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 والصناعية امليكانيكية الهندسةكلمة رئيس القسم 

 للمباديء تطبيق يتضمن هندس ي كاختصاص امليكانيكية الهندسة تعريف يمكن

 يتطلب. امليكانيكية ألانظمة وصيانة وتصنيع وتصميم تحليل أجل من الفيزيائية

 عمل نظريات: في أساسية ملباديء عميق فهم امليكانيكية الهندسة اختصاص

 الطائرات السيارات، مثل منتجات لتصميم وذلك والطاقة؛ الحرارية العلوم آلاالت،

 املنزلية، ألاجهزة والتسخين، التبريد أنظمة واملواصالت، النقل وسائل من وغيرها

 .إلخ...واملاكينات، الصناعية املعدات

 

 الهندس ي التعليم ومعايير أسس مع ينسجم بما  امليكانيكية الهندسة برنامج صمم

 في للعمل الخريج املهندس إلعداد التنمية؛ خطط أهداف يخدم وبما العاملية،

 علم امليكانيكية الهندسة تعتبر. الاختصاص نطاق ضمن الواقعة املجاالت مختلف

 والتحكم وتطويرها، وتصميمها، امليكانيكية، واملكونات املنظومات، صياغة وفن

 تطوير على امليكانيكيون  املهندسون  يعمل. مفيد شغل إلى الطاقة وتحويل فيها،

 أنحاء كافة في للبشر أفضل حياة بتوفير واعدة جديدة وعمليات ومنتجات آالت

 في والقانونية وإلانسانية والاقتصادية التقنية بالجوانب معنيون  وهم. املعمورة

  امليكانيكي املهندس بإعداد القسم يقوم. واستخدامها منتجاتهم تصميم
 
 إعدادا

 
 
 وعمليات وامليكانيكا املواد وميكانيكا الهندسية واملواد والكيمياء الفيزياء في وافيا

 بناء إلى باإلضافة وإلالكترونية الكهربائية والدوائر املوائع وميكانيكا التصنيع

 .امليكانيكية واملختبرات التصميم في والخبرة املهارات

 

 ختاما أسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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 والصناعية امليكانيكية الهندسةقسم  عن عامة مقدمة

 وتصنيع، بتصميم، يهتم الهندسة فروع من فرع هي امليكانيكية الهندسة

 قطاعات مختلف في املستخدمة ألاجهزة أو آلاالت وتطوير وتشغيل،

 الهندسة فإن البريطانية املوسوعة وبتعريف. الاقتصادية النشاطات

 والتطوير، بالتصميم يهتم الهندسة فروع من فرع هي امليكانيكية

. التصنيع وعمليات وآلاالت، املحركات، وتشغيل وبالتركيب، وبالتصنيع،

 الطاقة بدراسة يهتم علم وهو. والحركة بالقوى  خاص بشكل مهتمة وهي

 بكل عالقة له واسع تخصص وهو. ألاجسام على وتأثيرها صورها بكافة

 الفضاء، بصناعات مثال تتعلق امليكانيكية فالهندسة. الحياة مجاالت

 والنقل، ألابنية، وميكانيكا الطاقة، وتحويل وباإلنتاج، والطيران،

 .املعلوماتية واملحاكاة النمذجة وفي والتبريد، الهواء تكييف وتكنولوجيا
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 امليكانيكية الهندسة رؤية ورسالة وأهداف القسم

 والصناعية

 :الـــــــرؤية

 التعلااااااااااايم ورباااااااااااط والصاااااااااااناعية امليكانيكياااااااااااة الهندساااااااااااة مجاااااااااااا  فاااااااااااي والتقنياااااااااااة العلمياااااااااااة الرياااااااااااادة

 املهندسااااااااااااين مااااااااااان املجتمااااااااااااع حاجاااااااااااة وتلبياااااااااااة التطبيقااااااااااااي باااااااااااالواقع العلمااااااااااااي والبحااااااااااا  الهندسااااااااااا ي

 .وازدهاره وتقدمه الليبي باملجتمع النهوض في للمساهمة ألاكفاء

 :الرسالة

 فاااااااي واملنافساااااااة وألابااااااداع التطاااااااوير علااااااى القاااااااادر الكفاااااا  والصااااااانا ي امليكااااااانيكي املهنااااااادس اعااااااداد

 .العمل سوق 

 :ألاهـــــــداف

 تطبيقااااااااااات مختلااااااااااف فااااااااااي للطالااااااااااب ألامثاااااااااال ألاساااااااااااس يعطااااااااااي الااااااااااذي العلمااااااااااي املاااااااااان   تقااااااااااديم. 1

 .والصناعية امليكانيكية الهندسة

 امليكانيكيااااااااة الهندساااااااة مجاااااااااالت مختلاااااااف فاااااااي العلمااااااااي التطاااااااور  يواكاااااااب بمااااااااا املناااااااا   تطاااااااوير. 2

 .والصناعية

 ماااااااااااان بالدولااااااااااااة وإلانتاجيااااااااااااة والصااااااااااااناعية املدنيااااااااااااة بامل سسااااااااااااات التعليميااااااااااااة العمليااااااااااااة ربااااااااااااط. 3

 تواجههاااااااا التاااااااي الهندساااااااية املشااااااااكل علاااااااى والاطاااااااالع امليدانياااااااة العلمياااااااة الزياااااااارات تكثياااااااف خااااااال 

 .علمي بح  كمواضيع وتبنيها

 الهندساااااااااة فاااااااااي ألاوربياااااااااة العلمياااااااااة ألاقساااااااااام أحاااااااااد ماااااااااع للقسااااااااام توأماااااااااة أنشااااااااااء علاااااااااى العمااااااااال. 4

 .امليكانيكية

 البحاااااااااو  إجاااااااااراء فاااااااااي عليهاااااااااا الاعتمااااااااااد يمكااااااااان بحيااااااااا  بالقسااااااااام الهندساااااااااية املعامااااااااال تطاااااااااوير. 5

 .املطروحة الهندسية املشاكل تحديات كانت مهما الهندسية والاستشارات

 التقنيااااااااة والتحااااااااديات باملشااااااااكل وربطهااااااااا التااااااادر س هيئااااااااة ألعضاااااااااء البحثياااااااة املشااااااااار ع دعااااااام. 6

 .املجتمع تواجه التي والهندسية

 والدقيقااااااااة العليااااااااا إلاجااااااااازة مقااااااااررات تاااااااادر س خااااااااال  ماااااااان للقساااااااام ألاكاااااااااديمي ألافااااااااق توساااااااايع. 7

 الدراساااااااات لطاااااااال  البحثياااااااة الرساااااااائل علاااااااي وإلاشاااااااراف والصاااااااناعية امليكانيكياااااااة الهندساااااااة فاااااااي

 .العليا
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 والصناعية امليكانيكية الهندسة لقسمسياسة القبول با

 وفقا للفئات التالية: بالقسميتم قبو  الطلبة للدراسة 

 مستجدين: طلبة .2

  بم سسااات تعلاايم الدراسااة  لهاام تساابق لاام جاادد طلبااة
 
أي  عااالي سااابقا

 .)يعادلها ما و الثانوية الشهادة علي متحصل(

 : منقولين طلبة .0

 ها الء سااابقا ويخضاع العاالي التعلايم بم سساة الدراساة لهاام ساابق طلباة

 % 55 تتجااوز  ال علاى أن لهام دراسااها سابق التاي ماوادهم ملعادلاة الطلباة

مااا  حسااب امللتحااق بااه بالقساام دراساااها للطالااب املااواد الازمااة مجمااوع ماان

 .والامتحانات بالجامعة القبو  والدراسة الئحة عليه تنص

 استكمال: طلبة .3

فااي اسااتكما    ويرغبااون  ) عااالي دبلااوم( عااام  م هاال علااي متحصاالين طلبااة

  الطالااب درسااها التااي املااواد احتساا  حياا  يااتم الجامعيااة الدراساة
 
سااابقا

 املااواد ماان يضااااف عاادد( أي التخصااص بتغيياار يقااوم ال ان بشاار 

فاااااي  الجامعياااااة الدرجاااااة ت هلاااااه ل حصاااااو  علاااااي التاااااي الاساااااتدراكية

 .)تخصصه

 املستندات املطلوبة إلتمام عملية التسجيل . .4

 حصاو   فااي حالاة وياتم معادلاهااا( يعادلهاا ماا او الاصاالية الثانويااة الشاهادة

 .)خارج ليبيا من عليها الطالب

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

 شمسية. صور  (6) -  

 . السوابق من الخلو شهادة - ت

 .الصحية الشهادة -  

 .الوطني الرقم مستخرج - ج
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 منهاااا التااي انتقااال الجهااة ماان واملعتمااد الاصاالي الاادرجات كشااف - ح

 قبااال عاااالي اخااارى  تعلااايم دراساااته بم سساااة حالاااة فاااي الطالاااب

 .بالجامعة التحاقه

 الطلباة املتحصاالين حالااة فااي الادرجات وكشااف التخاارج افاادة إرفااق - خ

 باانفس اسااتكما  دراساااهم ويرغبااون فااي  العااالي الاادبلوم شااهادة علاي

 .التخصص

 لااه للفئاة املناساابة وتساجيله الساابقة للمساتندات الطالاب اساتيفاء بعاد

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

 الطالب تسلسل رقم - أ

 الدفعة رقم -  

 بالجامعة خاص تابت رقم وهو التخصص رقم - ت

 باملنظومااة الالكترونيااة ياادرج بااه خاااص قيااد رقاام علااي حصااوله بعااد

 بعااد تمكنااه دخاو  ل جامعااة وبطاقااة قيااد بطاقاة بااذلك ويماان  بالجامعاة

 املرشااد بمساااعدة بالقساام لشاارو  التنزياال وفقااا املااواد تنزياال ماان ذلااك

 الاكاديمي.
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 شروط التنزيل

 قيااد قياد وبطاقااة رقام علاي حصاوله بعاد الجامعاة ماواده فاي  تنزيال للطالاب يحاق

 : كاالتي ذلك و

 24والحااااد ألاعلااااى  وحاااادة  15الحااااد ألادنااا   )والربياااع الخرياااف )فصااال 

 وحدة.

 وحدة.   15الحد ألاعلى  ) الصيف )فصل 

 مااان  املعاااد الجااادو   حساااب املاااواد بشاااكل مبااادئي بتنزيااال الطالاااب يقاااوم

عااان طرياااق  للماااواد الطالاااب ارشااااد حيااا  ياااتم  الياااه املنتساااب القسااام

 حاااددها القساام بااااملواد التاااي الخاصااة وفاااق الاساابقيات املرشااد الاكااااديمي

  .مسبقا

 املاليااة التسااجيل وإلادارة إدارة قباال ماان النهااائي التنزياال نمااوذج اعتماااد بعااد

 حساااب باملحاضااارات حينهاااا الالتحااااق ويمكناااه مناااه نساااخة الطالاااب يساااتلم

 املعلنة. الجداو  
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 ألية قبول املعادالت للطلبة املنقولين 

  القبااو  فااي شااارو  للمعادلاااة مسااتوفي املتقاادم الطالاااب ملااف ان يكااون 

 الاتي: والتي تتضمن الجامعة

 أو وثيقاااااة نجاااااح معتمااااادة  يعادلهاااااا مااااا ألاصاااالية أو الثانويااااة الشااااهادة

 وأصلية.

 ميالد شهادة. 

 6  شخصية صور. 

 الدرجات الاصلي . كشف 

 علاااي املتحصااالين الاساااتكما  للطلباااة حالاااة الاصااالية فاااي التخااارج إفاااادة 

 .)التخصص نفس يكون  ان بشر  (الدبلوم العالي درجة

 عليااه ينطبااق الثانويااة حياا  انااه الشااهادة الطالااب فااي  مسااار ماان التحقااق 

الثانوياااات العلمياااة والثانوياااات  ( املساااتجد قباااو  الطالاااب شااارو  نفاااس

 .)ألادبية

 الاعتماااد حياا  ماان منااه الطالااب واملعهااد املنتقاال الجامعااة ماان التحقااق 

 قوائم املعاهد والجامعات املعتمدة واملوجودة بالجامعة  حسب وذلك

 إحضاار علياه وجاب ليبياا فاناه خاارج جامعاة مان املنتقال الطالاب فاي حالاة 

الجااااودة  لضاااامان املركاااز الااااوطني ماااان هاااذه الجامعااااة يفيااااد اعتماااااد ماااا

 .ليبيا خارج من وينطبق هذا الامر علي خريجي الثانويات

 املااواد عاادد % ماان55عاان تزيااد ال بنساابة املنقااولين للطلبااة املعادلااة تااتم 

لااوائ   حسااب وذلااك إليااه بالقساام املعاااد  للدراسااة املقااررة للمااواد الكلااي

 الليبية. والدراسة بجامعة القبو  

 ال يتطلااب فانااه العااالي درجااة الاادبلوم علااي املتحصاالين الطلبااة فااي حالااة 

التاااي  جمياااع املااواد معادلااة أنااه يااتم حيااا  5 ساابق فااي  الفقااارة مااا علاايهم

اساااتكما   بالقسااام يصااانف باناااه فئاااة املاااواد املقاااررة لدراسااااها ماااع تتطاااابق

باااانفس  درس قااااد الطالااااب يكااااون  أن منقااااو  وذلااااك بشاااار  ولاااا س
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بتغيياار املسااار الن فااي هااذه الحالااة يعتباار  يساام  ال  بااه املعاااد   التخصااص

 املواد املقررة  بالقسم. من فقط  %55من فئة املنقو  و عاد  له 

 الاخااتالف فاااي  حالاااة اسااتد ى ألاماار لاااذلك فااي مفااردات املااواد اذا إرفاااق يااتم

معادلااة املااادة فااي   يااتم أن علااى ليبيااا خااارج الطالااب درس  املسااميات أو اذا

% ماااان مفااااردات املقاااارر 05عاااان  تقاااال ال بنساااابة تطااااابق مفرداتهااااا حالااااة

 املعاد  في الجامعة الليبية 

 ساانوات  15 عاان سانوات الانقطاااع فيهااا تجاااوز  قبااو  املعااادالت التاي يااتم ال

 التسلسااال بصااافة تتمياااز والتاااي الهندساااية وخصوصاااا فاااي التخصصاااات

 .والتتابع

 ماان اعتمادهااا ويااتم الخاصااة بااذلك النماااذج حسااب املااواد معادلااة يااتم 

 .بالجامعة العام املسجل من وتعتمد بالقسم لجنة املعادالت قبل

 التسااجيل لقساام ورفضااها قبولهااا املعااادالت جميعهااا التااي يااتم إحالااة يااتم 

 علااي ياتم تسااجيله بهاا القباو   حالاة و عليهاا الطالاب والقباو  وذلاك ليطلاع

  الفصل الذي تمت فيه املعادلة.
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 والصناعية امليكانيكية قسم خريجي مجاالت

 اختياااااار مواقاااااع املشاااااروعات والتخطااااايط الاسااااااتراتيجي  :فاااااي مجاااااا  التخطااااايط

 .وتخطيط إلانتاج والصيانة وإدارة املخازن واملستودعات

 تصااااااميم نظاااااام وخطااااااو  إلانتاااااااج وتصااااااميم التسااااااهيالت   :فاااااي مجااااااا  إلانتاااااااج

 .وتحديد تشكيلة املنتجات في املواقع إلانتاجية

 تحليل النظم وحل املشكالت الصناعية وإلادارية:في مجا  التطوير 

  إعاااااااااااداد دراساااااااااااات الجااااااااااادوى الفنياااااااااااة والاقتصااااااااااااادية :فاااااااااااي مجاااااااااااا  املشاااااااااااروعات

ووضااااااااااااع الجااااااااااااداو  الزمنيااااااااااااة للتنفيااااااااااااذ ومراقباهااااااااااااا وإلاشااااااااااااراف علااااااااااااى تخطاااااااااااايط 

 .وتنفيذ املشروعات

 حليااااااااااااال صااااااااااااافوف الانتظاااااااااااااار وقيااااااااااااااس وتحليااااااااااااال وتحساااااااااااااين ت:فاااااااااااااي مجاااااااااااااا  إلادارة

 .إلانتاجية وتصميم نظم وأساليب العمل

 الااااتحكم فااااي ألانظمااااة  .املصااااانع أتمتااااهتصااااميم  فااااي تقنيااااة املعلومااااات للقيااااام

تصاااااااااميم أنظماااااااااة آلياااااااااة لعمليااااااااااات .والعملياااااااااات باساااااااااتخدام أجهااااااااازة الحاسااااااااااو 

 .مراكز التوز ع

  م تصاااااااااميم أنظماااااااااة ذات فااااااااي أنظماااااااااة توز اااااااااع البريااااااااد بمختلاااااااااف أشاااااااااكالها للقيااااااااا

 .صناعة شبكات توز ع.أنظم لفرز الرزم .كفاءة عالية لنقل الرزم

  فااااااااااااااااي قطاااااااااااااااااع املواصااااااااااااااااالت للقيااااااااااااااااام تشااااااااااااااااغيل املطااااااااااااااااارات وجدولااااااااااااااااة الاااااااااااااااارحالت

تخطاااايط  .تنظاااايم شااااحن واسااااتقبا  الحاويااااات فااااي املااااوان  البحريااااة .الجويااااة

 .النقل البري من شبكات قطارات ونقل الطرق املعبدة

  جدولاااااة وتخطااااايط .إدارة املستشااااافيات الرعاياااااة الصاااااحية للقياااااامفاااااي أنظماااااة

تخفااااااايف التكلفاااااااة وتحساااااااين  .إلامكانياااااااات الاحتوائياااااااة للوحااااااادات الصاااااااحية

وضااااااااااااااااع أنظمااااااااااااااااة للاااااااااااااااتحكم فااااااااااااااااي إدارة ألادويااااااااااااااااة .جاااااااااااااااودة الخاااااااااااااااادمات الصاااااااااااااااحية

 .واملستلزمات الصحية
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 البكالوريوسمتطلبات برنامج 
 إلادارة الصناعية. .1

 إلانتاج وضبط الجودة. .2

 مقــررات الجـــامعة إلالزاميـة )لكل الشعب(:  
 عدد مقررات الجامعة إلالزامية مجموع وحدات مقررات الكلية إلالزامية

65 02 
 

 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر.م

 * Iرياضة  1 5 3 3 1

 * Iحاسو   5 2 2 3 2

 * Iمصط حات فنية  5 2 2 3 3

 * I فيزياء 1 2 2 3 4

 * رسم هندس ي 5 3 2 3 5

 * أمان صنا ي 5 5 2 2 6

 * لغة عربية 5 5 2 2 7

 Iرياضة  IIرياضة  1 5 3 3 0

 Iحاسو   IIحاسو   5 2 2 3 9

 Iمصط حات فنية  IIمصط حات فنية  5 2 2 3 15

 Iفيزياء  IIفيزياء  1 2 2 3 11

 Iرياضة  استاتيكا 1 5 2 2 12

 أمان صنا ي تقنية ورش 5 3 2 3 13

 Iرياضة  جبر خطي 1 5 2 2 14

 Iرياضة  إحصاء واحتماالت 1 5 3 3 15

 * كيميااء 5 2 2 3 16

 استاتيكا،  IIرياضة  رياضة هندسية 1 5 3 3 17

 I فيزياء خواص مواد 5 2 2 3 10

 IIجبر خطي ، حاسو  تحليل عددي 1 2 2 3 19

 * علوم إسالمية 5 5 2 2 25

 * كتابة تقارير فنية 1 5 1 1 21

 مقــررات القسـم إلالزامية )إلادارة الصناعية(:  
 مجموع وحدات العدد الكلي  العدد الكلي ملقررات مرحلة الدبلوم العالي

 221 مقرر عام 02مقرر تخصص +  21
 

 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر.م

 I، فيزياء Iرياضة دوائر كهربائية 1 2 3 4 1

 ، تقنية ورش Iرياضة  صناعيةمبادئ هندسة  1 0 3 3 2
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 رسم هندس ي رسم صنا ي 0 4 2 4 3

 استاتيكا ديناميكا 1 5 2 2 4

 مبادئ هندسة صناعية تخطيط مصانع 1 2 2 3 5

 مبادئ هندسة صناعية ،  إحصاء واحتماالت مراقبة الجودة إلاحصائية 1 0 3 3 6

 خواص مواد علم معادن 1 2 2 3 7

 Iخواص مواد ، رياضة  مقاومة مواد 1 2 2 3 0

 إحصاء واحتماالت إلاحصاء التطبيقي 1 5 3 3 9

 مبادئ هندسة صناعية إدارة وتخطيط الصيانة 1 0 3 3 15

 إحصاء واحتماالت 1بحو  عمليات  1 0 3 3 11

 تقنية ورش ، خواص مواد 1هندسة تصنيع  1 2 2 3 12

 تخطيط مصانع Iإدارة إنتاج وعمليات  1 5 3 3 13

 مشروع دبلوم في نفس الوقت كتابة تقارير فنية 1 2 1 2 14

 1هندسة تصنيع  2هندسة تصنيع  1 2 2 3 15

 وحدة على ألاقل 05إنجاز  إدارة املشروعات الهندسية 1 5 3 3 16

 رسم صنا ي تصميم هندس ي بالحاسو  5 3 2 3 17

 املقررات التخصصية إلالزامية إلادارة الصناعية: 
 مجموع وحدات املقررات التخصصية  عدد املقررات التخصصية 

23 33 
 

 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر.م

 مبادئ الهندسة الصناعية هندسة عوامل بشرية   1 5 3 3 1

 تصميم هندس ي بالحاسو  تصميم آالت 1 3 2 3 2

 تصميم هندس ي بالحاسو  تحليل نظم صناعية 1 5 3 3 3

 إحصاء واحتماالت اقتصاد هندس ي 1 5 3 3 4

 1بحو  عمليات  2بحو  عمليات  1 5 3 3 5

 Iإدارة إنتاج وعمليات  IIإدارة إنتاج وعمليات  1 5 3 3 6

 عمليات عشوائية نمذجة ومحاكاة نظم صناعية 1 2 2 3 7

 2رياضة  التحليل الهندس ي للتكلفة 1 5 3 3 0

 صناعيةتحليل نظم  نظم صناعية 1 5 3 3 9

تطبيقات الحاسب في الهندسة  5 4 1 3 15

 الصناعية

 ، تحليل وتصميم نظم1حاسو 

 * 1مادة اختيارية    3 3 11

 * 2مادة اختيارية    3 3 12

 * مشروع بكالوريوس 5 4 1 3 13
 

 مجموع وحدات املقررات املجموع الكلي للمقررات 

60  241  

ــــررات القســـم  ــ ــ ــة )إلانتاج وضبط الجودة(:مقـ  إلالزاميـ
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 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر.م

 I، فيزياء Iرياضة دوائر كهربائية 1 2 3 4 1

 ، تقنية ورش Iرياضة  مبادئ هندسة صناعية 1 0 3 3 2

 رسم هندس ي رسم صنا ي 0 4 2 4 3

 مبادئ هندسة صناعية ،  إحصاء واحتماالت ضبط جودة 1 0 3 3 4

 تقنية ورش ،  خواص مواد تقنيات سباكة وقطع 1 3 2 3 5

 Iخواص مواد ، رياضة  مقاومة مواد 1 2 2 3 6

 مبادئ هندسة صناعية تخطيط مصانع 1 2 2 3 7

 استاتيكا ديناميكا 1 5 2 2 0

 إحصاء واحتماالت إلاحصاء التطبيقي 1 5 3 3 9

 تخطيط مصانع Iإدارة إنتاج وعمليات  1 5 3 3 15

 ديناميكا نظرية آالت ونظم تحكم 1 0 3 3 11

 Iفيزياء،  Iرياضة  ديناميكا حرارية 1 5 3 3 12

 II،  رياضة Iفيزياء قياسات ميكانيكية 1 2 2 3 13

 تقنية ورش+ خواص مواد تقنية إنتاج 1 2 1 2 14

 رسم صنا ي تصميم هندس ي بالحاسو  0 3 2 3 15

 ديناميكا ميكانيكا موائع 1 2 2 3 16

 ، مبادئ هندسة صناعية IIرياضة  Iهندسة تصنيع  1 2 2 3 17

 املقررات التخصصية إلانتاج وضبط الجودة:
 مجموع وحدات املقررات التخصصية للشعبة عدد املقررات التخصصية للشعبة

23 33 
 

 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر.م

 بالحاسو تصميم هندس ي  تصميم آالت 1 3 2 3 1

 عمليات تشكيل معادن IIهندسة تصنيع  1 2 2 3 2

 إحصاء واحتماالت اقتصاد هندس ي 1 5 3 3 3

 خواص مواد علم معادن 1 2 2 3 4

 إحصاء واحتماالت بحو  عمليات 1 0 3 3 5

 Iإدارة إنتاج وعمليات  IIإدارة إنتاج وعمليات  1 0 3 3 6

 عملياتبحو   تخطيط وإدارة صيانة 1 0 3 3 7

 تشغيل معادن عمليات تشغيل متقدمة 1 2 2 3 0

 عمليات عشوائية نموذجه ومحاكاة نظم صناعية 1 2 2 3 9

 وحدة 155انجاز  إدارة مشروعات 1 0 3 3 15

 تصميم آالت أتمتة 1 2 2 3 11

  اختياري *    3 12

 * مشروع بكالوريوس 5 4 1 3 13
 

 املجموع الكلي لوحدات الشعبة املجموع الكلي ملقررات الشعبة

62 245 
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 مشروع التخرج
 املرشد في مشاريع التخرج: 

 الليبياااة للعلاااوم والتكنولوجياااا لتطاااوير بجامعاااة التعليمياااة السياساااية ماااع تماشااايا 

 بصااافة وأهاااداف القسااام عاماااة أهاااداف الجامعاااة تحقاااق التاااي الدراساااية خطتاااه

 تلقاااه ملااا وتطبيقااا املجااالتألاساسااية فااي جميااع  املفاااهيم للطالااب وتقاادم خاصااة،

 محاضرات. من الطالب

  ليكااون  الخااريج الطالااب ت هاال التااي  امليااداني والتاادريب التخاارج مشااار ع هنااا 

 علااي تاااوفير وتهااادف والبحثياااة، والعمليااة العلميااة املجااااالت كافاااة فعاااال عنصاارا

 العماال فااي سااوق  متطلبااات يفااي علميااة فااي جميااع املجااالت أسااس علااي مبنااي تعلاايم

 القطاعات. لجميع بالدنا

  عالياااا  تاااأهيال مااا هلين طاااال  تخاااريج ويهااادف كاااذلك إلاااى وعلاااي مختلاااف املساااتويات

 . التدر س والبحو  الالتزام بمعايير عالية في  عن طريق وذلك في تخصصهم،

 التخرج: مشروع ماهية

 أن مراعاااة مااع أي مجااا  كااان حقيقيااة فااي املشااكلة لحاال تهاادف معينااة فكاارة هااو 

 سااليم تخطاايط ذلااي يتبااع الحاال مبتكاار أساالو  تكااون  وأن جدياادة الفكاارة تكااون 

 .والجهد وللوقت للقدرات

 الطلبااة  قاادرات يكشااف عاان إذ للطالااب حقيقيااا اختبااارا التخاارج مشااروع يمثاال كماا

املشاااكل فاااي جميااع املجاااالت  ماان جدياادة للعدياااد حلااو   وابتكاااار املشااااكل فااي تحلياال

 التخاارج ويقاادم مشااروع التخاارج، املشااروع ملااادة الوصااو   قباال دراساااها أتاام التااي

 إذ التخاارج بعااد لااه ل حياااة العمليااة مقدمااة تكااون  للطالااب هامااة فعليااة تجربااة

 كليا. اعتمادا إبداعه املشروع وعلي عمل الطالب في علي تعتمد

  يقساام أن ومااتقن متمياازا مشااروعا ليقاادموا أمااور الطلبااة لتسااهيل املهاام ماان وكااان 

 يقاااوم الطالاااب ألاو   الفصااال ففاااي الدراسااايين علاااي الفصااالين مشاااروع التخااارج

 وأساابا  ،وأهااداف بااه املشااروع والتعريااف عاان معلومااات ماان مااا جمااع كاال بتقااديم

 الفصاال و املشااروع تصااميم وأفكااار والتحلياال للمشااروع بالكاماال املشااروع اختيااار

وواجهاااات  وقطاعاااات مسااااقط مااان للمشاااروع النهاياااة الفكااارة يقااادم فياااه الفااااني

 . واملناظير بالظل نهائي وإظهار

  تطبيااق املهااارات علااي قااادرا الطالااب أن ماان إلااى التأكااد التخاارج ويهاادف مشااروع 

النصاااا   تااااوفير الجامعيااااة فااااي ظاااال دراسااااته خااااال  واملعااااارف التااااي حصاااال عليهااااا
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 مشااروع طالااب تقااديم كاال علااي ويجااب التخاارج املشاارف علااي مشااروع ماان وإلارشاااد

 وعموماا مشاتر  واحاد الطاال  مشاروع يقادم بعاف أن القسام يارى  لام ماا مساتقل

 :يلي ما التخرج أهداف مشروع ن خص أن نستطيع

 معاااارف قااادرات اساااتخدام علاااي قاااادرا الخاااريج الطالاااب أن مااان التأكاااد .1

 .والتنظيمية والبحثية والخطابية الكتابية

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

 التحاقاااه فعلياااا قبااال املناااة أخالقياااات لتطبياااق فرصاااة الطالاااب إعطااااء .3

 .بالعمل

أي مجاااا  مااان مجااااالت  علاااي تخرجاااه مشاااروع يطباااق أن للطالاااب ويحاااق .4

املشااااارف متخصاااااص فاااااي إحااااادى  يكاااااون  أن الهندساااااة ويفضااااال العلاااااوم و

 مجاالت.

 شروط عامة في اختيار مشاريع التخرج: 

 لديااه يصااب  التخاارج حتاا  ملشااروع الدراسااية املقااررات أنهاا  طالااب كاال علااي يجااب 

 لغالبيااة إنهائااه بعااد وخاصااة مشااروع التخاارج اختيااار صااحيحة فااي وطريقااة تصااور 

 وفااق التخاارج مشااروع باختيااار يقااوم أن طالااب علااى كاال يجااب وهنااا القساام مااواد

 :ألاسس التالية

 يقااادم تقديماااه بحيااا  يرياااد الاااذي املشاااروع موضاااوع الطالااب يختاااار أن .1

 الحياااة املشاروع تطبيااق مااع إمكانياة وفعليااة واقعياة وحلااو   كافياة معلوماات

 .العملية

 وجمااااع املعلومااااات العمليااااة بالحياااااة باااااالنخرا  الطالااااب يقااااوم أن  .2

 بحاجاااة التاااي هاااي أو املواضااايع املوجاااودة للمشااااكل املناسااابة واملالحظاااات

 .للتطوير

 عاان )وموثقاااة )كمسااودة كافيااة نظرياااة معلومااات لاادى الطالاااب يكااون  أن  .3

 .تنفيذ املشروع البدء قبل املختار املوضوع

 ال أن املشااروع و إنجاااز ملراحاال ومفصاالة زمنيااة خطااة توضااع أن يجااب  .4

 .التسجيل بداية من أشهر الثمانية تتجاوز 

 ومحاولااة القساام بالجامعااة يخاادم اختيااار املوضااوع بمااا ألاوليااات فااي يضااع أن .5

 ومشااار ع واقتراحااات أفكااار القساام  ماان لااه فااي هامااة بصاامة تاار  الطالااب

 .تخرج
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 الاااذي املشاااروعمتخصاااص فاااي مجاااا   املشااارف ألاساااتاذ يكاااون  أن فضااال .6

 .الطالب اختاره

 قواعد قبول مشاريع التخرج: 

 وهميااة علااي أمااور  يعتمااد ال وأن العملااي للتطبيااق قاباال املشااروع يكااون  ان .1

 .للتطبيق قابلة غير

 القيااام بااأي دون  مساابقا موجااودة فكاارة ماان مااأخوذ املشااروع يكااون  أن .2

 .عليها تطوير

 الاساااتفادة ماان بعاااد بنفساااه ينفاااذه مشاااروع بتقاااديم الطالاااب يقاااوم أن .3

 .الدراسة مراحل من اكتسبها الخبرة التي

 جديدة. املشروع أفكار يقدم أن .4

 حاادود فياه عنااد العماال عاان التوقااف سااابق تاام مشااروع املشااروع يكماال أن .5

 .معينة

 . مسبقا موجودة ملشاكل حلو   املشروع يقدم أن .6

 وقااايم والدينياااة وعاااادات إلاساااالمية وألاخاااالق القاايم املشاااروع يحتااارم أن .7

 .املهنة وأخالقيات وإلاسالمي الليبي املجتمع

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

 و ساام  لهااذا الغاارض املعاد النمااوذج حسااب مقتارح مشااروع الطالااب يقادم .9

 باألولوية. الاختيار مقترح ويتم مشروع من أكثر للطالب تقديم

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

 أمااا فااي حالااة املشاارف مااع مباشاارة العماال الطالااب يباادأ القبااو   ي حالااة .11

 .مرة أخرى للقسم مقترح مشروع تقديم إعادة الطالب فعلى الرفف

 العناصر الاساسية للمشاريع: 

  هما أساسين عنصرين من التخرج مشروع يتكون: 

 ألاولاااى مراحااال التصاااميم بمناقشاااة  الطالاااب يقاااوم :التطبيقـــ  الجانـــب .1

 وموثااق املواقااع علااي ، أو النظريااة تطبيقيااه دراسااة عاان والثالثااة والثانيااة

 .والرسم بالصور  مع التحليل للمشروع عملية بأعما 

 املشااروع نظااري عاان تفصاايلي شاارح عاان عبااارة وهااو : التفصــيلي التقريــر .2

 ماان العااام الهاادف علااي هااذا التقرياار ويحتااوي  واضااحة علميااة بطاارق  موثااق

 اختياااااره وأساااابا  جمااااع املعلومااااات تحقيقاااه وطاااارق  وطريقااااة املشاااروع

 .الطالب إليها التي وصل التصميم مراحل خال  وتحليل املوقع املشروع
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  والثانياااة ألاو   للمراحااال التصاااميم العاماااة والشااارو  التخااارج مشاااروع كيفياااة 

 والثالثة:

 .القسم املختص إلى إلاجازة مشروع ببرنامج الطالب يتقدم .1

 نجاا  فااي مقااررات قااد يكااون  أن بعااد إلاجااازة بمشااروع الطالااب يتقاادم .2

 .مشروع التخرج وبح  املراحل ملختلف التصميم املعماري 

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

 ألاولااااى للنظاااار فااااي الثالثااااة مراحاااال يشااااكل مجلااااس القساااام لجنااااة تحكاااايم .4

 .التخرج مشروع من ونهائية والثانية

 ماان التحكاايم املسااماة لجنااة قباال ماان النهااائي املشااروع تحكاايم يجاارى  .5

 ا  الدراسااا ي،  ضااامن املواعياااد فقاااط فاااي العاااام مااارتين القسااام مجلاااس

 .القسم يحددها

 مااان %(علاااي ألاقااال55إذا ناااا  درجااة ) املشاااروع ناجحاااا فااي يعتباار الطالاااب .6

 العالمة

 املعدالت: 

  الاقسااام العلميااة بجامعااة إلاجااازة فااى درجااة علااي الطالااب لحصااو   يشااتر 

 .كافة املقررات الليبية للعلوم والتكنولوجيا نجاحه في

 أسااااس تخصااايص علاااي دراساااية مرحلاااة كااال النجااااح فاااي معاااد  يحساااب 

الدراساااية  الطالااب فااي مختلااف املراحاال عليااه حصاال الااذي %( للمعااد 80)

 مشروع %( لدرجة25و )

 املقررات نظام مبادئ 

 املجتمااع وميولااه ومطالااب الفاارد حاجااات بااين والتااوازن  التكاماال يتحقااق أن 

 .وأولوياته

 الاختيار حقه الطالب يمارس أن. 

 القرار اتخاذ الطالب يمارس أن. 

 وقدراته استعداده وحسب ميوله وفق الطالب يتعلم أن. 

 وتعزيزها قدراته على اكتشاف الطال  مساعدة. 

 تكيفه وسهولة الدراس ي البرنامج مرونة. 

 إلارشاااد وتااوافر خاادمات واسااتقالله الطالااب حريااة بااين التكاماال يتحقااق أن 

 .له والتوجيه
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 بناااء  نحااو فإنهااا تتجااه املقااررات نظااام عليهااا املبااادئ التااي يقااوم مالحظااة ومان

 ، واتخاااذ القاارار الحريااة فااي الاختيااار إعطاااءه خااال  ماان الطالااب شخصااية

 وميولااه يتناسااب حياا  التعليميااة ألاخاارى  الاانظم يتحقااق فااي لاام مااا وهااذا

 ماان   وهااو الااذاتي والااتعلم علااى الاسااتقاللية يركااز نظااام فهااو واتجاهاتااه،

 .والتنوع والاستمرار بالشمو   املتمثلة النظم التعليمية حدي  في علمي

 مواصفات وشكل التقرير: 

 يبذلااه يعكااس املجهااود الااذي ألنااه املشااروع هامااا فااي جاازء التقرياار يعتباار 

 علاى الاطاالع يرياد ملان سايعتبر مرجعاا أناه كماا أنجازه، الاذي والعمال الطالاب

 لكتابتااه خاصااة عنايااة تااولى أن لااذا يجااب طااال  وباااحثين، ماان املوضااوع

  . فيه ألافكار العلمية الواردة وترت ب

 للمشاارف فإننااا نتاار  املجااا  للتقرياار التااالي التقساايم نقتاارح إذ هنااا ونحاان 

طبيعااة  حسااب أساامااها أو تغياار ألاجاازاء بعااف دمااج إلااى الطالااب لتوجيااه

 الطالااب علااى ينبغااي التقرياار كتابااة عامااة حااو   توصاايات وهنااا  املوضااوع،

 :وهي بها التقيد

o ماان التقرياار علااى ألاولااى الصاافحة تحتااوي  أن يجااب الغــالف: صــفحة 

 املشاااارف الطالااااب، اسااام اسااام املشااااروع، عناااوان شاااعار الجامعااااة،

 . أخرى  ومعلومات

o  بشااااكل مختصاااار  هاااادف الطالااااب يااااذكر وفيااااه :الدراســــة ملخـــص 

 واحاادة يتعاادى صاافحة ال أن ويجااب منااه، املتوقعااة والنتااائج املشااروع

الدراسااات  يخااص وذلااك فيمااا ،)كلمااة " 155 "و 155 " بااين مااا أي(

 .ألاولى الجامعية

o  أي ياااذكر كامااال بشاااكل التقريااار فهرساااة يجاااب :املحتويـــات قائمـــة 

 .الصفحات وأرقام العناوين

o  قائماااااة  تحدياااااد يجاااااب:)وجااااادت إن( وألاشـــــكال قائمـــــة الجـــــداول

 عناوينهاااا وأرقاااام ذكااار ماااع التقريااار الاااوارد فاااي وألاشاااكا  بالجاااداو  

 .فيها الواردة الصفحات

o  صاافحة إهااداء إضااافة للطالااب يمكاان:)وجاادت إن( إلاهــدا  صــفحة 

 العااون  لااه ماان قاادم وكاال أصاادقائه أو وأساااتذته ألهلااه الشااكر لتوجياه

 .املشروع إنجاز
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o  ويمكاان بشاكل كاماال املنجاز العمال تقاديم ياتم وفياه :التقريـر موضـوع 

 :التالية ألاساسية ألاجزاء إلى تقسيمه

 ووضااعها  فااي إطااار باختصااار املسااألة اسااتعراض يااتم وفيهااا :مقدمــة .1

 .املقترحة حلو   إلى مع إلاشارة عام

 النظااري للمساألة الجانااب تحليال يااتم الجاازء فااي هاذا :املشــكلة تحليـل .2

 .املناسبة الحلو   واقتراح مفصل بشكل

 ماان املتوصاال لهااا النتااائج شاارح فااي هااذا الجاازء يااتم  :النتــائج تحليــل  .3

 وتحليلهااا أو مسااا ي معماااري  برنااامج أو توضاايحية رسااومات خااال 

 .عام بشكل

 ام يسااتعرض املطروحاة ألافكااار أوال الطالااب يااذكر وفيهااا :الخالصـة  .4

تحقيقهااا ثاام  تاام والنتااائج التااي الطالااب قاادمها التااي الحلااو  واملعالجااة

 إجراءهاااا املمكااان أو التحسااا نات التطاااويرات إلاااى يشاااير فاااي الختاااام

 . مستقبال

 بهاا الطالاب فاي اساتعان التاي املراجاع كافاة ذكاار يجاب :املراجـع قائمـة  .5

 لتسااهيل لاابعف الضااوابط وفقااا ترتااب أن ويجااب املشااروع، إنجاااز

 .فيها البح 

 أو مالحاااق إلضااافة معلومااات يسااتخدم أن للطالاااب :يمكاان املالحــق .6

فاااي   أهمياهااا إمااا لعاادم التقرياار فااي موضااوع ذكرهااا نرغااب  لاام نتااائج

وضااع  يمكاان فمااثال ذهان القااارئ، تشاو   مان خوفاا أو املوضااوع فهام

 .إلخ ..م حق املنجزة في البرامج 

 التخرج: مشاريع ف الرئيسية ألاطراف

 يجاااب تحدياااد ظاااروف حسااانة، و جياااد بشاااكل املشاااروع إنجااااز لضااامن 

 واحد منه كل ومسئوليات املشروع بتنفيذ ألاطراف املعنية

 عااان تنفياااذ ألاو   واملسااائو   الرئ سااا ي الطااارف الطالاااب يعتبااار :الطالاااب 

 :يلي نوجزها كما واملهام املسئوليات من عليه جملة وتتر  املشروع

 يتعااين مقااررين دراساايين بمثابااة التخاارج مشااروع يعتباار : عامااة مساائوليات 

 ألاو   الدراساا ي الفصاال خااال  وينجااز الجاازء ألاو   اجتيازهمااا، الطالااب علااي

 للطالااب، املسااار الجااام ي ماان الثاااني الدراساا ي خااال  الفصاال الثاااني والجازء

 ماان املااواد الاناهاااء بعااد التخاارج مشااروع اختيااار الطالااب علااي لااذا يجااب

 .التصميمات وإلانشاءات وتمثل العملية
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 التاادريب بااه خااال  خاااص تخاارج مشااروع والتفكياار فااي البحاا  الطالااب علااى 

 الاااادوائر أو بامل سسااااات الخاصااااة الاتصاااا  خااااال  ماااان أو الصااايفي

 لااارئ س املقترحاااات وتقاااديم للمساااتوى التخااارج وصاااوله قبااال الحكومياااة

 مشااار ع هنااا  أن العلاام مااع بهااا، القساام ومناقشاااهم أساااتذة أو القساام

 تساامع كافااة ال قااد بالقساام لكنهااا التاادر س هيئااة أعضاااء داخليااة يقترحهااا

 لكاال تخاارج مشااروعتااوفير  مساائولية يتحماال ال القساام فااإن وعليااه الطاال 

 .طالب

 بنفسااه الطالااب إنجااازه علااى يجااب شخصاايا عمااال التخاارج مشااروع يعتباار 

 اللاااوائ  الجامعياااة ثباااوت عكاااس ذلاااك فساايعاقب  الطالاااب طباااق حالاااة وفااي

 بالغ . املتعلقة

 للقااااءات أساااابوعية مواعياااد حااااو   املشاااارف مااااع علاااى الطالااااب الاتفااااق 

 وعاادم املواعيااد، بهااذهالالتاازام  عليااه ويجااب سااير العماال ومتابعااة ملناقشااة

 .املنظمة اللوائ  به حسب يعامل يعتبر غيابا بما التزامه

 مسئوليات الطالب فيما يخص مشروع التخرج: 

 دورياااة حااااو   وإلقااااء عاااروض منااااتظم بشاااكل الحضاااور  الطالاااب علاااى 

 .مشروعه

 املناسااب إلجااراء التصااميم الالزمااة واملعلومااات املراجااع جمااع الطالااب علااى 

ع حو    . جيدا وفهمه املشروع موضو 

 ألافكار املطروحة وتصميم اقتراح الطالب على ينبغي ذلك بعد. 

 مااان املشااروع ألاو   الجااازء حاااو   مختصاار تقريااار إعاااداد الطالاااب علااى 

 بثالثااة املوعااد املشااروع قباال علااى باإلشااراف للمكلااف منااه نسااخة وتسااليم

 أصاااب  آلان الاااذي الكمبياااوتر التقرياار باساااتخدام كتابااة يفضاال أسااابيع،

 الحصاااو   ويمكاان للطالاااب العلمياااة، ألاوساااا  انتشااارا وتاااداوال فاااي ألاكثاار

 شاااكل التقرياار ساااتحدد التاااي املنطقيااة امللفااات علااى املشااار ع ماان لجنااة

 .الرسومات وعرض

 موعااد بأساابوعين قباال املشااروع ماان ألاو   الجاازء مناقشااة الطالااب علااى 

 ماان الطااال  النقاااش واسااتفادة إلثااراء طااال  كاال وبحضااور  املشاارف أمااام

 .املناقشة
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 اساااتكما  التصااميم املشاااروع ماان الثاااني بدايااة الجاازء مااع علااى الطالااب 

 الفصاال ماان ألاساابوع الثالاا  عاان املشااروع الباادء فااي  ال يتااأخر أن علااى

 .الالزمة بالتطويرات والقيام إكما  املشروع له يتسن  حتي  الدراس ي

 التااي  أهاام النتااائج وتبااين تعاارف بمشااروعة ملصااقات تحضااير الطالااب علااي

 قباال املشااار ع تقيمااه لجنااة الجمااا ي الااذي العاارض وتعليقهااا فااي لهااا توصاال

 علااى إجباااري  العاارض هااذا واملشاااركة و عتباار الحضااور  موعااد بأساابوعين،

 .املشروع تقييم يدخل حي  طال  املستوى ألاخير

 ألاو   التخاارج بشااقيه مشااروع حااو   النهااائي التقرياار إعااداد علااى الطالااب 

 ماااع للمشاااروع الشااارو  الشاااكلية املوضاااحة فاااي للضاااوابط وفقاااا والثاااني

 النهائيااااة والرسااااومات التقرياااار التنفيذيااااة و نسااااخ اللوحااااات إحضااااار

 للمشروع.

 أشاهر حاددت بثمانيااة النهائيااة املناقشاة و املشااروع لتساليم ألاقصاا   الحاد 

 علاى أعاادة يجبار الطالاب هاذه املاادة تجاااوز  و حاا  املشااروع تنزيال تااري  مان

 . يكن لم كأن ألاو   تنزيل املشروع

 قباال إلااى القسااام النهاااائي بشااكله التخاارج مشاااروع تسااليم الطالاااب علااى 

 :بأسبوعين النهائي املوعد

 وأن أعضاااء لجنااة املناقشااة بعاادد القساام لاارائس التقرياار ماان نسااخ .1

 .)تدب س أو )سلك  يكون مجلدة 

 .التخرج مشروع من نهائية ورسومات إلكترون تين نسختين  .2

 النقااااش، ووفقاااا لجناااة أماااام التخااارج مشاااروع مناقشاااة علاااى الطالاااب 

 .القسم التي يضعها للضوابط

  يقااوم مناقشاة املشااروع، تاتم أن بعاد املشاروع مان النهائياة النساخة تسالم 

 وتسااالم املناقشاااة لجناااة واملالحظاااات قااادماها بتصاااحي  ألاخطااااء الطالاااب

 :ألاخيرة كالتالي النسخة

 .للقسم فاخر تغليف مغلفة نسخ ثال  .1

 الغااالف ألاخياار داخاال يوضااع ماارن  قاارص نسااخة كاال مااع يرفااق .2

 .على املشروع بالكامل النهائية على الرسومات ويحتوي 

 وفقااأ للنمااوذج املعااد النهائيااة النسااخة تسااليم علااى نمااوذج التوقيااع .3

 .الغرض لهذا
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 مسئوليات املشرف: 

 التاااي ذلاااك املشاااار ع إلياااه بماااا فاااي املساااندة علاااى املشاااار ع يشااارف ألاساااتاذ 

 و عتباار إليااه، طاارف الطااال  وأوكلاات ماان واختياارت ))إن وجاادت   اقترحهااا

 ماان عليااه جملااة وتترتااب تنفيااذ املشااروع عمليااة الثاااني فااي الرئ ساا ي الطاارف

 :بينها من املسئوليات

 الطااال  وتقااديم مااع املشاااار ع ملناقشااة أساابوعية مواعياااد تحديااد .1

 .لهم الالزمة والتوجيهات إلارشادات

 للمشااروع والتأكااد العمليااة الخطااة املب نااة فااي املراحاال تنفيااذ متابعااة .2

 للطالاااب وإشاااعار رئااا س شخصااا ي بمجهاااود أنجاااز العمااال أن مااان

 لهااذا املعااد وفقااا للنمااوذج  حالااة ثبااوت عكااس ذلااك كتابيااا القساام

 .الغرض

 الساااادس مااان ألاسااابوع خاااال  لااارئ س لجناااة املشاااار ع تقريااار رفاااع .3

 .تنفيذ املشروع مراحل الطالب في تقدم حو   الدراس ي الفصل

 %( لإلشاااراف15) مااان الطالاااب وتقياايم النهائياااة املناقشاااة حضااور  .4

 .الغرض لهذا املعد للنموذج وفقا

 .املشروع   على تحد جوهرية تغييرات بأي القسم إبالغ .5

 املشاروع )ساايقدم حالاة حاو   أسااابيع بثالثااة املوعاد قبال تقريار رفاع .6

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

 تنفياااذ التغيااارات مااان والتأكاااد املشاااار ع مالحظاااات لجناااة متابعاااة .7

 .ال جنة من املطلوبة

 :املشاريع لجنة

 تتااولى املشااار ع، فهااي انجاااز عمليااة مهمااا فااي طرفااا املشاااار ع تعتباار لجنااة 

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

 .املشار ع وانتقاء على جمع إلاشراف .1

 .عليهم املشرفين وتحديد الطال  على املشار ع توز ع  .2

 .الطال  متابعة  .3

 .لطال  الجماعية املعلقة العروض تقييم .4

 .املتميزة املشار ع واختيار املشار ع نقاش على إلاشراف .5
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 %25ثااال  مراحاال ألاولااى علااى املشااروع مناقشااة أثناااء الطااال  تقيايم .6

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

 املشاريع: منسق 

 يلي ما مهامه أهم ومن التخرج ملشار ع ألاساس ي املحر  هو: 

 وطريقااة عماال أهميااة عاان الفصاال بدايااة تعريفيااة محاضاارة إعطاااء .1

 .التخرج املشروع

 يحتاااج لتادخل حاادو  أماار حالااة الخارجيااة فااي الجهااات مااع التنسايق .2

 فيهاااا التاااي ينفاااذ معالجاااة فاااي التعااااون   الطالاااب املنساااق ملسااااعدة

 .مشروعه الطالب

 .واملناقشات الاجتماع مواعيد عن إلاعالن .3

 .واملشرف الطال  بين وصل كحلقة العمل .4

 بأساابوع ملراجعاهااا املناقشااة قباال ال جنااة علااى املشااار ع تقااارير توز ااع .5

 .وتقييمها

 قباال علااى ألاعضاااء بال جنااة الخاصااة املشااار ع مناقشااة توز ااع نماااذج .6

 .الغرض لهذا املعد النموذج حسب املناقشة

الدرجااة يرصاادها  متوسااط واسااتخراج ال جنااة ماان النماااذج اسااتعادة .7

 .الغرض املعد لهذا  في النموذج

 مان علااى الدرجاة الحصااو   بعااد النهائيااة الدرجااة برصااد املنسااق يقاوم .0

 لهااذا املعااد ويرصاادها فااي النماوذج ال جنااة درجااات ومتوسااط املشارف

 إلااي رئاا س النهائيااة رصااد الدرجااة بتسااليم املنسااق ويقااوم الغاارض ،

 .القسم

 بعااد تصاحيحها املشااار ع ماان النهائياة النسااخة بتسااليم املنسااق يقاوم .9

 إلااى الغاارض لهااذا للنمااوذج املعااد وفقااا النهائيااة صااورتها ووضااعها فااي

 :من كل

 للمشرف. نسخة 

  بالجامعة املكتبة لرسومات نسختين الكترون تين. 

  بالجامعة املكتبة لرسومات ورقيتين نسختين. 

  للقسم كاملة نسخة. 
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عااان  تفصااايلي شااارح لتقاااديم ) دقيقاااة " 25 "( الطالاااب يمااان  .15

وال جناااة  املشااارف قبااال مااان املناقشاااة تبااادأ تااام ومااان مشاااروعه،

 .للمشروع ساعة املناقشة كاملة مدة تتجاوز  ال أن على املشرفة

 طرق تقيم املشاريع: 

 تااوزع علاااى أمااور  عااادة الاعتباااار بعاااين ي خاااذ باااأن املشااروع تقياايم يااتم 

 :الدرجات أساسها

 لجنااة قبال املساتحقة ماان الدرجااة %مان25اعطاااء  ياتم و ألاولااى املرحلاة .1

 .الغرض لهذا املعد حسب النموذج للمشروع ألاولى املرحلة مناقشة

قباال لجنااة  املسااتحقة مان الدرجاة ماان %45  إعطاااء ياتم الثانيااة املرحلاة .2

 .الغرض النموذج املعد لهذا حسب الثانية للمرحلة املناقشة

 املساااتحقة مقسااامة الدرجاااة مااان %45ياااتم اعطااااء  الثالثاااة املرحلاااة .3

 :كالتالي

 املعمارية للرسومات %25 - أ

 للمشرف 15% -  

 التقرير %15 - ت

 لااذلك وتوقيعهااا املعااد النمااوذج حسااب الاادرجات بوضااع املنسااق يقااوم .4

 .رئ س القسم من

 املهااام واحااد تااوزع مشااروع مشااتر  فااي طالااب ماان أكثاار وجااود حااا  فاي  .5

ن علااايهم  باإلجاباااة بالوقااات ويقاااوم والتقياااد الساااابقة الشااارو  ضااام 

 ياتم أن ويجاب الشارح، يطلاب مناه أو ألاسائلة لاه توجاه الاذي الشاخص

 بياانهم يحااددوا بااأن املناقشااة علااى مراحاال مساابقا الطلبااة بااين التنساايق

ماان  بااأخر الطالااب اسااتبدا  ل جنااة ويحااق بااالعرض للمشااروع يقااوم ماان

 .املجموعة

  النجاح والرسوب والتأجيل: 

 نتيجااة اجماليااة فااي كافااة  علااى حصااوله حالااة الطالااب نجاااح يعلاان :النجاااح

 %55التقييمات ال تقل عن 

  الحاالت التالية إحدى راسبا في الطالب يعتبر :الرسو: 

 %55  من على نتيجة اجمالية أقل حصوله .1
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 و .الطالااب حالااة حااو   قاادمها املشاارف واملبااررات التااي رأي علااى بناااء .2

الطالاااب  رساااو  و علااان للنقااااش املشاااروع ال يمااارر  الحالاااة هاااذه

 .مباشرة

  التالية الحاالت املشار ع تأجيل يمكن :التأجيل: 

املشاااروع فاااي الوقااات  إنهاااء مااان الطالاااب تمكاان عااادم :ألاولاااى الحالااة .1

 املشااارف أساابا  ويرهاااا املشاااروع بطبيعاااة تتعلاااق ألسااابا  املحاادد

 .التأجيل وتستحسن وجيهة

فتاارة  النقاااش واقتااراح لجنااة للنقاااش املشااروع تقااديم :الثانيااة الحالااة .2

 ناقصااة فاااي اسااتكما  أجاازاء أو التعاااديالت بعااف إلجااراء اضااافية

 أن علاى لتأجيال املادة املناسابة تحدياد يجاب الحاالتين وفااي املشاروع،

 الفصااال مااان الثااااني أقصااااه أسااابوع موعاااد ينااااق  املشاااروع فاااي 

 .التالي الدراس ي

خاصاااة  ظاااروف بساابب املشااروع إنجاااز اسااتحالة : الثالثاااة الحالااة .3

 يعارض املوضااوع الحالاة هاذه و ،) غيرهااا أو صاحية( بالطالابتتعلاق 

 قاادمها واملبااررات التااي الطالااب فااي حالااة  للنظاار القساام علااى لجنااة

 لابعف مااع الطالااب عمال إن كاان املشاارف رأي الاعتبااار بعااين ويأخاذ

 الحالاااة كاااامال حساااب فصاااال التأجيااال مااادة تصااال وقاااد الوقااات،

 وإال واحااادة ماان ماارة الااذكر الساااابقة الثالثااة واملبااررات والحاااالت

 .رسو  إلى التأجيل يتحو  

  :طرق مناقشة املشاريع

  وهي التخرج مشار ع ملناقشة العامة القوانين من مجموعة هنا: 

 ماادة مشااروعه قبال علااي املشارف ومراجعاة مناقشااة الطالااب علاي يجاب .1

 .الرسمية املناقشة موعد من

 املشاارف وال جنااة أمااام للطالااب املحاادد املوعااد الساااعة املناقشااة تااتم .2

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

 مان مشااروعه ) املناقشااين عاادد حسااب ( نساخ مجموعاة الطالاب يقادم .3

 :من لكل املشروع مناقشة موعد قبل

 املشرف. 

 منسق املشرع. 

 املشروع؟ من يستفاد ش يء أهم هو ما 



 (0202) والصناعية امليكانيكية الهندسةدليل قسم   الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا    

 27الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 وكيااف سااتطور  بااه قماات ممااا لالسااتفادة املسااتقبلية الخطااة هااي مااا 

 مستقبال؟ العمل هذا

 منها التي استفدت ألاخطاء هي ما. 

 املشكلة في التصميم وحل لتحليل اتبعاها التي الطريقة هي ما. 

 تاام التطبيااق  والتااي والجهااة واملجتمااع للكليااة مشااروعك أضاااف ماااذا

 املشروع؟ عليها

 لديها؟ املشروع مراجعة تم التي الجهات تقييم هو ما 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (0202) والصناعية امليكانيكية الهندسةدليل قسم   الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا    

 28الصفحة  عالمية بسمعة المعرفة مجتمع بناء في وتميز,,,,,,, التعليم  في ريادة
 

 الخاتمة

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

 يعاد الاذي العلماي البحا  والشاكلية وإلاجرائياة فاي كتاباة العلمياة الناوا ي بابعف

 التاي لهاا املسااهمات أهام مان يعتبار العلماي فالباحا  الطالب هامة في  حياة مرحلة

 مان العدياد تطبياق مان خاال  العلماي البحا  مرحلاة إلاى الطالاب نقال كبيار فاي دور 

 ، املعااي  الواقاع علاي الدراساية حياتاه الطالب طيلاة اختزلها التي املعارف النظرية

ويرضايه  يحباه ملاا وفقناا قاد نكاون  أن القادير العلاي هللا مان وأخيارا ولا س اخارأ أرجاو

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

 .العاملين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


