤهلنننننننننة بشنننننننننرية كنننننننننوادر اعنننننننننداد

 القسننننننننننننم يوفرهننننننننننننا التنننننننننننني املتطننننننننننننورة التعليميننننننننننننة البننننننننننننرام  مننننننننننننن مجموعننننننننننننه خننننننننننننالل مننننننننننننن

 النفطينننننننننننننننة الصنننننننننننننننناعات احتياجننننننننننننننات منننننننننننننننع يتناسنننننننننننننننب بمننننننننننننننا العنننننننننننننننالي الننننننننننننننندبلوم ملرحلننننننننننننننة

 ألابحنننننننننننننننناث فننننننننننننننني واملسننننننننننننننناهمة النننننننننننننننننفط مهنننننننننننننننندس مهننننننننننننننننه وتطننننننننننننننننوير املجتمنننننننننننننننع وخدمنننننننننننننننة

  التطبيقية

 :ألاهـــــــداف

علنننننننننى العمنننننننننل فننننننننني مختلنننننننننف إمننننننننداد سنننننننننوق العمنننننننننل بمهندسنننننننننين أكفننننننننناء قننننننننادرين  .2

 .قطاعات صناعة النفط والغاز

 الاعتمنننننننننننننناددعنننننننننننننم املسننننننننننننننيرة العملينننننننننننننة التعليميننننننننننننننة بمنننننننننننننا يتناسننننننننننننننب منننننننننننننع معننننننننننننننايير  .0

 . الدولية لتحقيق رؤية ورسالة القسم

تحسننننننننننننننين قنننننننننننننندرات أعضنننننننننننننناء هيئننننننننننننننة التنننننننننننننندريس وجننننننننننننننذ  الكفنننننننننننننناءات املتميننننننننننننننزة  .3

 . للقسم

يننننننننننث إتاحننننننننننة فرصننننننننننة البحننننننننننث العلمنننننننننني للطلبننننننننننة وأعضنننننننننناء هيئننننننننننة التنننننننننندريس بح .4

 . يمكن توظيفها في السوق املحلية والدولية

الشننننننننننننراكة مننننننننننننع ألاقسننننننننننننام املننننننننننننناظرة  واتفاقينننننننننننناتالتعنننننننننننناون والتبننننننننننننادل العلمنننننننننننني  .5

 .واملؤسسات املعرفية في الدول املتقدمة

الالزمنننننننننة للشنننننننننركات واملؤسسنننننننننات ذات العالقنننننننننة بمجنننننننننال  الاستشننننننننناراتتقنننننننننديم  .6

 .النفط والغاز
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 النفط والغاز لقسمسياسة القبول با

 وفقا للفئات التالية: بالقسميتم قبول الطلبة للدراسة 

 مستجدين: طلبة .2

  بمؤسسننات تعلننيم الدراسننة  لهننم تسننبق لننم جنندد طلبننة
 
أي  عننالي سننابقا

 .)يعادلها ما و الثانوية الشهادة علي متحصل(

 : منقولين طلبة .0

 هنؤالء سننابقا ويخضنع العنالي التعلنيم بمؤسسنة الدراسنة لهننم سننبق طلبنة

 % 05 تتجناوز  ال علنى أن لهنم دراسنتها سنبق التني منوادهم ملعادلنة الطلبنة

مننا  حسننب امللتحننق بننه بالقسننم دراسننتها للطالننب املننواد الازمننة مجمننوع مننن

 .والامتحانات بالجامعة القبول والدراسة الئحة عليه تنص

 استكمال: طلبة .3

فنني اسننتكمال   ويرغبننون  ) عننالي دبلننوم( عننام  مؤهننل علنني متحصننلين طلبننة

  الطالننب درسننها التنني املننواد احتسنا  حيننث يننتم الجامعيننة الدراسنة
 
سننابقا

 املننواد مننن يضننناف عنندد( أي التخصننص بتغييننر يقننوم ال ان بشننرط

فننننني  الجامعينننننة الدرجنننننة تؤهلنننننه للحصنننننول علننننني التننننني الاسنننننتدراكية

 .)تخصصه

 املستندات املطلوبة إلتمام عملية التسجيل . .4

 حصنول  فنني حالنة وينتم معادلتهننا( يعادلهنا منا او الاصننلية الثانويننة الشنهادة

 .)خارج ليبيا من عليها الطالب

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

 شمسية. صور  (6) -  

 . السوابق من الخلو شهادة - ت

 .الصحية الشهادة - ث

 .الوطني الرقم مستخرج - ج
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 منهنننا التنني انتقنننل الجهننة مننن واملعتمنند الاصننلي النندرجات كشننف - ح

 قبنننل عنننالي اخنننرى  تعلنننيم بمؤسسنننةدراسنننته  حالنننة فننني الطالنننب

 .بالجامعة التحاقه

 الطلبنة املتحصننلين حالننة فنني الندرجات وكشننف التخننرج افنادة إرفناق - خ

 بنننفس اسننتكمال دراسننتهم ويرغبننون فنني  العننالي النندبلوم شننهادة علني

 .التخصص

 لننه للفئنة املناسننبة وتسنجيله السنابقة للمسنتندات الطالنب اسنتيفاء بعند

 سبعة ارقام كالتالي : من مكون  به خا  قيد رقم صرف يتم

 الطالب تسلسل رقم - أ

 الدفعة رقم -  

 بالجامعة خا  تاب  رقم وهو التخصص رقم - ت

 باملنظومننة الالكترونيننة ينندرج بننه خننا  قينند رقننم علنني حصننوله بعنند

 بعنند تمكنننه دخنول للجامعننة وبطاقننة قينند بطاقنة بننذلك ويمنننح بالجامعنة

 املرشنند بمسنناعدة بالقسننم لشننروط التنزيننل وفقننا املننواد تنزيننل مننن ذلننك

 الاكاديمي.
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 النفط والغازبقسم  شروط التنزيل

 قينند قيند وبطاقننة رقنم علني حصنوله بعند الجامعنة منواده فني  تنزينل للطالنب يحنق

 : كاالت  ذلك و

 42والحنننند ألاعلننننى  وحنننندة  50الحنننند ألاد ننن   )والربينننع الخرينننف )فصنننل 

 وحدة.

 وحدة.   50الحد ألاعلى  ) الصيف )فصل 

 منننن  املعننند الجننندول  حسنننب املنننواد بشنننكل مبننند   بتنزينننل الطالنننب يقنننوم

عنننن طرينننق  للمنننواد الطالنننب ارشننناد حينننث ينننتم  الينننه املنتسنننب القسنننم

 حنننددها القسننم بننناملواد التننني الخاصننة وفنننق الاسننبقيات املرشنند الاكننناديمي

  .مسبقا

 املاليننة التسننجيل وإلادارة إدارة قبننل مننن النهننا   التنزيننل نمننوذج اعتمنناد بعنند

 حسنننب باملحاضنننرات حينهنننا الالتحننناق ويمكننننه مننننه  سنننخة الطالنننب يسنننتلم

 املعلنة. الجداول 
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 ألية قبول املعادالت للطلبة املنقولين 

  القبننول فنني شنننروط للمعادلنننة مسننتوفي املتقنندم الطالنننب ملننف ان يكننون 

 الات : والتي تتضمن الجامعة

 نجنننناح معتمننننندة أو وثيقنننننة  يعادلهنننننا مننننا ألاصننننلية أو الثانويننننة الشننننهادة

 وأصلية.

 ميالد شهادة. 

 6  شخصية صور. 

 الدرجات الاصلي . كشف 

 علننني املتحصنننلين الاسنننتكمال للطلبنننة حالنننة الاصنننلية فننني التخنننرج إفنننادة 

 .)التخصص نفس يكون  ان بشرط (الدبلوم العالي درجة

 عليننه ينطبننق الثانويننة حيننث انننه الشننهادة الطالننب فنني  مسننار مننن التحقننق 

الثانوينننات العلمينننة والثانوينننات  ( املسنننتجد قبنننول الطالنننب شنننروط نفنننس

 .)ألادبية

 الاعتمنناد حيننث مننن منننه الطالننب واملعهنند املنتقننل الجامعننة مننن التحقننق 

 قوائم املعاهد والجامعات املعتمدة واملوجودة بالجامعة  حسب وذلك

 إحضنار علينه وجنب ليبينا فاننه خنارج جامعنة منن املنتقنل الطالنب فني حالنة 

الجننننودة  لضننننمان املركنننز الننننوطني مننننن الجامعننننةهنننذه  يفينننند اعتمنننناد منننا

 .ليبيا خارج من وينطبق هذا الامر علي خريجي الثانويات

 املننواد عنندد % مننن05عننن تزينند ال بنسننبة املنقننولين للطلبننة املعادلننة تننتم 

لننوائح  حسننب وذلننك إليننه بالقسننم املعننادل للدراسننة املقننررة للمننواد الكلنني

 الليبية. والدراسة بجامعة القبول 

  ال يتطلننب فانننه العننالي درجننة النندبلوم علنني املتحصننلين الطلبننة حالننةفنني 

التننني  جمينننع املننواد معادلننة أنننه يننتم حينننث 0 سننبق فنني  الفقنننرة مننا علننيهم

اسنننتكمال  بالقسنننم يصننننف باننننه فئنننة املنننواد املقنننررة لدراسنننتها منننع تتطنننابق

بنننننفس  درس قنننند الطالننننب يكننننون  أن منقننننول وذلننننك بشننننرط ولنننن س
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بتغييننر املسننار الن فنني هننذه الحالننة يعتبننر  يسننمح ال  بننه املعننادل  التخصننص

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

 الاخننتالف فننني  حالنننة اسننتد ى ألامننر لنننذلك فنني مفننردات املننواد اذا إرفنناق يننتم

معادلننة املننادة فنني   يننتم أن علننى ليبيننا خننارج الطالننب املسننميات أو اذا  درس

% مننننن مفننننردات املقننننرر 05عننننن  تقننننل ال بنسننننبة اتطننننابق مفرداتهنننن حالننننة

 املعادل في الجامعة الليبية 

 سنننوات  55 عننن سننوات الانقطنناع فيهننا تجنناوز  قبننول املعننادالت التني يننتم ال

 التسلسنننل بصنننفة تتمينننز والتننني الهندسنننية وخصوصنننا فننني التخصصنننات

 .والتتابع

 مننن اعتمادهننا ويننتم الخاصننة بننذلك النمنناذج حسننب املننواد معادلننة يننتم 

 .بالجامعة العام املسجل من وتعتمد بالقسم لجنة املعادالت قبل

 التسننجيل لقسننم ورفضننها قبولهننا املعننادالت جميعهننا التنني يننتم إحالننة يننتم 

 علنني ينتم تسننجيله بهنا القبنول  حالنة و عليهنا الطالنب والقبنول وذلنك ليطلنع

  الفصل الذي تم  فيه املعادلة.
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 والغازالنفط  قسمال خريجي مجاالت

 .يعمل مهندس البترول في مجال حقول النفط .5

 .العمل في إدارة عمليات البحث والتنقيب عن النفط .4

 .العمل كمدير شركة نفطية أو مدير لقسم البترول في الشركات .3

 .العمل في مجاالت الاشراف على عمليات حفر واستخراج النفط .2

 .ط والغازاجراء الدراسات الاستقصائية الستكشاف وتطوير آبار النف .0

 .الاشراف على خزانات النفط .6

 .لدراسة طبيعة الصخور  التعاون مع الجيولوجيين  .7

يقننننننننوم مهننننننننندس البتننننننننرول بتصننننننننميم وتطننننننننوير  الت املسننننننننتخدمة فنننننننني التنقيننننننننب  .0

 .لضمان فاعليتها
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 البكالوريوسمتطلبات برنامج 
 شعبة الهندسة الجيولوجية .5

 شعبة هندسة الانتاج .4

 شعبة هندسة املكامن .3

 شعبة هندسة الحفر .4

Course 

Number 
Couse Name Units Lecture Pre-requisite 

      Hours   

PE 201 General Geology 3 4 Nil 

PE 202 Structural Geology 3 4 General Geology 

PE 210 
Introduction to Petroleum 

Engineering 
3 4 Nil 

PE 243 English Language III 3 4 English II 

PE 303 
Petroleum Geology and 

Exploration 
3 4 Structural Geology 

PE 311 
Drilling & Production 

Machinery 
3 4 Introduction to Petroleum Engineering 

PE312 Fluid Mechanics 3 4   

PE 312 Drilling Engineering 3 4 Drilling & Production Machinery 

PE 320 Reservoir Rock Properties 3 4 Petroleum Geology and Exploration 

PE 321 Reservoir Fluid Properties 3 4 Petroleum Geology and Exploration 

PE 321L 
Reservoir Rocks and Fluids 

Lab 
2 3 

Reservoir Rock Properties &  Reservoir 

Fluid Properties 

GH 350 Technical Report Writing 2 2 Nil 

PE 351 Computer Applications 3 4 Nil 

PE 352 Instrumentation and Control 3 4   

PE 412 Drilling Fluids Lab 2 3 Drilling Engineering 

PE 413 Well Completion & Workover 3 4 Drilling Engineering 

PE 422 Well Logging 3 4 Reservoir Rock Properties 

PE 423 Fluid Flow in Porous Media 3 4 
Reservoir Rock Properties &  Reservoir 

Fluid Properties 

PE 424 Applied Reservoir Engineering 3 4 Fluid Flow in Porous Media 

PE 425 Transitent Pressure Analysis 3 4 Fluid Flow in Porous Media 

PE 440 Production Design – I 3 4 Fluid Flow in Porous Media 

PE 441 Production Design – II 3 4 Production Design – I 

PE 453 Corrosion in the Oil Industry 3 4 Nil 
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PE 514 Horizontal Well Technology 3 4 
Drilling Engineering  &  Production Design 

– I &  Transitent Pressure Analysis` 

PE 526 Oil Property Evaluation 3 4 Applied Reservoir Engineering 

PE 527 Natural Gas Engineering 3 4 Applied Reservoir Engineering 

PE 528 Reservoir Management 3 4 
Applied Reservoir Engineering &  

Transitent Pressure Analysis 

PE 529 Enhanced Oil Recovery 3 4 Applied Reservoir Engineering 

PE 554 
Safety and Environment 

Engineering 
3 4   

PE 556 
Elective Petroleum 

Engineering Course 
3 4   

PE 557 
Petroleum Engineering 

Seminar 
3 4   

PE 599 B.Sc. Project 4 4 Petroleum Engineering Seminar 
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 النفط والغازبقسم  مفردات املنهج
PE 201 General Geology { 3 units } 

Prerequisite: Nil 

Introduction, Branches of Geological Science, Theories of Solar system Genesis, Earth and Universe, Earth 

Principal divisions, Internal Processes (Volcanic Activity, structural and plate tectonic theory,), External Processes ( 

Weathering- Erosion- Transportation- Sedimentation and metamorphism), Minerals, classifications, crystal 

system and physical properties. Rock Types and classification (Igneous- Metamorphic- Sedimentary), Rock 

physical properties, environments, bedding and Sorting theory. Sedimentary processes, Properties of sedimentary 

rocks, Sedimentary environment. Occurrence of economical mineral. 

PE 202 Structural Geology  { 3 units } 

Prerequisite: General Geology 

   Introduction to structural geology and its objectives.  

 Primary and secondary structures of sedimentary rocks and the determination    of dip, strike and 

thickness of beds.  

 Completion of out crops and construction of cross sections.  

 Modes of deformation of rocks: parts, varieties and classification of  Folds, faults, joints and 

unconformities.  

 Expression of the above features on geological field maps and construction of     cross sections. 

Geological mapping and the application photogrammetry. 

PE 210 Introduction to Petroleum Engineering  { 3 units} 

     Prerequisite: Nil 

 History of Petroleum. 

 Review of the oil industry: starting from geology, exploration, drilling, production, 

transportation, and processing. 

 Guest speakers from the oil industry. 

 Field trips (whenever possible). 

PE 243 English Language III { 3 units } 

      Prerequisite:  English II 

This is a continuation of the two previous courses. By the end of this course students are required to have better 

understanding of the English language structure and better reading and writing skill. They will also have better 

oral communication skill.  

Subjects thought in this course include, but not limited to, paraphrasing, summarizing and writing proper 

referencing. 

PE 303 Petroleum Geology and Exploration { 3 units } 

              Prerequisite: Structural Geology 

 Geological history of Petroleum.  

 The origin, migration and accumulation of petroleum, Reservoirs with abnormal pressure and 

temperature.  

 Geological distribution of petroleum in the world.  
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 Geological basins of Libya.  

 Geology of existing oil and gas fields in Libya.  

 Surface geological methods for petroleum exploration.  

 Use of topography and surface features for oil prospecting.  

 Geophysical exploration methods with emphasis on seismic methods.  

 History of exploration in Libya. 

PE 311Drilling & Production Machinery{ 3 units } 

Prerequisite: Introduction to Petroleum Engineering 

Part (1) Drilling Machinery. 

Introduction. Types of drilling methods, Rotary table Rig, surface tools (Hoisting, Rotating, Circulation and 

controlling), subsurface tools (drill pipe, drill collar, stabilizer, Bits …etc ). Directional drilling, controlling well 

deviation. Wire-line tools, Fishing, bottom hole measurements ( Well-Logging, bottom hole pressure and 

temperature etc..).  

Part (2) Production Machinery. 

 Surface production tools, Charismas tree (well head), Production pipe, gathering area, Separators, types, 

capacity calculations. Preparing production (oil line, gas line and water line). Storage tanks, Pumping  

systems, Gas plant ( dehydration unit sweating gas unit, etc..) and metering. Artificial production 

surface and subsurface tools (Gas lift, pumping etc..) 

PE 312 Drilling Engineering { 3 units } 

Prerequisite: Introduction to Petroleum Engineering (C) - Petroleum Geology & Exploration (C) - Drilling & 

Production Machinery (C or R ) 

 Rotary Drilling : Power, Hoisting, Circulating, Rotary, Well Control, and Well Monitoring systems. 

 Drilling Fluids : Tests / Oil and Water Base muds.  

 Drilling Hydraulics. 

 Drilling Bits. 

 Cementing. 

 Formation Pore Pressure and Fracture Resistance. 

 Under Balance Drilling. 

 Directional and Horizontal Drilling. 

PE 320 Reservoir Rock Properties { 3 units } 

Prerequisite: Petroleum Geology & Exploration (C) 

 Introduction to types of rocks. 

Basic petrophysical properties: porosity, types of porosity, fluid saturations, compressibility, permeability, 

capillary pressure, relative permeability, electrical properties, wettability. 

 Core and special core analysis. 

PE 321 Reservoir Fluid Properties{ 3 units } 

Prerequisite:: Petroleum Geology & Exploration (C or R) 

 Chemistry of petroleum. Basic concept of phase behavior related to petroleum; single, binary, and 

multi-component systems. Equations of State for real fluids. Bubble point and dew point curves - 

Retrograde phenomenon. 
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 Properties of reservoir fluids (gas, oil and water).  

 Determination of reservoir fluid properties by: 

1. Field data. 

2. Laboratory Analysis. 

3. Correlation’s (and available softwares). 

4. Equations of state. 

o Fluid sampling and preparation of  PVT data. 

PE 321L Reservoir Rocks and Fluids Lab { 2 units } 

Prerequisite: Reservoir Rock Properties (C or R) 

Laboratory measurement of the reservoir rock characteristics including: porosity, permeability, fluid saturation, 

electrical conductivity, capillary pressure, and effective and relative permeability; Reservoir Fluids properties are 

also measured including: density, viscosity, other physical properties of reservoir gas and liquids. 

GH 350 Technical Report Writing{ 2 units } 

Prerequisite:  Nil 

Introduction to principles of effective communications with attention to the importance of emphasis, emotive 

content and style. Principles of technical writing, technical writing techniques, description of mechanisms, 

interpretation of statistics, research of published information, illustrations, writing informal reports, organization 

and presentation of technical reports, proposals, feasibility studies, technical correspondence and research grant 

applications. Oral presentations of technical ideas; technical aids in presentation; organization of practical 

applications. 

PE 351 Computer Applications{ 3 units } 

         Prerequisite: Nil 

Introduction to Digital computer Set up. Programming Languages and Compilers Introduction to Operating 

systems. DOS and WINDOWS. File Editing commands. Problem analysis and Flow charts. Elements of 

Programming. Assignment Statement Control Statements. Repetitive Statements. Input and Output Statements. 

Sub-programs. Debugging Techniques. Programming Examples and Exercises using FORTRAN, C++& Visual Basic 

language. Introduction to Word Processors, spread sheets, databases presentation slides preparation tools and 

Internet. 

PE 352 Instrumentation and Control 

 Specifications of Instrumentation systems - Types of instrumentation systems - Recording instruments - 

Standard codes - Signals of instrumentation systems - Static, differential and oscillating pressure 

measurements - Automatic pressure controls - Flow metering - Types of meters - Differential pressure 

metering devices - Viscosity measurements - Gas viscosities - Temperature measurements - Measurement of 

petroleum products properties - Gas chromatography - Liquid chromatography - Automatic sulphur analyzer 

- Computer aided monitoring and control systems. 

PE 412 Drilling Fluids Lab { 2 units } 

Prerequisite: Drilling Engineering (C or R ) 

 Laboratory sessions cover drilling fluids and cement formulation and testing          including: 

Introduction.  
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 Methods of preparation and testing of drilling fluids and cement slurry; Changes in their properties 

by using different chemical additives.  

 Mud characteristics determination; Effect of various additives on mud properties. Simulation of 

drilling operations and control. 

PE 413 Well Completion &Workover{ 3 units } 

Prerequisite: Drilling Engineering (C ) 

 Casing Design.  

 Well Completion :Types, Planning, Design and Efficiency.  

 Skin Factor : Types and Causes / Effect on Productivity. 

 Perforating : Techniques and Density / Water and Gas coning / Choice of the perforation 

interval / Penetration Depth. 

 Scale : Causes / Effect / Prevention / Removal.  

 Sand Control : Causes / Size Analysis / Control / Gravel Packing. 

 Acidizing : Types of Acids / Matrix Acidizing of Sandstones and Carbonates / Effect on 

Productivity. 

 Hydraulic Fracturing : Models / Fracturing Fluids : Well head Pressure – Proppants – Technical, 

Operational and Cost Considerations.   

PE 422 Well Logging{ 3 units } 

Prerequisite:Structural Geology (C or R) - Petroleum Geology & Exploration (C) -Reservoir Rock Properties (C) 

 Review of basic logging environment : porosity, permeability, saturation, water properties, 

formation Lithology, formation density, resistivity, cased and open hole logging. 

 Electric Logs: SP, Normal, Lateral, and Micro. 

 Nuclear Logs: Gamma Ray, Neutron.  

 Sonic and Density Logs. 

 Dip-meter and Temperature (Thermometer)logs. 

 Production Logging. 

 Introduction to computer processing of well logs. 

 Well logging data interpretation. 

 Cross plots of various logs. 

PE 423 Fluid Flow in Porous Media { 3 units } 

Prerequisite: Reservoir Rock Properties (C) -Reservoir Fluid Properties(C) 

 Darcy’s Law (single phase flow / multi-phase flow / gravity effects). 

 Linear flow equation (flow in series, flow in parallel). 

 Radial flow equation (flow in series, flow in parallel). 

 Spherical flow equation.  

 Averaging pressures, productivity index. 

 Conservation of Energy Equation for radial flow (derivation and solution).  

PE 424  Applied Reservoir Engineering { 3 units } 

Prerequisite: Fluid Flow in Porous Media (C or R) -Reservoir Rock         Properties (C) -Reservoir Fluid 

Properties (C) 
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 Reservoir classification and reservoir energies. 

 Calculation of OIIP by Volumetric methods : Iso-pack, HPV, and grid methods. 

 Derivation of the General Material Balance Equation. 

 Application of the MBE to different types of reservoirs (with no water drive). 

 Water influx models: Schilthius, Hurst, Van Everdingen& Hurst, Bottom water drive, linear water influx. 

 Calculation of OIIP in water drive reservoirs. 

 Use of (available) MB software for calculating OIIP, determination of best water influx model, and 

calculation of water influx constants. 

 Depletion-type reservoirs: Tarner and Muskat methods. 

PE 425 Transient Pressure Analysis{ 3 units } 

Prerequisite: Fluid Flow in Porous Media (C) - Reservoir Rock Properties (C) - Reservoir Fluid Properties (C) 

I – Introduction : Role of Pressure Testing / Mathematical Formulation of the Diffusivity Equation / Analytical 

Solutions of the Diffusivity Equation / Skin Effect. 

II - The Basic Solution : Pressure Draw-Down Test. 

III - The Super-position Principle : Super-position in Time / Super-position in Space / Multi-rate Test Analysis / 

Changing Flow Rate during Draw-Down Test. 

IV - Two-Rate Test Analysis. 

V - Build-up Test Analysis : Horner Method / MDH Method / Average Pressure /  Effect of Production History. 

VI- Factors Affecting the Build-up Behavior.  

Factors affecting the Early Period : Well-bore Storage effect / Gas segregation in the tubing / Effect of partial 

penetration / Effect of Vertical Hydraulic Fracturing. 

Factors affecting the Late Period : Effect of Linear Faults / Interference Effect. 

Effect of Reservoir Heterogeneity : Effect of Layering / Naturally Fractured Reservoirs. 

VII – Proper Design of a BU Test. 

PE 440 Production Design – I { 3 units } 

Prerequisite: Fluid Flow in Porous Media (C or R) -Reservoir Rock Properties (C) - Reservoir Fluid Properties (C) 

 Introduction to types of reservoirs and types of production. 

 Productivity index and Inflow performance relationship in water drive and depletion type reservoirs. 

 Vertical flow performance. 

 Components of the production system including choke performance. 

 Horizontal flow performance.  

PE 441 Production Design – II { 3 units } 

Prerequisite: Production Design-I (C) 

 Introduction to different types of Artificial lift. 

 Sucker rod pumping. 

 Design of continuous and intermittent gas lift systems / factors affecting rate / main field problems.  

 Design of ESP system / main field problems.  

 Proper choice of the Artificial lift system.  
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 Main components and factors to consider in the design of some surface equipment required for the 

Artificial lift systems.   

PE 453 Corrosion in the Oil Industry { 3 units } 

Prerequisite: Nil 

Modern theory of corrosion; Surface films; Stress corrosion; Stray corrosion; Corrosion materials and conditions; 

Ways of prevention and treatment of corrosion; Cathodic protection, Electropolishing and bright 

electrodeposition; Metallic, inorganic and organic coating; Types of inhibitors; Alloying; Thermal oxidation. 

PE 514 Horizontal Well Technology  { 3 units } 

Prerequisite: Drilling Engineering(C or R) -Transient Pressure Analysis ( C or R) - Production Design – I (C or R) 

 History and development of horizontal drilling. 

 Drilling and completion technology of horizontal wells. 

 Steady state equations of horizontal wells. 

 Well test analysis in horizontal wells. 

 Advantages and disadvantages of horizontal wells. 

 Proper choice between drilling a horizontal well and drilling a vertical well. 

PE 526  Oil Property Evaluation { 3 units } 

Prerequisite:Applied Reservoir Engineering (C or R) 

I.1-  Introduction : Sequence of Evaluation / Basic Elements of OPE / The Purpose of Evaluation / How to 

Perform the Evaluation. 

I.2- Review of Oil Volumetrics : Basic Definitions / Volumetric Techniques / MBC / Recovery Factor 

Correlations. 

I.3-  Production Forecast &  Estimation of Remaining Reserves : Factors affecting Production Decline / 

Mathematical Formulation / Practical Aspects of Production Decline Analysis. 

II.1-  Basic Economic Concepts : Definitions/ NCF/ Basic Interest Formulas and Discounting / Profit 

Indicators: PV/ POT / ROR / PIR / Reliability of Profit Indicators. 

II.2- Acceleration of Projects : Definition of Objectives / Equivalence Rates. 

II.3-  Depreciation : The SLM / SYD / DB / and DDB methods. 

II.4- Libyan Tax Royalty Agreement : Introduction to Libyan Oil Industry / Definitions / History of Libyan 

Tax-Royalty Agreement/ Method of Calculation. 

II.5- Libyan EPSA-4 Agreements : Definitions / History of EPSA Agreements/ Method of Calculations of 

EPSA-4/ Comparison to Tax-Royalty Agreement. 

PE 527 Natural Gas Reservoir Engineering   { 3 units } 

Prerequisite: Applied Reservoir Engineering (C ) 

 Definitions / Classifications of Natural Gas reservoirs.  

 Gas Laws / Gas Deviation Factor / Effect of impurities / Practical aspects.  

 Natural-Gas Physical Properties/ Isothermal Compressibility / Viscosity / Water content / Hydrate 

formation. 

 Volumetric estimate of GIIP ( Iso-pach , HPV, and Grid methods) / Recovery Factors in gas reservoirs. 

 Review of MBC / Treatment of condensates in the Gas MB.  
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 Inflow Performance & Deliverability Testing / Flow after flow tests / The empirical method / the modified 

method / the pseudo-gas potential method / Isochronal testing.  

 Transient Pressure Analysis in gas wells / the 
2
wP method / the wP method / the pseudo-gas potential 

method.  

 Vertical Flow Performance/ General Flow Equation in Pipes/ The Trial and Error T - z  Method/ Static 

bottom-hole pressure calculations/ Flowing bottom-hole pressure calculations/ Sukkar& Cornell 

Method/ Practical Aspects. 

 Gas Metering / The Orifice Meter/ The Pitot Tube. 

PE 528 Reservoir Management { 3 units } 

Prerequisite: Applied Reservoir Engineering (C) - Enhanced Oil Recovery ( C or R) - Well Test Analysis ( C or R ) 

Reservoir Engineering Activities; Identification of problems or opportunities for improvements in management; 

Setting goals; Decision Criteria; Data acquisition and analysis; Generating possible technical solutions; Select and 

construct a viable solution; Test and revise the solution; Present final recommendation. 

PE 529Enhanced Oil Recovery{ 3 units } 

   Prerequisite: Applied Reservoir Engineering (C) 

 Introduction to current techniques of EOR. 

 Pressure maintenance by water and/or gas injection. 

 Water flooding / Flow equations / Stratified formations. 

 Miscible displacement by gas (natural gases and carbon dioxide). 

 Introduction to Chemical methods (Polymer, Surfactant, and Alkaline). 

 Scientific and practical Selection Criteria of EOR technique. 

 Condensate production and Gas recycling in gas-condensate reservoirs. 

PE 554 Safety and Environment Engineering 

 Environment impact assessment of oil and gas field; risk securing techniques; concept of air and water 

pollution in petroleum industry; flaring impact; oil spill control; solid waste and sludge control; impact 

of drilling activities; emissions during drilling, production, and storage; noise pollution in oil exploring 

and exploiting: prevention and control; safety and awareness; management and employee commitment 

to safety; development and safety assessment; design procedure for operation, maintenance, 

modification, emergencies and safety by contractor; accident and incident reporting, investigation and 

follow-up; monitoring and auditing, and reappraisal of the system. 

PE 556 Elective Petroleum Engineering Course 

No. Course Name Credits Instructor Specialty 

1    Geophysical Prospecting 3      Geophysics 

2    Field Processing of Natural Gas 3      Chemical Engineering 

3    Miscible Flooding 3      Petroleum Engineering 

4    Global Oil Industry 3      Petroleum Engineering Economics 

5    Water Treatment 3      Petroleum or Chemical Engineering 

6    Application of Reservoir Simulation 3      Petroleum Engineering 
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7    Reservoir Modeling 3 
     Geophysics, Geology or Petroleum       

Engineering 

Note: The Syllabus of the elective courses are not mentioned here and should refer to the department.for proper 

contents. 

PE 557 Petroleum Engineering Seminar { 3 units } 

Seminar Organization:- 

 Each student will be randomly assigned a certain topic related to the petroleum industry. Some topics are 

chosen to introduce the students to new areas of the global and national oil industry which are normally of 

interest to the petroleum engineer but are not studied in the department curriculum, other topics are 

chosen to help students get deeper insight into certain engineering topics which have already been studied 

in other courses.  

 Each student will be required to: 

 Prepare a brief (i.e. 10-20 pages) technical report about the assigned engineering topic. 

 The report should be in a printed form with all the necessary illustrations and or graphs. Grade (A1) is 

assigned based on the report scientific content, and Grade (A2) is assigned based on the report 

organization. 

 Make a presentation to the class students of the report in the date assigned by the supervisor (dates will 

be chosen randomly). Presentation can be made using slides or computer screen only. Also, answer any 

questions raised by the students and by the supervisor during the presentation.  

 Grade (A3) is assigned based on ability of student to transfer scientific material to other students during 

the presentation, and on ability to answer any questions.    

 Four Student Reports chosen by the supervisor will consist the material for the Final Exam. These 

lectures and Reports will be made available to students for photocopying. 

 Each student is required to contact his supervisor to obtain his approval of the major outlines 

of the report before starting Report write-up. 

 Student can use material from different source (i.e. books, scientific magazines, 

internet, previous lecture notes, etc). 

Distribution of credits 

A1 Report Scientific Content   25%    ,     A3  Presentation to students 5  % 

A2 Report Organization          15%     ,    A4         Final Exam               55% 

PE 599 B.Sc. Project{ 4 units } 

 

Student has to prepare and present a complete study under supervision and guidance of his project supervisor on 

one of the Petroleum engineering subjects defined by the department council. The study should be either a 

laboratory study, field study, or theoretical study using the available department facilities and data from Libyan 

oil fields which the department will help in getting these data. The project aims to enable the student to depend 

on himself in doing investigation and tackling problems, through data surveying, searching, data gathering and 

analysis, drawing and extrapolating conclusions to achieve a proper solutions and recommendations for a further 

study. Finally, student has to present his project and discuss it in front of committee composed from department 

teaching staff members. 
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PE 556 Elective Petroleum Engineering Course 

 

No. Course Name Credits Instructor Specialty 

1    Geophysical Prospecting 3      Geophysics 

2    Field Processing of Natural Gas 3      Chemical Engineering 

3    Miscible Flooding 3      Petroleum Engineering 

4    Global Oil Industry 3      Petroleum Engineering Economics 

5    Water Treatment 3      Petroleum or Chemical Engineering 

6    Application of Reservoir Simulation 3      Petroleum Engineering 

7    Reservoir Modeling 3 
     Geophysics, Geology or Petroleum   

Engineering 
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 املعامل
  إن

 
 املبننناد  فهنننم علنننى الطنننال  تننندريب هننني القسنننم أهنننداف أهنننم منننن واحننندا

 نظريننا بدراسننتها يقومننون  مننا مننع املتوافقننة الهندسننة لعلننم ألاساسننية واملفنناهيم

 والتركينز البديهننة وسننرعة الفكريننة املهنارات لتنمينة معمليننا تطبيقهننا كيفيننة وتعلنم

 الحديثننة التكنولوجيننة بالتقنيننات املعامننل هننذه تجهيننز تننم ولقنند .الطالننب لنندى

 رفننع شننأنه مننن وهننذا .للتكنولوجيننا املتالحقننة السننريعة التطننورات لتواكننب وذلننك

 علننى والقنندرة النننفس فنني بالثقننة وتزوينندهم للطننال  واملعمليننة العلميننة الكفنناءة

 تننم .والوظيفيننة العامننة وحينناتهم العلميننة حينناتهم فنني والنجنناح ألابحنناث مواصننلة

 :التالية بمعامل القسم تجهيز

 الحفر سوائل معمل .5

 الصخور  خوا  معمل  .4

 املكمن سوائل معمل .3
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 مشروع التخرج
 مشاريع التخرج: املرشد في 

 الليبينننة للعلنننوم والتكنولوجينننا لتطنننوير بجامعنننة التعليمينننة السياسنننية منننع تماشنننيا 

 بصنننفة وأهنننداف القسنننم عامنننة أهنننداف الجامعنننة تحقنننق التننني الدراسنننية خطتنننه

 تلقنناه ملننا وتطبيقننا ألاساسننية فنني جميننع املجننالت املفنناهيم للطالننب وتقنندم خاصننة،

 محاضرات. من الطالب

  ليكننون  الخننري  الطالننب تؤهننل التنني  املينندا   والتنندريب التخننرج مشنناريع هنننا 

 علنني تنننوفير وتهننندف والبحثينننة، والعمليننة العلميننة املجننناالت كافنننة فعنناال عنصننرا

 العمننل فنني سننوق  متطلبننات يفنن  علميننة فنني جميننع املجننالت أسننس علنني مبننني تعلننيم

 القطاعات. لجميع بالدنا

  عالينننا  تنننأهيال منننؤهلين طنننال  تخنننري  ويهننندف كنننذلك إلنننى وعلننني مختلنننف املسنننتويات

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

 التخرج: مشروع ماهية

 أن مراعنناة مننع أي مجننال كننان حقيقيننة فنني املشننكلة لحننل تهنندف معينننة فكننرة هننو 

 سننليم تخطننيط ذلنني يتبننع الحننل مبتكننر أسننلو  تكننون  وأن جدينندة الفكننرة تكننون 

 .والجهد وللوق  للقدرات

 الطلبننة  قنندرات يكشننف عننن إذ للطالننب حقيقيننا اختبننارا التخننرج مشننروع يمثننل كمنا

املشنناكل فننني جميننع املجنننالت  مننن جدينندة للعديننند حلننول  وابتكنننار املشننناكل فنني تحليننل

 التخننرج ويقنندم مشننروع التخننرج، املشننروع ملننادة الوصننول  قبننل دراسننتها أتننم التنني

 إذ التخننرج بعنند لننه العمليننة للحينناة مقدمننة تكننون  للطالننب هامننة فعليننة تجربننة

 كليا. اعتمادا إبداعه املشروع وعلي عمل الطالب في علي تعتمد

  يقسننم أن ومننتقن متميننزا مشننروعا ليقنندموا أمننور الطلبننة لتسننهيل املهننم مننن وكننان 

 يقنننوم الطالنننب ألاول  الفصنننل ففننن  الدراسنننيين علننني الفصنننلين مشنننروع التخنننرج

 وأسننبا  ،وأهننداف بننه والتعريننفاملشننروع  عننن معلومننات مننن مننا جمننع كننل بتقننديم

 الفصننل و املشننروع تصننميم وأفكننار والتحليننل للمشننروع بالكامننل املشننروع اختيننار

وواجهنننات  وقطاعنننات مسننناقط منننن للمشنننروع النهاينننة الفكنننرة يقننندم فينننه الفنننا  

 . واملناظير بالظل نها   وإظهار
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  املهنناراتتطبيننق  علنني قننادرا الطالننب أن مننن إلننى التأكنند التخننرج ويهنندف مشننروع 

النصنننن   تننننوفير الجامعيننننة فنننني ظننننل دراسننننته خننننالل واملعننننارف التنننني حصننننل عليهننننا

 مشننروع طالننب تقننديم كننل علنني ويجننب التخننرج املشننرف علنني مشننروع مننن وإلارشنناد

 وعمومنا مشنتر  واحند الطنال  مشنروع يقندم بعن  أن القسنم ينرى  لنم منا مسنتقل

 :يلي ما التخرج أهداف مشروع نلخص أن  ستطيع

 معنننارف قننندرات اسنننتخدام علننني قنننادرا الخنننري  الطالنننب أن منننن التأكننند .5

 .والتنظيمية والبحثية والخطابية الكتابية

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

 التحاقنننه فعلينننا قبنننل املننننة أخالقينننات لتطبينننق فرصنننة الطالنننب إعطننناء .3

 .بالعمل

منننن مجننناالت أي مجنننال  علننني تخرجنننه مشنننروع يطبنننق أن للطالنننب ويحنننق .2

املشنننننرف متخصنننننص فننننني إحننننندى  يكنننننون  أن الهندسنننننة ويفضنننننل العلنننننوم و

 مجاالت.

 شروط عامة في اختيار مشاريع التخرج: 

 لديننه يصننبح التخننرج حتنن  ملشننروع الدراسننية املقننررات أنهنن  طالننب كننل علنني يجننب 

 لغالبيننة إنهائننه بعنند وخاصننة مشننروع التخننرج اختيننار صننحيحة فنني وطريقننة تصننور 

 وفننق التخننرج مشننروع باختيننار يقننوم أن طالننب علننى كننل يجننب وهنننا القسننم مننواد

 :ألاسس التالية

 يقننندم تقديمنننه بحينننث يريننند النننذي املشنننروع موضنننوع الطالننب يختنننار أن .5

 الحينناة املشنروع تطبيننق مننع إمكانينة وفعليننة واقعينة وحلننول  كافينة معلومنات

 .العملية

 وجمننننع املعلومننننات العمليننننة بالحينننناة بنننناالنخراط الطالننننب يقننننوم أن  .4

 بحاجنننة التننني هننني أو املواضنننيع املوجنننودة للمشننناكل املناسنننبة واملالحظنننات

 .للتطوير

 عننن )وموثقنننة )كمسننودة كافيننة نظرينننة معلومننات لنندى الطالنننب يكننون  أن  .3

 .تنفيذ املشروع البدء قبل املختار املوضوع

 ال أن املشننروع و إنجنناز ملراحننل ومفصننلة زمنيننة خطننة توضننع أن يجننب  .2

 .التسجيل دايةب من أشهر الثمانية تتجاوز 
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 ومحاولننة القسننم بالجامعننة يخنندم اختيننار املوضننوع بمننا ألاوليننات فنني يضننع أن .0

 ومشنناريع واقتراحننات أفكننار القسننم  مننن لننه فنني هامننة بصننمة تننر  الطالننب

 .تخرج

 النننذي متخصنننص فننني مجنننال املشنننروع املشنننرف ألاسنننتاذ يكنننون  أن فضنننل .6

 .الطالب اختاره

 قواعد قبول مشاريع التخرج: 

 وهميننة علنني أمننور  يعتمنند ال وأن العملنني للتطبيننق قابننل املشننروع يكننون  ان .5

 .للتطبيق قابلة غير

 القيننام بننأي دون  مسننبقا موجننودة فكننرة مننن مننأخوذ املشننروع يكننون  أن .4

 .عليها تطوير

 الاسنننتفادة مننن بعننند بنفسنننه ينفنننذه مشنننروع بتقنننديم الطالنننب يقنننوم أن .3

 .الدراسة مراحل من اكتسبها الخبرة التي

 جديدة. أفكار املشروع يقدم أن .2

 حنندود فينه عننند العمننل عننن التوقننف سننابق تننم مشننروع املشننروع يكمننل أن .0

 .معينة

 . مسبقا موجودة ملشاكل حلول  املشروع يقدم أن .6

 وقنننيم والدينينننة وعنننادات إلاسنننالمية وألاخنننالق القننيم املشنننروع يحتنننرم أن .7

 .املهنة وأخالقيات وإلاسالم  الليبي املجتمع

 .البدء باملشروع قبل املشرف من املوافقة يأخذ أن الطالب علي يجب .0

 ويسننمح لهننذا الغننرض املعند النمننوذج حسننب مقتنرح مشننروع الطالننب يقندم .9

 باألولوية. الاختيار مقترح ويتم مشروع من أكثر للطالب تقديم

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

 أمننا فنني حالننة املشننرف مننع مباشننرة العمننل الطالننب يبنندأ القبننول  ي حالننة .55

 .مرة أخرى للقسم مقترح مشروع تقديم إعادة الطالب فعلى الرف 

 العناصر الاساسية للمشاريع: 

  هما أساسين عنصرين من التخرج مشروع يتكون: 

 ألاولنننى مراحنننل التصنننميم بمناقشنننة  الطالنننب يقنننوم :التطبيقـــ  الجانـــب .5

 وموثننق املواقننع علنني ، النظريننةأو  تطبيقيننه دراسننة عننن والثالثننة والثانيننة

 .والرسم بالصور  مع التحليل للمشروع عملية بأعمال
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 املشننروع نظننري عننن تفصننيلي شننرح عننن عبننارة وهننو : التفصــي ي التقريــر .4

 مننن العننام الهنندف علنني هننذا التقريننر ويحتننوي  واضننحة علميننة بطننرق  موثننق

 اختينننناره وأسننننبا  جمننننع املعلومننننات تحقيقنننه وطننننرق  وطريقننننة املشنننروع

 .الطالب إليها التي وصل التصميم مراحل خالل وتحليل املوقع املشروع

  والثانينننة ألاول  للمراحنننل التصنننميم العامنننة والشنننروط التخنننرج مشنننروع كيفينننة 

 والثالثة:

 .القسم املختص إلى إلاجازة مشروع ببرنام  الطالب يتقدم .5

 نجنن  فنني مقننررات قنند يكننون  أن بعنند إلاجننازة بمشننروع الطالننب يتقنندم .4

 .مشروع التخرج وبحث املراحل ملختلف التصميم املعماري 

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

 ألاولننننى للنظننننر فنننني الثالثننننة مراحننننل يشننننكل مجلننننس القسننننم لجنننننة تحكننننيم .2

 .التخرج مشروع من ونهائية والثانية

 مننن التحكننيم املسننماة لجنننة قبننل مننن النهننا   املشننروع تحكننيم يجننرى  .0

 ال الدراسننن،ي،  ضنننمن املواعيننند فقنننط فننني العنننام منننرتين القسنننم مجلنننس

 .القسم يحددها

 منننن %(علننني ألاقنننل05إذا ننننال درجننة ) املشنننروع ناجحنننا فنني يعتبننر الطالنننب .6

 العالمة

 املعدالت: 

 إلاجننازة فننى الاقسننام العلميننة بجامعننة درجننة علنني الطالننب لحصننول  يشننترط 

 .كافة املقررات الليبية للعلوم والتكنولوجيا نجاحه في

 أسننناس تخصنننيص علننني دراسنننية مرحلنننة كنننل النجننناح فننني معننندل يحسنننب 

الدراسنننية  الطالننب فنني مختلننف املراحننل عليننه حصننل الننذي %( للمعنندل80)

 مشروع %( لدرجة45و )

  املقررات نظام مباد 

 املجتمننع وميولننه ومطالننب الفننرد حاجننات بننين والتننوازن  التكامننل يتحقننق أن 

 .وأولوياته

 الاختيار حقه الطالب يمارس أن. 

 القرار اتخاذ الطالب يمارس أن. 

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

 تكيفه وسهولة الدراس،ي البرنام  مرونة. 

 إلارشنناد وتننوافر خنندمات واسننتقالله الطالننب حريننة بننين التكامننل يتحقننق أن 

 .له والتوجيه

 بننناء  نحننو فإنهننا تتجننه املقننررات نظننام عليهننا املبنناد  التنني يقننوم مالحظننة ومنن

 ، واتخنناذ القننرار الحريننة فنني الاختيننار إعطنناءه خننالل مننن الطالننب شخصننية

 وميولننه يتناسننب حيننث التعليميننة ألاخننرى  النننظم يتحقننق فنني لننم مننا وهننذا

 مننن   وهننو الننذات  والننتعلم علننى الاسننتقاللية يركننز نظننام فهننو واتجاهاتننه،

 .والتنوع والاستمرار بالشمول  املتمثلة النظم التعليمية حديث في علمي

 مواصفات وشكل التقرير: 

 يبذلننه يعكننس املجهننود الننذي ألنننه املشننروع هامننا فنني جننزء التقريننر يعتبننر 

 علنى الاطنالع يريند ملنن سنيعتبر مرجعنا أننه كمنا أنجنزه، النذي والعمنل الطالنب

 لكتابتننه خاصننة عنايننة تننولى أن لننذا يجننب طننال  وبنناحثين، مننن املوضننوع

  . فيه ألافكار العلمية الواردة وترت ب

 للمشننرف فإننننا نتننر  املجننال للتقريننر التننالي التقسننيم نقتننرح إذ هنننا ونحننن 

طبيعننة  حسننب أسننمااها أو تغيننر ألاجننزاء بعنن  دمنن  إلننى الطالننب لتوجيننه

 الطالننب علننى ينبغنني التقريننر كتابننة عامننة حننول  توصننيات وهنننا  املوضننوع،

 :وهي بها التقيد

o مننن التقريننر علننى ألاولننى الصننفحة تحتننوي  أن يجننب الغــالف: صــفحة 

 املشننننرف الطالننننب، اسنننم اسنننم املشننننروع، عننننوان شنننعار الجامعننننة،

 . أخرى  ومعلومات

o  بشننننكل مختصننننر  هنننندف الطالننننب يننننذكر وفيننننه :الدراســــة ملخـــص 

 واحنندة يتعنندى صننفحة ال أن ويجننب منننه، املتوقعننة والنتننائ  املشننروع

الدراسننات  يخننص وذلننك فيمننا ،)كلمننة " 505 "و 555 " بننين مننا أي(

 .ألاولى الجامعية

o  أي ينننذكر كامنننل بشنننكل التقرينننر فهرسنننة يجنننب :املحتويـــات قائمـــة 

 .الصفحات وأرقام العناوين
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o  قائمنننننة  تحديننننند يجنننننب:)وجننننندت إن( وألاشـــــكال قائمـــــة الجـــــداول

 عناوينهنننا وأرقنننام ذكنننر منننع التقرينننر النننوارد فننني وألاشنننكال بالجنننداول 

 .فيها الواردة الصفحات

o  صننفحة إهننداء إضننافة للطالننب يمكننن:)وجنندت إن( إلاهــدا  صــفحة 

 العننون  لننه مننن قنندم وكننل أصنندقائه أو وأسنناتذته ألهلننه الشننكر لتوجينه

 .املشروع إنجاز

o  ويمكننن بشنكل كامننل املنجنز العمنل تقنديم ينتم وفينه :التقريـر موضـوع 

 :التالية ألاساسية ألاجزاء إلى تقسيمه

 ووضننعها  فنني إطننار باختصننار املسننألة اسننتعراض يننتم وفيهننا :مقدمــة .5

 .املقترحة حلول  إلى مع إلاشارة عام

 النظننري للمسنألة الجانننب تحلينل يننتم الجننزء فنني هنذا :املشــكلة تحليـل .4

 .املناسبة الحلول  واقتراح مفصل بشكل

 مننن املتوصننل لهننا النتننائ  شننرح فنني هننذا الجننزء يننتم  :النتــائج تحليــل  .3

 وتحليلهننا أو مسننا ي معمنناري  برنننام  أو توضننيحية رسننومات خننالل

 .عام بشكل

 ام يسننتعرض املطروحنة ألافكننار أوال الطالننب يننذكر وفيهننا :الخالصـة  .2

تحقيقهننا ثننم  تننم والنتننائ  التنني الطالننب قنندمها التنني الحلننول واملعالجننة

 إجراءهنننا املمكنننن أو التحسننن نات التطنننويرات إلنننى يشنننير فننني الختنننام

 . مستقبال

 بهنا الطالنب فني اسنتعان التني املراجنع كافنة ذكننر يجنب :املراجـع قائمـة  .0

 لتسننهيل لننبع  الضننوابط وفقننا ترتننب أن ويجننب املشننروع، إنجنناز

 .فيها البحث

 أو مالحنننق إلضننافة معلومننات يسننتخدم أن للطالنننب :يمكننن املالحــق .6

فننني   أهميتهننا إمننا لعنندم التقريننر ذكرهننا فنني موضننوع نرغننب  لننم نتننائ 

وضننع  يمكننن فمننثال القننار ،ذهنن  تشنوي  منن خوفنا أو املوضننوع فهنم

 .إلخ ..ملحق املنجزة في البرام  

 التخرج: مشاريع ف الرئيسية ألاطراف

 يجنننب تحديننند ظنننروف حسننننة، و جيننند بشنننكل املشنننروع إنجننناز لضنننمن 

 واحد منه كل ومسئوليات املشروع بتنفيذ ألاطراف املعنية
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 عنننن تنفينننذ ألاول  واملسنننئول  الرئ سننن،ي الطنننرف الطالنننب يعتبنننر :الطالنننب 

 :يلي نوجزها كما واملهام املسئوليات من عليه جملة وتتر  املشروع

 يتعننين مقننررين دراسننيين بمثابننة التخننرج مشننروع يعتبننر : عامننة مسننئوليات 

 ألاول  الدراسنن،ي الفصننل خننالل وينجننز الجننزء ألاول  اجتيازهمننا، الطالننب علنني

 للطالننب، املسننار الجننام ي مننن الثننا   الدراسنن،ي خننالل الفصننل الثننا   والجنزء

 مننن املننواد الانتهنناء بعنند التخننرج مشننروع اختيننار الطالننب علنني لننذا يجننب

 .التصميمات وإلا شاءات وتمثل العملية

 التنندريب بننه خننالل خننا  تخننرج مشننروع والتفكيننر فنني البحننث الطالننب علننى 

 النننندوائر أو باملؤسسننننات الخاصننننة الاتصنننال خننننالل مننننن أو الصنننيف 

 لنننرئ س املقترحنننات وتقنننديم للمسنننتوى التخنننرج وصنننوله قبنننل الحكومينننة

 مشنناريع هنننا  أن العلننم مننع بهننا، القسننم ومناقشننتهم أسنناتذة أو القسننم

 تسننمع كافننة ال قنند بالقسننم لكنهننا التنندريس هيئننة أعضنناء داخليننة يقترحهننا

 لكننل تخننرج تننوفير مشننروع مسننئولية يتحمننل ال القسننم فننإن وعليننه الطنال 

 .طالب

 بنفسننه إنجننازهالطالننب  علننى يجننب شخصننيا عمننال التخننرج مشننروع يعتبننر 

 اللنننوائح الجامعينننة ثبنننوت عكنننس ذلنننك فسننيعاقب  الطالنننب طبنننق حالنننة وفنني

 بالغ . املتعلقة

 للقننناءات أسننننبوعية مواعيننند حننننول  املشننننرف مننننع علنننى الطالننننب الاتفننناق 

 وعنندم املواعينند، الالتننزام بهننذه عليننه ويجننب سننير العمننل ومتابعننة ملناقشننة

 .املنظمة اللوائح به حسب يعامل يعتبر غيابا بما التزامه

 مسئوليات الطالب فيما يخص مشروع التخرج: 

 دورينننة حننننول  وإلقننناء عنننروض منننننتظم بشنننكل الحضنننور  الطالنننب علنننى 

 .مشروعه

 املناسننب إلجننراء التصننميم الالزمننة واملعلومننات املراجننع جمننع الطالننب علننى 

ع حول   . جيدا وفهمه املشروع موضو 

 املطروحةألافكار  وتصميم اقتراح الطالب على ينبغي ذلك بعد. 

 منننن املشننروع ألاول  الجنننزء حنننول  مختصننر تقرينننر إعنننداد الطالنننب علننى 

 بثالثننة املوعنند املشننروع قبننل علننى باإلشننراف للمكلننف منننه  سننخة وتسننليم

 أصنننبح  ن النننذي الكمبينننوتر التقريننر باسنننتخدام كتابننة يفضننل أسننابيع،
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 الحصنننول  ويمكننن للطالنننب العلمينننة، ألاوسننناط انتشننارا وتنننداوال فننني ألاكثننر

 شنننكل التقريننر سنننتحدد التننني املنطقيننة امللفننات علننى املشنناريع لجنننةمننن 

 .الرسومات وعرض

 موعنند بأسننبوعين قبننل املشننروع مننن ألاول  الجننزء مناقشننة الطالننب علننى 

 مننن الطننال  النقنناو واسننتفادة إلثننراء طننال  كننل وبحضننور  املشننرف أمننام

 .املناقشة

 تصننميماسنننتكمال ال املشنننروع مننن الثننا   بدايننة الجننزء مننع علننى الطالننب 

 الفصننل مننن ألاسننبوع الثالننث عننن املشننروع البنندء فنني  ال يتننأخر أن علننى

 .الالزمة بالتطويرات والقيام إكمال املشروع له يتسن  حتي  الدراس،ي

 التنني  أهننم النتننائ  وتبننين تعننرف بمشننروعة ملصننقات تحضننير الطالننب علنني

 قبننل املشنناريع تقيمننه لجنننة الجمننا ي الننذي العننرض وتعليقهننا فنني لهننا توصننل

 علننى إجبنناري  العننرض هننذا واملشنناركة ويعتبننر الحضننور  موعنند بأسننبوعين،

 .املشروع تقييم يدخل حيث طال  املستوى ألاخير

 ألاول  التخننرج بشننقيه مشننروع حننول  النهننا   التقريننر إعننداد علننى الطالننب 

 منننع للمشنننروع الشنننروط الشنننكلية املوضنننحة فننني للضنننوابط وفقنننا والثننا  

 النهائيننننة والرسننننومات التنفيذيننننةالتقريننننر  و  سننننخ اللوحننننات إحضننننار

 للمشروع.

 أشنهر حنددت بثمانيننة النهائيننة املناقشنة و املشننروع لتسنليم ألاقصنن،  الحند 

 علنى أعنادة يجبنر الطالنب هنذه املنندة تجنناوز  و حنال املشننروع تنزينل تناري  منن

 . يكن لم كأن ألاول  تنزيل املشروع

 قبننل إلننى القسنننم النهنننا   بشننكله التخننرج مشنننروع تسننليم الطالنننب علننى 

 :بأسبوعين النها   املوعد

 وأن أعضنناء لجنننة املناقشننة بعنندد القسننم لننرا س التقريننر مننن  سننخ .5

 .)تدب س أو )سلك  يكون مجلدة 

 .التخرج مشروع من نهائية ورسومات إلكترون تين  سختين  .4

 النقننناو، ووفقنننا لجننننة أمنننام التخنننرج مشنننروع مناقشنننة علنننى الطالنننب 

 .القسم التي يضعها للضوابط
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  يقننوم مناقشنة املشننروع، تنتم أن بعند املشنروع منن النهائينة نسنخةال تسنلم 

 وتسنننلم املناقشنننة لجننننة واملالحظنننات قننندمتها بتصنننحيح ألاخطننناء الطالنننب

 :ألاخيرة كالتالي النسخة

 .للقسم فاخر تغليف مغلفة  سخ ثالث .5

 الغننالف ألاخيننر داخننل يوضننع مننرن  قننر   سننخة كننل مننع يرفننق .4

 .على املشروع بالكامل النهائية على الرسومات ويحتوي 

 وفقننأ للنمننوذج املعنند النهائيننة النسننخة تسننليم علننى نمننوذج التوقيننع .3

 .الغرض لهذا

 مسئوليات املشرف: 

 التننني ذلنننك املشننناريع إلينننه بمنننا فننني املسنننندة علنننى املشننناريع يشنننرف ألاسنننتاذ 

 ويعتبننر إليننه، طننرف الطننال  وأوكلنن  مننن واختيننرت ))إن وجنندت   اقترحهننا

 مننن عليننه جملننة وتترتننب تنفيننذ املشننروع عمليننة فنني الثننا   الرئ سنن،ي الطننرف

 :بينها من املسئوليات

 الطننال  وتقننديم مننع املشننناريع ملناقشننة أسننبوعية مواعيننند تحدينند .5

 .لهم الالزمة والتوجيهات إلارشادات

 للمشننروع والتأكنند العمليننة الخطننة املب نننة فنني املراحننل تنفيننذ متابعننة .4

 ار رئننن سللطالنننب وإشنننع شخصننن،ي بمجهنننود أنجنننز العمنننل أن منننن

 لهننذا املعنند وفقننا للنمننوذج  حالننة ثبننوت عكننس ذلننك كتابيننا القسننم

 .الغرض

 السنننادس منننن ألاسنننبوع خنننالل لنننرئ س لجننننة املشننناريع تقرينننر رفنننع .3

 .تنفيذ املشروع مراحل الطالب في تقدم حول  الدراس،ي الفصل

 %( لإلشنننراف55) منننن الطالنننب وتقيننيم النهائينننة املناقشنننة حضننور  .2

 .الغرض لهذا املعد للنموذج وفقا

 .املشروع ث على تحد جوهرية تغييرات بأي القسم إبالغ .0

 املشنروع )سننيقدم حالنة حنول  أسننابيع بثالثننة املوعند قبنل تقرينر رفنع .6

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

 تنفينننذ التغينننرات منننن والتأكننند املشننناريع مالحظنننات لجننننة متابعنننة .7

 .اللجنة من املطلوبة
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 :املشاريع لجنة

 تتننولى املشنناريع، فهنني انجنناز عمليننة مهمننا فنني طرفننا املشننناريع تعتبننر لجنننة 

 :يلي ما تلخيص مهامها ويمكن عامة بصفة واملتابعة التنسيق مهمة

 .املشاريع وانتقاء على جمع إلاشراف .5

 .عليهم املشرفين وتحديد الطال  على املشاريع توزيع  .4

 .الطال  متابعة  .3

 .لطال  الجماعية املعلقة العروض تقييم .2

 .املتميزة املشاريع واختيار املشاريع نقاو على إلاشراف .0

 %45ثننالث مراحننل ألاولننى علننى املشننروع مناقشننة أثننناء الطننال  تقينيم .6

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

 منسق املشاريع: 

 يلي ما مهامه أهم ومن التخرج ملشاريع ألاساس،ي املحر  هو: 

 وطريقننة عمننل أهميننة عننن الفصننل بدايننة تعريفيننة محاضننرة إعطنناء .5

 .التخرج املشروع

 يحتنناج لتندخل حنندوث أمننر حالننة الخارجيننة فنني الجهننات مننع التنسنيق .4

 فيهنننا التننني ينفنننذ معالجنننة فننني التعننناون   الطالنننب املنسنننق ملسننناعدة

 .مشروعه الطالب

 .واملناقشات الاجتماع مواعيد عن إلاعالن .3

 .واملشرف الطال  بين وصل كحلقة العمل .2

 بأسننبوع ملراجعتهننا املناقشننة قبننل اللجنننة علننى املشنناريع تقننارير توزيننع .0

 .وتقييمها

 قبننل علننى ألاعضنناء باللجنننة الخاصننة املشنناريع مناقشننة توزيننع نمنناذج .6

 .الغرض لهذا املعد النموذج حسب املناقشة

الدرجننة يرصنندها  متوسننط واسننتخراج اللجنننة مننن النمنناذج اسننتعادة .7

 .الغرض املعد لهذا  في النموذج

 منن علننى الدرجنة الحصننول  بعنند النهائيننة الدرجننة برصنند املنسننق يقنوم .0

 لهننذا املعنند ويرصنندها فنني النمنوذج اللجنننة درجننات ومتوسننط املشنرف

 إلنني رئنن س النهائيننة رصنند الدرجننة بتسننليم املنسننق ويقننوم الغننرض ،

 .القسم
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 بعنند تصنحيحها املشنناريع مننن النهائينة النسننخة بتسننليم املنسننق يقنوم .9

 إلننى الغننرض لهننذا للنمننوذج املعنند وفقننا النهائيننة صننورتها ووضننعها فنني

 :من كل

 للمشرف.  سخة 

  بالجامعة املكتبة لرسومات  سختين الكترون تين. 

  بالجامعة املكتبة لرسومات ورقيتين  سختين. 

  للقسم كاملة  سخة. 

عنننن  تفصنننيلي شنننرح لتقنننديم ) دقيقنننة " 45 "( الطالنننب يمننننح .55

واللجننننة  املشنننرف قبنننل منننن املناقشنننة تبننندأ تنننم ومنننن مشنننروعه،

 .للمشروع ساعة املناقشة كاملة مدة تتجاوز  ال أن على املشرفة

 طرق تقيم املشاريع: 

 تننوزع علنننى أمننور  عننندة الاعتبنننار بعنننين يؤخنننذ بنننأن املشننروع تقيننيم يننتم 

 :الدرجات أساسها

 لجنننة قبنل املسنتحقة مننن الدرجننة %منن45اعطنناء  ينتم و ألاولننى املرحلنة .5

 .الغرض لهذا املعد حسب النموذج للمشروع ألاولى املرحلة مناقشة

قبننل لجنننة  املسننتحقة منن الدرجنة مننن %25  إعطنناء ينتم الثانيننة املرحلنة .4

 .الغرض النموذج املعد لهذا حسب الثانية للمرحلة املناقشة

 املسنننتحقة مقسنننمة الدرجنننة منننن %25ينننتم اعطننناء  الثالثنننة املرحلنننة .3

 :كالتالي

 املعمارية للرسومات %45 - أ

 للمشرف 55% -  

 التقرير %55 - ت

 لننذلك وتوقيعهننا املعنند النمننوذج حسننب النندرجات بوضننع املنسننق يقننوم .2

 .رئ س القسم من

 املهننام واحنند تننوزع مشننروع مشننتر  فنني طالننب مننن أكثننر وجننود حننال فني  .0

ن علنننيهم  باإلجابنننة بالوقننن  ويقنننوم والتقيننند السنننابقة الشنننروط ضنننم 

 ينتم أن ويجنب الشنرح، يطلنب مننه أو ألاسنئلة لنه توجنه النذي الشنخص

 بينننهم يحننددوا بننأن املناقشننة علننى مراحننل مسننبقا الطلبننة بننين التنسننيق
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مننن  بننأخر الطالننب اسننتبدال للجنننة ويحننق بننالعرض للمشننروع يقننوم مننن

 .املجموعة

  النجاح والرسوب والتأجيل: 

 نتيجننة اجماليننة فنني كافننة  علننى حصننوله حالننة الطالننب نجنناح يعلننن :النجنناح

 %05التقييمات ال تقل عن 

  الحاالت التالية إحدى راسبا في الطالب يعتبر :الرسو: 

 %05  من على نتيجة اجمالية أقل حصوله .5

 و .الطالننب حالننة حننول  قنندمها املشننرف واملبننررات التنني رأي علننى بننناء .4

الطالنننب  رسنننو  ويعلنننن للنقننناو املشنننروع ال يمنننرر  الحالنننة هنننذه

 .مباشرة

  التالية الحاالت املشاريع تأجيل يمكن :التأجيل: 

املشنننروع فننني الوقننن   إنهنناء منننن الطالنننب تمكننن عننندم :ألاولنننى الحالننة .5

 املشنننرف أسننبا  ويرهنننا املشنننروع بطبيعنننة تتعلنننق ألسنننبا  املحنندد

 .التأجيل وتستحسن وجيهة

فتننرة  واقتننراح لجنننة النقنناو للنقنناو املشننروع تقننديم :الثانيننة الحالننة .4

 ناقصننة فننني اسننتكمال أجننزاء أو التعنننديالت بعنن  إلجننراء اضننافية

 أن علنى لتأجينل املندة املناسنبة تحديند يجنب الحنالتين وفنني املشنروع،

 الفصنننل منننن الثنننا   أقصننناه أسنننبوع موعننند ينننناق  املشنننروع فننني 

 .التالي الدراس،ي

خاصنننة  ظنننروف بسننبب املشننروع إنجنناز اسننتحالة : الثالثنننة الحالننة .3

 يعنرض املوضننوع الحالنة هنذه و ،) غيرهننا أو صنحية( تتعلنق بالطالنب

 قنندمها واملبننررات التنني الطالننب فنني حالننة  للنظننر القسننم علننى لجنننة

 لنبع  مننع الطالننب عمنل إن كنان املشننرف رأي الاعتبننار بعننين ويأخنذ

 الحالنننة كنننامال حسنننب فصنننال التأجينننل مننندة تصنننل وقننند الوقننن ،

 وإال واحننندة مننن مننرة الننذكر السنننابقة الثالثننة واملبننررات والحنناالت

 .رسو  إلى التأجيل يتحول 

  :طرق مناقشة املشاريع

  وهي التخرج مشاريع ملناقشة العامة القوانين من مجموعة هنا: 
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 منندة مشننروعه قبنل علنني املشنرف ومراجعنة مناقشننة الطالننب علني يجنب .5

 .الرسمية املناقشة موعد من

 املشننرف واللجنننة أمننام للطالننب املحنندد املوعنند السنناعة املناقشننة تننتم .4

 .املشرفة املشرف واللجنة بذلك سمع إن الطال  من وعدد املشرفة

 منن مشننروعه ) املناقشننين عنندد حسننب (  سنخ مجموعنة الطالنب يقندم .3

 :من لكل املشروع مناقشة موعد قبل

 املشرف. 

 منسق املشرع. 

 املشروع؟ من يستفاد ش،يء أهم هو ما 

 وكيننف سننتطور  بننه قمنن  ممننا لالسننتفادة املسننتقبلية الخطننة هنني مننا 

 مستقبال؟ العمل هذا

 منها التي استفدت ألاخطاء هي ما. 

 املشكلة في التصميم وحل لتحليل اتبعتها التي الطريقة هي ما. 

 تننم التطبيننق  والتنني والجهننة واملجتمننع للكليننة مشننروعك أضنناف منناذا

 املشروع؟ عليها

 لديها؟ املشروع مراجعة تم التي الجهات تقييم هو ما 
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 الخاتمة

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

 يعند النذي العلمني البحنث والشنكلية وإلاجرائينة فني كتابنة العلمينة الننوا ي بنبع 

 التني لهنا املسناهمات أهنم منن يعتبنر العلمني فالباحنث الطالب هامة في  حياة مرحلة

 منن العديند تطبينق منن خنالل العلمني البحنث مرحلنة إلنى الطالنب نقنل كبينر فني دور 

 ، املعناي  الواقنع علني الدراسنية حياتنه الطالب طيلنة اختزلها التي املعارف النظرية

ويرضنيه  يحبنه ملنا وفقننا قند نكنون  أن القندير العلني هللا منن وأخينرا ولن س اخنرأ أرجنو

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

 .العاملين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


