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 تقنية املعلوماتكلمة رئيس القسم 

 قسم في التدريس هيئة أعضاء من زمالئي عن ونيابة باسمي بكم أرحب أن يشرفني

 .تقنية املعلومات

 في بالعطاء تبخل وال الفريق بروح تعمل التدريسية الهيئة بان القول  ويسعدني

 . دراسته فترة طيلة بيده وألاخذ وتوجيهه الطالب إرشاد

 خدمة إلى الهادفة وإستراتيجيتها ورسالتها الجامعة رؤية من تنبع القسم فرسالة

 املستقبل مواجهة على قادرة عالية علمية وبكفاءة متميزة أجيال تخريج في املجتمع

 .العمل سوق  متطلبات وتلبية

 املتقدمة العلمية املواد من مجموعة القسم يقدمها التي الدراسية الخطة تتضمن

 محتواها تصميم في وروعي املختلفة وتطبيقاتها الحاسوب نظم مجاالت في واملتنوعة

 في تخرجه بعد للعمل تؤهله التي والخبرات واملهارات باملعارف الطالب تزويد العلمي

 . والعام الخاص القطاعين

 العلمي البحث على بالقدرة الطالب تزود متخصصة مواد البرنامج يتضمن كما

 أو املاجستير درجة على للحصول  العليا دراسته استكمال من يمكنه الذي

 .الحاسوب نظم تصميم مجال في الدكتوراه

 

 

 ختاما أسأل هللا سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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 تقنية املعلوماتقسم  عن عامة مقدمة

 يهتم واسع مجال it الـ أو املعلومات تقنية أو املعلومات تكنولوجيا مجال

 تطوير، و دراسة و املعلومات، وإدارة بمعالجة املتعلقة ومجاالتها بالتقنية

 .الحواسيب على تعتمد التي ألانظمة ودعم وتفعيل، وتصميم

 

 وتطبيقات بحوث على تعتمد املعلومات تقنية أو املعلومات وتكنولوجيا

 كثير في والنمو لإلنتاج ألاساسية املحركات أهم من أصبحت وقد عديدة،

 في إلانتاجية زيادة على يساعد تطويرها على فالعمل العالم؛ بلدان من

 .املجاالت معظم

 

 التقليدية النظم عن التخلي لإلنسان يمكن املعلومات تقنية خالل ومن

 إلى يؤدى مما السهلة، الحديثة بالتقنيات واستبدالها والصعبة، املعقدة

 الطبي املجال في تستخدم هي و العاملة، وألايدي والوقت الجهد تقليل

 .التعليمي واملجال واملصارف وإلادارة

 

ا ظهوره بدأ املصطلح هذا أن يذكر  وكانت عشر، الحادي القرن  في عامليًّ

 جمع على تعتمد كانت حيث بسيطة؛ املعلومات تكنولوجيا بدايات

 ببعضها املعلومات ربط إلى ألامر تطور  ثم وتصنيفها، ترتيبها، ثم املعلومات،

 طريقها عن يتم التي ألانظمة ظهرت أن إلى منطقية، بسالسل البعض

 قواعد على باعتمادها تطورت و وحفظها، ومراجعتها البيانات إدخال

 .العمالقة وأنظمتها البيانات
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 املعلوماتتقنية رؤية ورسالة وأهداف 

 :الـــــــرؤية

الريــــــــــــادة فـــــــــــــي اســـــــــــــتخدام تكنولوجيــــــــــــا املعلومـــــــــــــات و تصـــــــــــــاالت فــــــــــــي جميـــــــــــــع جوانـــــــــــــب الحيـــــــــــــاة 

 الجامعية لإلسهام في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها.

 :الرسالة

إعـــــــــــداد خـــــــــــريجين مـــــــــــؤهلين وحوي مهـــــــــــارات عاليـــــــــــة وخبـــــــــــرة كافيـــــــــــة لاللتحـــــــــــاق و نخـــــــــــرا  فـــــــــــي 

بمختلـــــــه مجاالتـــــــه مـــــــن خـــــــالل تزويـــــــدهم باملعرفـــــــة الحديثـــــــة ســـــــوق عمـــــــل تقنيـــــــة املعلومـــــــات  

 واملهارات املتقدمة والقيم ألاخالقية العالية لخدمة الوطن.

 :ألاهـــــــداف

تحدد ألاهداف التعليمية لبرنامج تقنية املعلومات املهارات واملعارف واملحددات التي يجب أن 

مان مسيرة وظيفية ناجحة وإنجازات يمتلكها ويتوصل اليها خريجو هذا البرنامج من أجل ض

 :مهنية بعد ثالث.أو أربع سنوات من التخرج. إن البرتامج يوفر للخريجين ما يلي

الحصــــــول علـــــــى التعلـــــــيم التقنــــــي و سا ـــــــفي فـــــــي مجـــــــال ألاعمــــــال التجاريـــــــة مـــــــع املعرفـــــــة  .1

النظريــــــــــة واملهــــــــــارات العمليــــــــــة، والــــــــــذي ســــــــــوف يمكــــــــــ هم مــــــــــن الــــــــــدخول والتطــــــــــوير فــــــــــي 

 .علومات، ونظم املعلومات إلادارية، وإدارة ألاعمالمجال تقنية امل

امــــــــــــتالو ألارضــــــــــــية الضــــــــــــرورية ملواصــــــــــــلة الدراســــــــــــات  ساســــــــــــية والعليــــــــــــا والحصــــــــــــول  .1

علــــــــــى درجــــــــــات علميــــــــــة متقدمـــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال تقنيـــــــــــة املعلومــــــــــات، أو نظــــــــــم املعلومـــــــــــات 

 .إلادارية، أو إدارة ألاعمال أو غيرها من املجاالت حات الصلة

اكتســـــــاب املهـــــــارات الالزمـــــــة للتواصـــــــل مـــــــع  خـــــــرين بشـــــــ ل فعـــــــال ومـــــــري  ســـــــواء علــــــــى  .3

 .مستوى العالقات الشخصية أوالعامة

اكتســـــــــاب املعرفـــــــــة واملهـــــــــارات التـــــــــي تمكـــــــــ هم مـــــــــن املشـــــــــاركة فـــــــــي الـــــــــتعلم مـــــــــدى الحيـــــــــاة  .4

 .والتكيه مع البيئة التكنولوجية والتجارية العاملية املتغيرة

الــــــــــذي يمكــــــــــ هم مــــــــــن التصــــــــــرف كمهنيــــــــــين محتــــــــــرفين  الحصـــــــــول علــــــــــى التعلــــــــــيم املتميــــــــــز  .1

مســــــــــــؤولين ومــــــــــــواطنين مــــــــــــدركين للمســــــــــــؤوليات ألاخالقيــــــــــــة و واملشــــــــــــكالت املجتمعيــــــــــــة 

 وآلية حلها.
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 بقسم تقنية املعلوماتسياسة القبول 

 وفقا للفئات التالية: بالقسميتم قبول الطلبة للدراسة 

 مستجدين: طلبة .2

  تعلــيم بمؤسســات الدراســة  لهــم تســبق لــم جــدد طلبــة
 
أي  عــالي ســابقا

 .)يعادلها ما و الثانوية الشهادة علي متحصل(

 : منقولين طلبة .0

 هـؤالء ســابقا ويخضـع العـالي التعلـيم بمؤسسـة الدراسـة لهــم ســبق طلبـة

 % 12 تتجـاوز  ال علـى أن لهـم دراسـتها سـبق التـي مـوادهم ملعادلـة الطلبـة

مــا  حســب امللتحــق بــه بالقســم دراســتها للطالــب املــواد  زمــة مجمــو  مــن

 .و متحانات بالجامعة القبول والدراسة الئحة عليه تنص

 استكمال: طلبة .3

فــي اســتكمال   ويرغبــون  ) عــالي دبلــوم( عــام  مؤهــل علــي متحصــلين طلبــة

  الطالــب درســها التــي املــواد احتسـاب حيــث يــتم الجامعيــة الدراسـة
 
ســابقا

 املــواد مــن يضـــاف عــدد( أي التخصــص بتغييــر يقــوم ال ان بشــر 

فـــــي  الجامعيـــــة الدرجـــــة تؤهلـــــه للحصـــــول علـــــي التـــــي  ســـــتدراكية

 .)تخصصه

 املستندات املطلوبة إلتمام عملية التسجيل . .4

 حصـول  فــي حالـة ويـتم معادلتهــا( يعادلهـا مـا او  صــلية الثانويــة الشـهادة

 .)خارج ليبيا من عليها الطالب

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

 شمسية. صور  (6) - ب

 . السوابق من الخلو شهادة - ت

 .الصحية الشهادة - ث

 .الوطني الرقم مستخرج - ج
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 م هـــا التــي انتقـــل الجهــة مــن واملعتمــد  صــلي الــدرجات كشــه - ح

 قبـــل عـــالي اخـــرى  تعلـــيم دراســـته بمؤسســـة حالـــة فـــي الطالـــب

 .بالجامعة التحاقه

 الطلبـة املتحصــلين حالــة فــي الـدرجات وكشــه التخــرج افـادة إرفـاق - خ

 بــنفس اســتكمال دراســتهم ويرغبــون فــي  العــالي الــدبلوم شــهادة علـي

 .التخصص

 لــه للفئـة املناســبة وتسـجيله السـابقة للمسـتندات الطالـب اسـتيفاء بعـد

 سبعة ارقام كالتالي : من م ون  به خاص قيد رقم صرف يتم

 الطالب تسلسل رقم - أ

 الدفعة رقم - ب

 بالجامعة خاص تابت رقم وهو التخصص رقم - ت

 باملنظومــة  لكترونيــة يــدرج بــه خــاص قيــد رقــم علــي حصــوله بعــد

 بعــد تمكنــه دخـول للجامعــة وبطاقــة قيــد بطاقـة بــذل  ويمــن  بالجامعـة

 املرشــد بمســاعدة بالقســم لشــرو  التنزيــل وفقــا املــواد تنزيــل مــن حلــ 

  كاديمي.
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 بقسم تقنية املعلومات شروط التنزيل

 قيــد قيـد وبطاقــة رقـم علـي حصـوله بعـد الجامعـة مـواده فـي  تنزيـل للطالـب يحـق

 : كاالتي حل  و

 14والحــــد ألاعلــــى  وحــــدة  11الحــــد ألادنـــ   )والربيـــع الخريـــه )فصـــل 

 وحدة.

 وحدة.   11الحد ألاعلى  ) الصيه )فصل 

 مـــن  املعـــد الجـــدول  حســـب املـــواد بشـــ ل مبـــدئي بتنزيـــل الطالـــب يقـــوم

طريـــق عـــن  للمـــواد الطالـــب ارشـــاد حيـــث يـــتم  اليـــه املنتســـب القســـم

 حـــددها القســم بـــاملواد التـــي الخاصــة وفـــق  ســبقيات املرشــد  كـــاديمي

  .مسبقا

 املاليــة التســجيل وإلادارة إدارة قبــل مــن ال هــائي التنزيــل نمــوحج اعتمــاد بعــد

 حســـب باملحاضـــرات حي هـــا  لتحـــاق ويمكنـــه منـــه نســـخة الطالـــب يســـتلم

 املعلنة. الجداول 
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 للطلبة املنقولين ألية قبول املعادالت 

  القبــول فــي شـــرو  للمعادلـــة مســتوفي املتقــدم الطالـــب ملــه ان ي ــون 

  تي: والتي تتضمن الجامعة

 ـــا ألاصــــلية أو الثانويــــة الشــــهادة ـــا مـ ـــاح معتمـــــدة  يعادلهــ أو وثيقـــــة نجـ

 وأصلية.

 ميالد شهادة. 

 6  شخصية صور. 

 الدرجات  صلي . كشه 

 علـــي املتحصـــلين للطلبـــة  ســـتكمال حالـــة  صـــلية فـــي التخـــرج إفـــادة 

 .)التخصص نفس ي ون  ان بشر  (الدبلوم العالي درجة

 عليــه ينطبــق الثانويــة حيــث انــه الشــهادة الطالــب فــي  مســار مــن التحقــق 

الثانويـــات العلميـــة والثانويـــات  ( املســـتجد قبـــول الطالـــب شـــرو  نفـــس

 .)ألادبية

 عتمــاد حيــث مــن منــه الطالــب واملعهــد املنتقــل الجامعــة مــن التحقــق  

 قوائم املعاهد والجامعات املعتمدة واملوجودة بالجامعة  حسب وحل 

 إحضـار عليـه وجـب ليبيـا فانـه خـارج جامعـة مـن املنتقـل الطالـب فـي حالـة 

الجــــودة  لضــــمان املركـــز الــــوطني مــــن هـــذه الجامعــــة يفيــــد اعتمــــاد مـــا

 .ليبيا خارج من وينطبق هذا  مر علي خريجي الثانويات

 املــواد عــدد % مــن12عــن تزيــد ال بنســبة املنقــولين للطلبــة املعادلــة تــتم 

لــوائ   حســب وحلــ  إليــه بالقســم املعــادل للدراســة املقــررة للمــواد الكلــي

 الليبية. والدراسة بجامعة القبول 

 ال يتطلــب فانــه العــالي درجــة الــدبلوم علــي املتحصــلين الطلبــة فــي حالــة 

التـــي  جميـــع املــواد معادلــة أنــه يــتم حيـــث 1 ســبق فــي  الفقـــرة مــا علــيهم

اســـتكمال  بالقســـم يصـــنه بانـــه فئـــة املـــواد املقـــررة لدراســـتها مـــع تتطـــابق

بــــنفس  درس قــــد الطالــــب ي ــــون  أن منقــــول وحلــــ  بشــــر  ولــــيس
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بتغييــر املســار الن فــي هــذه الحالــة يعتبــر  يســم  ال  بــه املعــادل  التخصــص

 املواد املقررة  بالقسم. من فقط  %12من فئة املنقول ويعادل له 

 خــتالف فـــي  حالـــة اســتدعى ألامــر لـــذل  فــي مفــردات املــواد احا إرفــاق يــتم 

معادلــة املــادة فــي   يــتم أن علــى ليبيــا خــارج الطالــب املســميات أو احا  درس

% مــــن مفــــردات املقــــرر 82عــــن  تقــــل ال بنســــبة تطــــابق مفرداتهــــا حالــــة

 املعادل في الجامعة الليبية 

 ســنوات  12 عــن سـنوات  نقطــا  فيهــا تجــاوز  قبــول املعــادالت التـي يــتم ال

 التسلســـل بصـــفة تتميـــز والتـــي الهندســـية وخصوصـــا فـــي التخصصـــات

 .والتتابع

 مــن اعتمادهــا ويــتم الخاصــة بــذل  النمــاحج حســب املــواد معادلــة يــتم 

 .بالجامعة العام املسجل من وتعتمد بالقسم لجنة املعادالت قبل

 التســجيل لقســم ورفضــها قبولهــا املعــادالت جميعهــا التــي يــتم إحالــة يــتم 

 علــي يـتم تســجيله بهـا القبـول  حالـة و عليهـا الطالـب والقبـول وحلـ  ليطلـع

  الفصل الذي تمت فيه املعادلة.
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 تقنية املعلومات قسم خريجي مجاالت

ـــائه  ـــاص وألاهلــــي فــــي الوظـ ـــا  الخـ ـــا  الح ــــومي والقطـ يمكــــن للخــــريج العمــــل فــــي القطـ

 :التالية

 .مبرمج .1

 .التعليمفي مجال  .1

 .الدعم الفني .3

 .إدارة الشب ات .4

 .إدارة أنظمة التشغيل .1

 .اختصاصفي توثيق برامج ونظم .6

 .اختصاصفي تخطيط وتحليل نظم .1

 .اختصاصفي ومسئول قاعدة البيانات .8

 .مصمم ومطور الصفحات إلالكترونية .9

 .اختبار وتجربة البرامج وألانظمة الحاسوبية .12

 على أعمال الحاسب آلالي ومراكز  .11
 
 .املعلوماتمشرفا
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 البكالوريوسمتطلبات برنامج 

 مقــررات الجامعة إلالزامية )لكل الشعب(

 عدد مقررات الجامعة إلالزامية مجموع وحدات مقررات الكلية إلالزامية

65 02 

 

 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر. م

 * Iرياضة  1 2 3 3 1

 * Iحاسوب  2 1 1 3 1

 * Iمصطلحات فنية  2 1 1 3 3

 * I فيزياء 1 1 1 3 4

 * رسم هند في 2 3 1 3 1

 * أمـن صناعي 2 2 1 1 6

 * لغة عربية 2 2 1 1 1

 Iرياضة  IIرياضة  1 2 3 3 8

 Iحاسوب  IIحاسوب  2 1 1 3 9

 Iمصطلحات فنية  IIمصطلحات فنية  2 1 1 3 12

 Iفيزياء  IIفيزياء  1 1 1 3 11

 Iرياضة  استاتي ا 1 2 1 1 11

 أمـن صناعي تقنية ورش 2 3 1 3 13

 Iرياضة  جبر خطي 1 2 1 2 14

 Iرياضة  إحصاء واحتماالت 1 2 3 3 11

 * كيميـاء 2 1 1 3 16

 استاتي ا،  IIرياضة  رياضة هندسية 1 2 3 3 11

 I فيزياء خواص مواد 2 1 1 3 18

 IIجبر خطي ، حاسوب تحليل عددي 1 1 1 3 19

 * علوم إسالمية 2 2 1 1 12

 * كتابة تقارير فنية 1 2 1 1 11



 (0202) تقنية املعلوماتدليل قسم  الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

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

 مقررات القسـم إلالزامية )شعبة تقنية معلومات(

العدد الكلي ملقررات مرحلة الدبلوم 

 العالي

 مجموع وحدات العدد الكلي للمقررات 

 224 مقرر عام 02مقرر تخصص +  02

 

 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر . م

 I، فيزياء Iرياضة I  دوائر كهربائية 1 2 3 4 1

 I، حاسوب   Iرياضة  Iدوائر رقمية  1 2 2 3 1

مبادئ تقنية  2 3 1 3 3

  معلومات 

 I، حاسوب   Iرياضة 

 Iدوائر رقمية Iمعالجات دقيقة 1 2 2 3 4

 II، رياضة  Iدوائر كهربائية  Iنظرية اتصاالت  1 1 1 3 1

 IIحاسوب هياكل بيانات 1 2 2 3 6

 IIحاسوب برمجة شيئية 1 2 2 3 1

 I معالجات دقيقة  II معالجات دقيقة  1 1 1 3 8

 برمجة شيئية I برمجة انترانت 1 1 1 3 9

 هياكل بيانات I قواعد بيانات 1 1 1 3 12

أسس وسائط  2 3 2 3 11

 متعددة

 مبادئ تقنية معلومات

مبادئ تقنية معلومات، حاسوب  تحليل نظم 1 2 1 1 11

II 

برمجة واجهات  2 4 1 3 13

 رسومية

 برمجة شيئية

 Iمعالجات دقيقة  معمارية حاسوب 1 2 3 3 14

 Iنظرية اتصاالت  Iشب ات حاسوب 1 1 1 3 11

 Iقواعد بيانات  IIقواعد بيانات  1 1 1 3 16

 Iبيانات، قواعد Iبرمجة انترانت  IIبرمجة انترانت  1 1 1 3 11

تجميع وصيانة  0 3 1 1 18

حاسوب شخصفي 

 I معالجات دقيقة 
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 وملحقاته

بناء تطبيقات  2 3 1 3 19

 برمجية

برمجة واجهات رسومية ، قواعد 

 Iبيانات 

 :املقررات التخصصية لتقنية املعلومات

 مجموع وحدات مقررات التخصصية عدد مقررات التخصصية

20 35 

 

 ألاسبقيات املقرر اسم  ت ع ن وحدات ر . م

 Iشب ات حاسوب  IIشب ات حاسوب  1 1 1 3 1

 II، برمجة انترانت IIقواعد بيانات  خدمات إلكترونية 1 1 1 3 1

تصميم شب ات  2 3 1 1 3

 انترانت

، برمجة واجهات Iشب ات حاسوب 

 رسومية

، برمجة واجهات   Iشب ات حاسوب برمجة شب ات 1 1 1 3 4

 رسومية 

 إحصاء واحتماالت بحوث عمليات 1 2 3 3 1

 أسس وسائط متعددة وسائط متعددة 1 1 1 3 6

أسس أمن بيانات  2 1 1 3 1

 وشب ات

 Iشب ات حاسوب 

 معمارية حاسوب نظم تشغيل حاسوب 1 1 1 3 8

 برمجة شيئية رسم بالحاسوب 1 1 1 3 9

 برمجة شيئية حكاء اصطناعي ** 1 1 1 3 12

 وحدة 122انجاز  مشروعات**إدارة  1 0 3 3 11

 برمجة واجهات رسومية برمجة هواته نقالة** 1 1 1 3 11

 IIشب ات حاسوب شب ات السلكية ** 1 1 1 3 13

 هياكل بيانات بناء مترجمات ** 1 1 1 3 14

 * مشرو  ب الوريوس 2 4 1 3 11

 ** مقررات اختيارية 
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 مجموع وحدات املقررات املجموع الكلي للمقررات

63 262 

 :مقـــررات القسم إلالزامية )شعبة حاسوب(

 مجموع وحدات العدد الكلي  العدد الكلي للمقررات 

 225 مقرر عام 02مقرر تخصص +  02

 

 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر . م

 I، فيزياء Iرياضة I  دوائر كهربائية 1 2 3 4 1

 I، حاسوب   Iرياضة  Iدوائر رقمية  1 2 2 3 1

 Iدوائر كهربائية IIدوائر كهربائية 1 2 2 3 3

 II، رياضة IIدوائر كهربائية إشارات ونظم 1 2 2 3 4

 Iدوائر كهربائية Iدوائر إلكترونية 1 2 2 3 1

 Iدوائر رقمية Iمعالجات دقيقة 1 2 2 3 6

 II، رياضة  Iدوائر كهربائية Iنظرية اتصاالت  1 1 1 3 1

 IIحاسوب  هياكل بيانات 1 1 1 3 8

 IIحاسوب برمجة شيئية 1 2 2 3 9

 I معالجات دقيقة  II معالجات دقيقة  1 1 1 3 12

 Iدوائر كهربائية  قياسات كهربائية 1 2 2 3 11

رسم وتنفيذ دوائر  2 3 1 1 11

 الكترونية

 IIحاسوب،  Iدوائر الكترونية 

 Iدوائر الكترونية  IIدوائر الكترونية 1 1 1 3 13

 I معالجات دقيقة  ملحقات حاسوب 1 2 3 3 14

 Iدوائر كهربائية  Iنظم تحكم مستمرة 1 2 2 3 11

 I معالجات دقيقة  معمارية حاسوب 1 2 3 3 16

 Iنظرية اتصاالت Iشب ات حاسوب 1 1 1 3 11

 Iدوائر رقمية  IIدوائر رقمية  1 1 1 3 18

تجميع وصيانة  2 3 1 1 19

حاسوب شخصفي 

 I معالجات دقيقة 
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 وملحقاته

، قياسات  Iدوائر الكترونية صيانة الكترونية 2 3 1 2 12

 كهربائية

 :املقـررات التخصصية ) شعبة الحاسوب(

 مجموع وحدات املقررات التخصصية عدد املقررات التخصصية

22 33 

 

 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر.م

 Iشب ات حاسوب  IIشب ات حاسوب  1 1 1 3 1

 إشارات ونظم معالجة إشارة رقمية 1 1 1 3 1

، إحصاء  I نظرية اتصاالت نظرية معلومات وتشفير 1 2 3 3 3

 واحتماالت

 برمجة شيئية متقدمة لغة برمجة 1 1 1 3 4

 Iمعالجات دقيقة نظم تحكم صناعية 1 2 2 3 1

 Iنظرية اتصاالت  اتصاالت بيانات 1 1 1 3 6

 معمارية حاسوب نظم تشغيل حاسوب 1 1 1 3 1

 برمجة شيئية **حكاء اصطناعي 1 1 1 3 8

 ، لغة برمجة متقدمةIIدوائر رقمية  لغة وصه مادي 1 1 1 3 9

، معالجات  Iنظم تحكم مستمرة نظم استقطاب بيانات  1 1 1 3 12

 I دقيقة 

 II، حاسوب معالجة إشارة رقمية  **معالجة صورة رقمية 1 1 1 3 11

 * مشرو  ب الوريوس 2 4 1 3 11

 ** مقررات اختيارية 

 مجموع وحدات املقررات  املجموع الكلي للمقررات 

 64  241 

 :مقــررات إلالزامية للقسم  )شعبـــة الاتصاالت(

 مجموع وحدات العدد الكلي للمقررات العدد الكلي للمقررات

 224 مقرر عام 02مقرر تخصص +  02



 (0202) تقنية املعلوماتدليل قسم  الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

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

 

 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر.م

 I، فيزياء Iرياضة I  دوائر كهربائية 1 2 3 4 1

 I، حاسوب   Iرياضة  Iدوائر رقمية  1 2 2 3 1

 Iدوائر كهربائية IIدوائر كهربائية 1 2 2 3 3

 II، رياضة IIدوائر كهربائية إشارات ونظم 1 2 2 3 4

 Iدوائر كهربائية Iإلكترونيةدوائر  1 2 2 3 1

 Iدوائر رقمية Iمعالجات دقيقة 1 2 2 3 6

 II، رياضة  Iدوائر كهربائية  Iنظرية اتصاالت  1 1 1 3 1

 IIدوائر كهربائية نظرية شب ات كهربائية 1 1 1 3 8

 إحصاء واحتماالت عمليات عشوائية 1 2 3 3 9

 Iدوائر كهربائية  قياسات كهربية 1 2 2 3 12

11 1 1 3 2 
رسم وتنفيذ دوائر 

 الكترونية

،  Iدوائر الكترونية 

 IIحاسوب

 Iدوائر الكترونية  IIدوائر الكترونية 1 1 1 3 11

 Iنظرية اتصاالت IIنظرية اتصاالت  1 1 1 3 13

 Iدوائر كهربائية  Iنظم تحكم مستمرة 1 2 2 3 14

 ، رياضة هندسية IIفيزياء  Iنظرية مجاالت  1 2 3 3 11

 Iنظرية اتصاالت Iشب ات حاسوب 1 1 1 3 16

 Iنظرية مجاالت  IIنظرية مجاالت  1 0 3 3 11

 Iنظرية اتصاالت  صيانة أجهزة اتصاالت 2 3 1 1 18

 1نظم اتصاالت  1 1 1 3 19
، نظرية Iنظرية اتصاالت

 Iمجاالت

 املقــررات التخصصية شعبة اتصاالت:

 مجموع وحدات املقررات  عدد املقررات التخصصية

20 35 

 

 ألاسبقيات اسم املقرر  ت ع ن وحدات ر . م



 (0202) تقنية املعلوماتدليل قسم  الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

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

 Iشب ات حاسوب  IIشب ات حاسوب  1 1 1 3 1

 إشارات ونظم معالجة إشارة رقمية 1 1 1 3 1

، إحصاء  I نظرية اتصاالت نظرية معلومات وتشفير 1 2 3 3 3

 واحتماالت

 IIنظرية اتصاالت  اتصاالت السلكية 1 1 1 3 4

 IIنظرية اتصاالت  اتصاالت بصرية 1 1 1 3 1

 IIنظرية مجاالت  موجات دقيقة 1 1 1 3 6

 Iنظم اتصاالت  IIنظم اتصاالت  1 1 1 3 1

هوائيات وانتشار  1 1 1 3 8

 موجات

 IIنظرية مجاالت 

 IIنظرية اتصاالت  هندسة رادار 1 1 2 3 9

 IIنظرية اتصاالت  اتصاالت خليوية 1 1 2 3 12

نظم استقطاب بيانات  1 1 1 3 11

** 

، معالجات  Iنظم تحكم مستمرة

 I دقيقة 

معالجة صورة رقمية  1 1 1 3 11

** 

 II، حاسوب معالجة إشارة رقمية

 مشرو  دبلوم مشرو  ب الوريوس 2 4 1 3 13

 ** مقررات اختيارية 

 مجموع وحدات املقررات املجموع الكلي للمقررات

63 262 
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 مشروع التخرج
 املرشد في مشاريع التخرج: 

 الليبيـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا لتطـــوير بجامعـــة التعليميـــة السياســـية مـــع تماشـــيا 

 بصـــفة وأهـــداف القســـم عامـــة أهـــداف الجامعـــة تحقـــق التـــي الدراســـية خطتـــه

 تلقــاه ملــا وتطبيقــا ألاساســية فــي جميــع املجــالت املفــاهيم للطالــب وتقــدم خاصــة،

 محاضرات. من الطالب

 لي ــون  الخــريج الطالــب تؤهــل التــي  امليــداني والتــدريب التخــرج مشــاريع هنــاو 

 علــي تـــوفير وتهـــدف والبحثيـــة، والعمليــة العلميــة املجـــاالت كافـــة فعــاال عنصــرا

 العمــل فــي ســوق  متطلبــات يفــي علميــة فــي جميــع املجــالت أســس علــي مبنــي تعلــيم

 القطاعات. لجميع بالدنا

  عاليـــا  تـــلهيال مـــؤهلين طـــالب تخـــريج ويهـــدف كـــذل  إلـــى املســـتويات وعلـــي مختلـــه

 . التدريس والبحوث  لتزام بمعايير عالية في  عن طريق وحل  في تخصصهم،

 التخرج: مشروع ماهية

 أن مراعــاة مــع أي مجــال كــان حقيقيــة فــي املشــ لة لحــل تهــدف معينــة فكــرة هــو 

 ســليم تخطــيط حلــي يتبــع الحــل مبتكــر أســلوب ت ــون  وأن جديــدة الفكــرة ت ــون 

 .والجهد وللوقت للقدرات

 الطلبــة  قــدرات يكشــه عــن إح للطالــب حقيقيــا اختبــارا التخــرج مشــرو  يمثــل كمـا

املشــاكل فـــي جميــع املجـــالت  مــن جديــدة للعديـــد حلــول  وابت ـــار املشـــاكل فــي تحليــل

 التخــرج ويقــدم مشــرو  التخــرج، املشــرو  ملــادة الوصــول  قبــل دراســتها أتــم التــي

 إح التخــرج بعــد لــه للحيــاة العمليــة مقدمــة ت ــون  للطالــب هامــة فعليــة تجربــة

 كليا. اعتمادا إبداعه املشرو  وعلي عمل الطالب في علي تعتمد

  يقســم أن ومــتقن متميــزا مشــروعا ليقــدموا أمــور الطلبــة لتســهيل املهــم مــن وكــان 

 يقـــوم الطالـــب ألاول  الفصـــل ففـــي الدراســـيين علـــي الفصـــلين مشـــرو  التخـــرج

 وأســباب ،وأهــداف بــه املشــرو  والتعريــه عــن معلومــات مــن مــا جمــع كــل بتقــديم

 الفصــل و املشــرو  تصــميم وأف ــار والتحليــل للمشــرو  بال امــل املشــرو  اختيــار

وواجهـــات  وقطاعـــات مســـاقط مـــن للمشـــرو  ال هايـــة الفكـــرة يقـــدم فيـــه الفـــاني

 . واملناظير بالظل نهائي وإظهار

   تطبيــق املهــارات علــي قــادرا الطالــب أن مــن التلكــدإلــى  التخــرج ويهــدف مشــرو 

النصــــح  تــــوفير الجامعيــــة فــــي ظــــل دراســــته خــــالل واملعــــارف التــــي حصــــل عليهــــا
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 مشــرو  طالــب تقــديم كــل علــي ويجــب التخــرج املشــرف علــي مشــرو  مــن وإلارشــاد

 وعمومـا مشـترو واحـد الطـالب مشـرو  يقـدم بعـض أن القسـم يـرى  لـم مـا مسـتقل

 :يلي ما التخرج أهداف مشرو  نلخص أن نستطيع

 معـــارف قـــدرات اســـتخدام علـــي قـــادرا الخـــريج الطالـــب أن مـــن التلكـــد .1

 .والتنظيمية والبحثية والخطابية الكتابية

 .الواقع حل  علي أرض وتنفيذ تعلمه ما لتطبيق للطالب فرصة إعطاء .1

 التحاقـــه فعليـــا قبـــل املنـــة أخالقيـــات لتطبيـــق فرصـــة الطالـــب إعطـــاء .3

 .بالعمل

أي مجـــال مـــن مجـــاالت  علـــي تخرجـــه مشـــرو  يطبـــق أن للطالـــب ويحـــق .4

املشـــــرف متخصـــــص فـــــي إحـــــدى  ي ـــــون  أن الهندســـــة ويفضـــــل العلـــــوم و

 مجاالت.

 شروط عامة في اختيار مشاريع التخرج: 

 لديــه يصــب  التخــرج حتــ  ملشــرو  الدراســية املقــررات أنهــ  طالــب كــل علــي يجــب 

 لغالبيــة إنهائــه بعــد وخاصــة مشــرو  التخــرج اختيــار صــحيحة فــي وطريقــة تصــور 

 وفــق التخــرج مشــرو  باختيــار يقــوم أن طالــب علــى كــل يجــب وهنــا القســم مــواد

 :ألاسس التالية

 يقـــدم تقديمـــه بحيـــث يريـــد الـــذي املشـــرو  موضـــو  الطالــب يختـــار أن .1

 الحيــاة املشـرو  تطبيــق مــع إم انيـة وفعليــة واقعيـة وحلــول  كافيـة معلومـات

 .العملية

 وجمــــع املعلومــــات العمليــــة بالحيــــاة نخرا بــــاال  الطالــــب يقــــوم أن  .1

 بحاجـــة التـــي هـــي أو املواضـــيع املوجـــودة للمشـــاكل املناســـبة واملالحظـــات

 .للتطوير

 عــن )وموثقـــة )كمســودة كافيــة نظريـــة معلومــات لــدى الطالـــب ي ــون  أن  .3

 .تنفيذ املشرو  البدء قبل املختار املوضو 

 ال أن املشــرو  و إنجــاز ملراحــل ومفصــلة زمنيــة خطــة توضــع أن يجــب  .4

 .التسجيل بداية من أشهر الثمانية تتجاوز 

 ومحاولــة القســم بالجامعــة يخــدم اختيــار املوضــو  بمــا ألاوليــات فــي يضــع أن .1

 ومشــاريع واقتراحــات أف ــار القســم  مــن لــه فــي هامــة بصــمة تــرو الطالــب

 .تخرج
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 الـــذي متخصـــص فـــي مجـــال املشـــرو  املشـــرف ألاســـتاح ي ـــون  أن فضـــل .6

 .الطالب اختاره

 قواعد قبول مشاريع التخرج: 

 وهميــة علــي أمــور  يعتمــد ال وأن العملــي للتطبيــق قابــل املشــرو  ي ــون  ان .1

 .للتطبيق قابلة غير

 القيــام بــلي دون  مســبقا موجــودة فكــرة مــن مــلخوح املشــرو  ي ــون  أن .1

 .عليها تطوير

  ســـتفادة مــن بعـــد بنفســـه ينفـــذه مشـــرو  بتقـــديم الطالـــب يقـــوم أن .3

 .الدراسة مراحل من اكتسبها الخبرة التي

 جديدة. املشرو  أف ار يقدم أن .4

 حــدود فيـه عنــد العمــل عــن التوقــه ســابق تــم مشــرو  املشــرو  يكمــل أن .1

 .معينة

 . مسبقا موجودة ملشاكل حلول  املشرو  يقدم أن .6

 وقـــيم والدينيـــة وعـــادات إلاســـالمية وألاخـــالق القــيم املشـــرو  يحتـــرم أن .1

 .املهنة وأخالقيات وإلاسالمي الليبي املجتمع

 .البدء باملشرو  قبل املشرف من املوافقة يلخذ أن الطالب علي يجب .8

 ويســم  لهــذا الغــرض املعـد النمــوحج حســب مقتـرح مشــرو  الطالــب يقـدم .9

 باألولوية.  ختيار مقترح ويتم مشرو  من أكثر للطالب تقديم

 (..العلمية املشاريع  )اللجنة لجنة من قبل املقترحة املشاريع تقييم يتم .12

 أمــا فــي حالــة املشــرف مــع مباشــرة العمــل الطالــب يبــدأ القبــول  ي حالــة .11

 .مرة أخرى للقسم مقترح مشرو  تقديم إعادة الطالب فعلى الرفض

 العناصر الاساسية للمشاريع: 

  هما أساسين عنصرين من التخرج مشرو  يت ون: 

 ألاولـــى مراحـــل التصـــميم بمناقشـــة  الطالـــب يقـــوم :التطبيقـــ  الجانـــب .1

 وموثــق املواقــع علــي ، أو النظريــة تطبيقيــه دراســة عــن والثالثــة والثانيــة

 .والرسم بالصور  مع التحليل للمشرو  عملية بلعمال

 املشــرو  نظــري عــن تفصــيلي شــرح عــن عبــارة وهــو : التفصــيلي التقريــر .1

 مــن العــام الهــدف علــي هــذا التقريــر ويحتــوي  واضــحة علميــة بطــرق  موثــق

 اختيــــاره وأســــباب جمــــع املعلومــــات تحقيقـــه وطــــرق  وطريقــــة املشـــرو 

 .الطالب إليها التي وصل التصميم مراحل خالل وتحليل املوقع املشرو 
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  والثانيـــة ألاول  للمراحـــل التصـــميم العامـــة والشـــرو  التخـــرج مشـــرو  كيفيـــة 

 والثالثة:

 .القسم املختص إلى إلاجازة مشرو  ببرنامج الطالب يتقدم .1

 نجــح فــي مقــررات قــد ي ــون  أن بعــد جــازةإلا  بمشــرو  الطالــب يتقــدم .1

 .مشرو  التخرج وبحث املراحل ملختله التصميم املعماري 

 .والثانية ونهائية أولى : مراحل ثالثة من إلاجازة مشرو  يتلله .3

 ألاولــــى للنظــــر فــــي الثالثــــة مراحــــل يشــــ ل مجلــــس القســــم لجنــــة تحكــــيم .4

 .التخرج مشرو  من ونهائية والثانية

 مــن التحكــيم املســماة لجنــة قبــل مــن ال هــائي املشــرو  تحكــيم يجــرى  .1

 ال الدرا ـــفي،  ضـــمن املواعيـــد فقـــط فـــي العـــام مـــرتين القســـم مجلـــس

 .القسم يحددها

 مـــن %(علـــي ألاقـــل12إحا نـــال درجــة ) املشـــرو  ناجحـــا فــي يعتبــر الطالـــب .6

 العالمة

 املعدالت: 

  إلاجــازة فــى  قســام العلميــة بجامعــة درجــة علــي الطالــب لحصــول  يشــتر 

 .كافة املقررات الليبية للعلوم والتكنولوجيا نجاحه في

 أســـاس تخصـــيص علـــي دراســـية مرحلـــة كـــل النجـــاح فـــي معـــدل يحســـب 

الدراســـية  الطالــب فــي مختلــه املراحــل عليــه حصــل الــذي %( للمعــدل80)

 مشرو  %( لدرجة12و )

 املقررات نظام مبادئ 

 املجتمــع ومطالــبوميولــه  الفــرد حاجــات بــين والتــوازن  الت امــل يتحقــق أن 

 .وأولوياته

 ختيار حقه الطالب يمارس أن . 

 القرار اتخاح الطالب يمارس أن. 

 وقدراته استعداده وحسب ميوله وفق الطالب يتعلم أن. 

 وتعزيزها قدراته على اكتشاف الطالب مساعدة. 

 تكيفه وسهولة الدرا في البرنامج مرونة. 

 إلارشــاد وتــوافر خــدمات واســتقالله الطالــب حريــة بــين الت امــل يتحقــق أن 

 .له والتوجيه
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 بنــاء  نحــو فإنهــا تتجــه املقــررات نظــام عليهــا املبــادئ التــي يقــوم مالحظــة ومـن

 ، واتخــاح القــرار الحريــة فــي  ختيــار إعطــاءه خــالل مــن الطالــب شخصــية

 وميولــه يتناســب حيــث التعليميــة ألاخــرى  الــنظم يتحقــق فــي لــم مــا وهــذا

 مــن   وهــو الــذاتي والــتعلم  ســتقاللية علــى يركــز نظــام فهــو واتجاهاتــه،

 .والتنو  و ستمرار بالشمول  املتمثلة النظم التعليمية حديث في علمي

 مواصفات وشكل التقرير: 

 يبذلــه يعكــس املجهــود الــذي ألنــه املشــرو  هامــا فــي جــزء التقريــر يعتبــر 

 علـى  طـال  يريـد ملـن سـيعتبر مرجعـا أنـه كمـا أنجـزه، الـذي والعمـل الطالـب

 لكتابتــه خاصــة عنايــة تــولى أن لــذا يجــب طــالب وبــاحثين، مــن املوضــو 

  . فيه ألاف ار العلمية الواردة وترتيب

 للمشــرف فإننــا نتــرو املجــال للتقريــر التــالي التقســيم نقتــرح إح هنــا ونحــن 

طبيعــة  حســب أســمااها أو تغيــر ألاجــزاء بعــض دمــج إلــى الطالــب لتوجيــه

 الطالــب علــى ينبغــي التقريــر كتابــة عامــة حــول  توصــيات وهنــاو املوضــو ،

 :وهي بها التقيد

o مــن التقريــر علــى ألاولــى الصــفحة تحتــوي  أن يجــب الغــالف: صــفحة 

 املشــــرف الطالــــب، اســـم اســـم املشــــرو ، عنـــوان شـــعار الجامعــــة،

 . أخرى  ومعلومات

o  بشــــ ل مختصــــر  هــــدف الطالــــب يــــذكر وفيــــه :الدراســــة ملخـــص 

 واحــدة يتعــدى صــفحة ال أن ويجــب منــه، املتوقعــة والنتــائج املشــرو 

الدراســات  يخــص وحلــ  فيمــا ،)كلمــة " 112 "و 122 " بــين مــا أي(

 .ألاولى الجامعية

o  أي يـــذكر كامـــل بشـــ ل التقريـــر فهرســـة يجـــب :املحتويـــات قائمـــة 

 .الصفحات وأرقام العناوين

o  قائمـــــة  تحديـــــد يجـــــب:)وجـــــدت إن( وألاشـــــكال قائمـــــة الجـــــداول

 عناوي هـــا وأرقـــام حكـــر مـــع التقريـــر الـــوارد فـــي وألاشـــ ال بالجـــداول 

 .فيها الواردة الصفحات

o  صــفحة إهــداء إضــافة للطالــب يمكــن:)وجــدت إن( إلاهــدا  صــفحة 

 العــون  لــه مــن قــدم وكــل أصــدقائه أو وأســاتذته ألهلــه الشــكر لتوجيـه

 .املشرو  إنجاز
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o  ويمكــن بشـ ل كامــل املنجـز العمـل تقـديم يـتم وفيـه :التقريـر موضـوع 

 :التالية ألاساسية ألاجزاء إلى تقسيمه

 ووضــعها  فــي إطــار باختصــار املســللة اســتعراض يــتم وفيهــا :مقدمــة .1

 .املقترحة حلول  إلى مع إلاشارة عام

 النظــري للمسـللة الجانــب تحليـل يــتم الجــزء فــي هـذا :املشــكلة تحليـل .1

 .املناسبة الحلول  واقتراح مفصل بش ل

 مــن املتوصــل لهــا النتــائج شــرح فــي هــذا الجــزء يــتم  :النتــائج تحليــل  .3

 وتحليلهــا أو مســا ي معمــاري  برنــامج أو توضــيحية رســومات خــالل

 .عام بش ل

 ام يســتعرض املطروحـة ألاف ــار أوال الطالــب يــذكر وفيهــا :الخالصـة  .4

تحقيقهــا ثــم  تــم والنتــائج التــي الطالــب قــدمها التــي الحلــول واملعالجــة

 إجراءهـــا املمكـــن أو التحســـينات التطـــويرات إلـــى يشـــير فـــي الختـــام

 . مستقبال

 بهـا الطالـب فـي اسـتعان التـي املراجـع كافـة حكــر يجـب :املراجـع قائمـة  .1

 لتســهيل لــبعض الضــوابط وفقــا ترتــب أن ويجــب املشــرو ، إنجــاز

 .فيها البحث

 أو مالحـــق فضــافة معلومــات يســتخدم أن للطالـــب :يمكــن املالحــق .6

فـــي   أهميتهــا إمــا لعــدم التقريــر حكرهــا فــي موضــو  نرغــب  لــم نتــائج

وضــع  يمكــن فمــثال حهـن القــارئ، تشـوي  مـن خوفـا أو املوضــو  فهـم

 .إلخ ..ملحق املنجزة في البرامج 

 التخرج: مشاريع ف الرئيسية ألاطراف

 يجـــب تحديـــد ظـــروف حســـنة، و جيـــد بشـــ ل املشـــرو  إنجـــاز لضـــمن 

 واحد منه كل ومسئوليات املشرو  بتنفيذ ألاطراف املعنية

 عـــن تنفيـــذ ألاول  واملســـئول  الرئيســـفي الطـــرف الطالـــب يعتبـــر :الطالـــب 

 :يلي نوجزها كما واملهام املسئوليات من عليه جملة وتترب املشرو 

 يتعــين مقــررين دراســيين بمثابــة التخــرج مشــرو  يعتبــر : عامــة مســئوليات 

 ألاول  الدرا ــفي الفصــل خــالل وينجــز الجــزء ألاول  اجتيازهمــا، الطالــب علــي

 للطالــب، املســار الجــام ي مــن الثــاني الدرا ــفي الفصــلخــالل  الثــاني والجـزء
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 مــن املــواد  نتهــاء بعــد التخــرج مشــرو  اختيــار الطالــب علــي لــذا يجــب

 .التصميمات وإلانشاءات وتمثل العملية

 التــدريب بــه خــالل خــاص تخــرج مشــرو  والتفكيــر فــي البحــث الطالــب علــى 

 الــــدوائر أو باملؤسســــات الخاصــــة  تصـــال خــــالل مــــن أو الصـــيفي

 لـــرئيس املقترحـــات وتقـــديم للمســـتوى التخـــرج وصـــوله قبـــل الح وميـــة

 مشــاريع هنــاو أن العلــم مــع بهــا، القســم ومناقشــتهم أســاتذة أو القســم

 تســمع كافــة ال قــد بالقســم لك هــا التــدريس هيئــة أعضــاء داخليــة يقترحهــا

 ل ــل تخــرج تــوفير مشــرو  مســئولية يتحمــل ال القســم فــإن وعليــه الطـالب

 .طالب

 بنفســه الطالــب إنجــازه علــى يجــب شخصــيا عمــال التخــرج مشــرو  يعتبــر 

 اللـــوائ  الجامعيـــة ثبـــوت عكـــس حلـــ  فســيعاقب  الطالـــب طبـــق حالـــة وفــي

 بالغ . املتعلقة

 للقـــاءات أســــبوعية مواعيـــد حــــول  املشــــرف مــــع علـــى الطالــــب  تفـــاق 

 وعــدم املواعيــد،  لتــزام بهــذه عليــه ويجــب ســير العمــل ومتابعــة ملناقشــة

 .املنظمة اللوائ  به حسب يعامل يعتبر غيابا بما التزامه

 مسئوليات الطالب فيما يخص مشروع التخرج: 

 دوريـــة حــــول  وإلقـــاء عـــروض منــــتظم بشـــ ل الحضـــور  الطالـــب علـــى 

 .مشروعه

 املناســب فجــراء التصــميم الالزمــة واملعلومــات املراجــع جمــع الطالــب علــى 

 . جيدا وفهمه املشرو  موضو   حول 

 ألاف ار املطروحة وتصميم اقتراح الطالب على ينبغي حل  بعد. 

 مـــن املشــرو  ألاول  الجـــزء حـــول  مختصــر تقريـــر إعـــداد الطالـــب علــى 

 بثالثــة املوعــد املشــرو  قبــل علــى بافشــراف للم لــه منــه نســخة وتســليم

 أصـــب  آلان الـــذي الكمبيـــوتر التقريــر باســـتخدام كتابــة يفضــل أســابيع،

 الحصـــول  ويمكــن للطالـــب العلميـــة، ألاوســـا  يانتشــارا وتـــداوال فـــ ألاكثــر

 شـــ ل التقريــر ســـتحدد التـــي املنطقيــة امللفــات علــى املشــاريع مــن لجنــة

 .الرسومات وعرض
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 موعــد بلســبوعين قبــل املشــرو  مــن ألاول  الجــزء مناقشــة الطالــب علــى 

 مــن الطــالب النقــاش واســتفادة فثــراء طــالب كــل وبحضــور  املشــرف أمــام

 .املناقشة

 اســـتكمال التصــميم املشـــرو  مــن الثــاني بدايــة الجــزء مــع علــى الطالــب 

 الفصــل مــن ألاســبو  الثالــث عــن املشــرو  البــدء فــي  ال يتــلخر أن علــى

 .الالزمة بالتطويرات والقيام إكمال املشرو  له يتسن  حتي  الدرا في

 التــي  أهــم النتــائج وتبــين تعــرف بمشــروعة ملصــقات تحضــير الطالــب علــي

 قبــل املشــاريع تقيمــه لجنــة الجمــاعي الــذي العــرض وتعليقهــا فــي لهــا توصــل

 علــى إجبــاري  العــرض هــذا واملشــاركة ويعتبــر الحضــور  موعــد بلســبوعين،

 .املشرو  تقييم يدخل حيث طالب املستوى ألاخير

 ألاول  التخــرج بشــقيه مشــرو  حــول  ال هــائي التقريــر إعــداد علــى الطالــب 

 مـــع للمشـــرو  الشـــرو  الشـــ لية املوضـــحة فـــي للضـــوابط وفقـــا والثــاني

 ال هائيــــة والرســــومات التقريــــر التنفيذيــــة و نســــخ اللوحــــات إحضــــار

 للمشرو .

 أشـهر حـددت بثمانيــة ال هائيــة املناقشـة و املشــرو  لتسـليم ألاقصــف  الحـد 

 علـى أعـادة يجبـر الطالـب هـذه املــدة تجــاوز  و حـال املشــرو  تنزيـل تـاري  مـن

 . يكن لم كلن ألاول  تنزيل املشرو 

 قبــل إلــى القســـم ال هـــائي بشــ له التخــرج مشـــرو  تســليم الطالـــب علــى 

 :بلسبوعين ال هائي املوعد

 وأن أعضــاء لجنــة املناقشــة بعــدد القســم لــرائس التقريــر مــن نســخ .1

 .)تدبيس أو )سل   ي ون مجلدة 

 .التخرج مشرو  من نهائية ورسومات إلكترونيتين نسختين  .1

 ووفقـــاالنقـــاش لجنـــة أمـــام التخـــرج مشـــرو  مناقشـــة علـــى الطالـــب ، 

 .القسم التي يضعها للضوابط

  يقــوم مناقشـة املشــرو ، تـتم أن بعـد املشـرو  مـن ال هائيـة النسـخة تسـلم 

 وتســـلم املناقشـــة لجنـــة واملالحظـــات قـــدمتها بتصـــحي  ألاخطـــاء الطالـــب

 :ألاخيرة كالتالي النسخة

 .للقسم فاخر تغليه مغلفة نسخ ثالث .1
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 ألاخيــر الغــالف داخــل يوضــع مــرن  قــرص نســخة كــل مــع يرفــق .1

 .على املشرو  بال امل ال هائية على الرسومات ويحتوي 

 وفقــل للنمــوحج املعــد ال هائيــة النســخة تســليم علــى نمــوحج التوقيــع .3

 .الغرض لهذا

 مسئوليات املشرف: 

 التـــي حلـــ  املشـــاريع إليـــه بمـــا فـــي املســـندة علـــى املشـــاريع يشـــرف ألاســـتاح 

 ويعتبــر إليــه، وأوكلــتطــرف الطــالب  مــن واختيــرت ))إن وجــدت   اقترحهــا

 مــن عليــه جملــة وتترتــب تنفيــذ املشــرو  عمليــة الثــاني فــي الرئيســفي الطــرف

 :بي ها من املسئوليات

 الطــالب وتقــديم مــع املشـــاريع ملناقشــة أســبوعية مواعيـــد تحديــد .1

 .لهم الالزمة والتوجيهات إلارشادات

 للمشــرو  والتلكــد العمليــة الخطــة املبينــة فــي املراحــل تنفيــذ متابعــة .1

 للطالـــب وإشـــعار رئـــيس شخصـــفي بمجهـــود أنجـــز العمـــل أن مـــن

 لهــذا املعــد وفقــا للنمــوحج  حالــة ثبــوت عكــس حلــ  كتابيــا القســم

 .الغرض

 الســـادس مـــن ألاســـبو  خـــالل لـــرئيس لجنـــة املشـــاريع تقريـــر رفـــع .3

 .تنفيذ املشرو  مراحل الطالب في تقدم حول  الدرا في الفصل

 %( لإلشـــراف12) مـــن الطالـــب وتقيــيم ال هائيـــة املناقشـــة حضــور  .4

 .الغرض لهذا املعد للنموحج وفقا

 .املشرو  ث على تحد جوهرية تغييرات بلي القسم إبالغ .1

 املشـرو  )ســيقدم حالـة حـول  أســابيع بثالثــة املوعـد قبـل تقريـر رفـع .6

 .حالة ألاسباب  في كل حكر مع ،) سيعاد أم سيؤجل -للنقاش

 التغيـــرات تنفيـــذ مـــن والتلكـــد املشـــاريع مالحظـــات لجنـــة متابعـــة .1

 .اللجنة من املطلوبة

 :املشاريع لجنة

 تتــولى املشــاريع، فهــي انجــاز عمليــة مهمــا فــي طرفــا املشـــاريع تعتبــر لجنــة 

 :يلي ما تلخيص مهامها ويمكن عامة بصفة واملتابعة التنسيق مهمة

 .املشاريع وانتقاء على جمع إلاشراف .1

 .عليهم املشرفين وتحديد الطالب على املشاريع توزيع  .1
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 .الطالب متابعة  .3

 .لطالب الجماعية املعلقة العروض تقييم .4

 .املتميزة املشاريع واختيار املشاريع نقاش على إلاشراف .1

 %12ثــالث مراحــل ألاولــى علــى املشــرو  مناقشــة أثنــاء الطــالب تقيـيم .6

 .لذل  املعد وتعبئة النموحج %42 والثالثة  %42 ( والثانية

 منسق املشاريع: 

 يلي ما مهامه أهم ومن التخرج ملشاريع ألاسا في املحرو هو: 

 وطريقــة عمــل أهميــة عــن الفصــل بدايــة تعريفيــة محاضــرة إعطــاء .1

 .التخرج املشرو 

 يحتــاج لتـدخل حــدوث أمــر حالــة الخارجيــة فــي الجهــات مــع التنسـيق .1

 فيهـــا التـــي ينفـــذ معالجـــة فـــي التعـــاون   الطالـــب املنســـق ملســـاعدة

 .مشروعه الطالب

 .واملناقشات  جتما  مواعيد عن إلاعالن .3

 .واملشرف الطالب بين وصل كحلقة العمل .4

 بلســبو  ملراجعتهــا املناقشــة قبــل اللجنــة علــى املشــاريع تقــارير توزيــع .1

 .وتقييمها

 قبــل علــى ألاعضــاء باللجنــة الخاصــة املشــاريع مناقشــة توزيــع نمــاحج .6

 .الغرض لهذا املعد النموحج حسب املناقشة

الدرجــة يرصــدها  متوســط واســتخراج اللجنــة مــن النمــاحج اســتعادة .1

 .الغرض املعد لهذا  في النموحج

 مـن علــى الدرجـة الحصــول  بعــد ال هائيــة الدرجــة برصــد املنســق يقـوم .8

 لهــذا املعــد ويرصــدها فــي النمـوحج اللجنــة درجــات ومتوســط املشـرف

 إلــي رئــيس ال هائيــة رصــد الدرجــة بتســليم املنســق ويقــوم الغــرض ،

 .القسم

 بعــد تصـحيحها املشــاريع مــن ال هائيـة النســخة بتســليم املنســق يقـوم .9

 إلــى الغــرض لهــذا للنمــوحج املعــد وفقــا ال هائيــة صــورتها ووضــعها فــي

 :من كل

 للمشرف. نسخة 

  بالجامعة املكتبة لرسومات نسختين الكترونيتين. 
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  بالجامعة املكتبة لرسومات ورقيتين نسختين. 

  للقسم كاملة نسخة. 

عـــن  تفصـــيلي شـــرح لتقـــديم ) دقيقـــة " 12 "( الطالـــب يمـــن  .12

واللجنـــة  املشـــرف قبـــل مـــن املناقشـــة تبـــدأ تـــم ومـــن مشـــروعه،

 .للمشرو  ساعة املناقشة كاملة مدة تتجاوز  ال أن على املشرفة

 طرق تقيم املشاريع: 

 تــوز  علـــى أمــور  عـــدة  عتبـــار بعـــين يؤخـــذ بـــلن املشــرو  تقيــيم يــتم 

 :الدرجات أساسها

 لجنــة قبـل املسـتحقة مــن الدرجــة %مـن12اعطــاء  يـتم و ألاولــى املرحلـة .1

 .الغرض لهذا املعد حسب النموحج للمشرو  ألاولى املرحلة مناقشة

قبــل لجنــة  املســتحقة مـن الدرجـة مــن %42  إعطــاء يـتم الثانيــة املرحلـة .1

 .الغرض النموحج املعد لهذا حسب الثانية للمرحلة املناقشة

 املســـتحقة مقســـمة الدرجـــة مـــن %42يـــتم اعطـــاء  الثالثـــة املرحلـــة .3

 :كالتالي

 املعمارية للرسومات %12 - أ

 للمشرف %12 - ب

 التقرير %12 - ت

 لــذل  وتوقيعهــا املعــد النمــوحج حســب الــدرجات بوضــع املنســق يقــوم .4

 .رئيس القسم من

 املهــام واحــد تــوز  مشــرو  مشــترو فــي طالــب مــن أكثــر وجــود حــال فـي  .1

ن علـــيهم  بافجابـــة بالوقـــت ويقـــوم والتقيـــد الســـابقة الشـــرو  ضـــم 

 يـتم أن ويجـب الشـرح، يطلـب منـه أو ألاسـئلة لـه توجـه الـذي الشـخص

 بيــ هم يحــددوا بــلن املناقشــة علــى مراحــل مســبقا الطلبــة بــين التنســيق

مــن  بــلخر الطالــب اســتبدال للجنــة ويحــق بــالعرض للمشــرو  يقــوم مــن

 .املجموعة

  النجاح والرسوب والتأجيل: 

 نتيجــة اجماليــة فــي كافــة  علــى حصــوله حالــة الطالــب نجــاح يعلــن :النجــاح

 %12التقييمات ال تقل عن 

 الحاالت التالية إحدى راسبا في الطالب يعتبر :الرسوب: 
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 %12  من على نتيجة اجمالية أقل حصوله .1

 و .الطالــب حالــة حــول  قــدمها املشــرف واملبــررات التــي رأي علــى بنــاء .1

الطالـــب  رســـوب ويعلـــن للنقـــاش املشـــرو  ال يمـــرر  الحالـــة هـــذه

 .مباشرة

  التالية الحاالت املشاريع تلجيل يمكن :التلجيل: 

املشـــرو  فـــي الوقـــت  إنهــاء مـــن الطالـــب تمكــن عـــدم :ألاولـــى الحالــة .1

 املشـــرف أســباب ويرهـــا املشـــرو  بطبيعـــة تتعلـــق ألســـباب املحــدد

 .التلجيل وتستحسن وجيهة

فتــرة  واقتــراح لجنــة النقــاش للنقــاش املشــرو  تقــديم :الثانيــة الحالــة .1

 ناقصــة فـــي اســتكمال أجــزاء أو التعـــديالت بعــض فجــراء اضــافية

 أن علـى لتلجيـل املـدة املناسـبة تحديـد يجـب الحـالتين وفــي املشـرو ،

 الفصـــل مـــن الثـــاني أقصـــاه أســـبو  موعـــد ينـــاق  املشـــرو  فـــي 

 .التالي الدرا في

خاصـــة  ظـــروف بســبب املشــرو  إنجــاز اســتحالة : الثالثـــة الحالــة .3

 يعـرض املوضــو  الحالـة هـذه و ،) غيرهــا أو صـحية( تتعلـق بالطالـب

 قــدمها واملبــررات التــي الطالــب فــي حالــة  للنظــر القســم علــى لجنــة

 لـبعض مــع الطالــب عمـل إن كـان املشــرف رأي  عتبــار بعــين ويلخـذ

 الحالـــة كـــامال حســـب فصـــال التلجيـــل مـــدة تصـــل وقـــد الوقـــت،

 وإال واحـــدة مــن مــرة الــذكر الســـابقة الثالثــة واملبــررات والحــاالت

 .رسوب إلى تلجيلال يتحول 

  :طرق مناقشة املشاريع

 وهي التخرج مشاريع ملناقشة العامة القوانين من مجموعة هناو: 

 مــدة مشــروعه قبـل علــي املشـرف ومراجعـة مناقشــة الطالــب علـي يجـب .1

 .الرسمية املناقشة موعد من

 املشــرف واللجنــة أمــام للطالــب املحــدد املوعــد الســاعة املناقشــة تــتم .1

 .املشرفة املشرف واللجنة بذل  سمع إن الطالب من وعدد املشرفة

 مـن مشــروعه ) املناقشــين عــدد حســب ( نسـخ مجموعـة الطالـب يقـدم .3

 :من ل ل املشرو  مناقشة موعد قبل

 املشرف. 

  منسق املشر. 
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 املشرو ؟ من يستفاد شفيء أهم هو ما 

 وكيــه ســتطور  بــه قمــت ممــا لالســتفادة املســتقبلية الخطــة هــي مــا 

 مستقبال؟ العمل هذا

 م ها التي استفدت ألاخطاء هي ما. 

 املش لة في التصميم وحل لتحليل اتبعتها التي الطريقة هي ما. 

 تــم التطبيــق  والتــي والجهــة واملجتمــع لل ليــة مشــروع  أضــاف مــاحا

 املشرو ؟ عليها

 لديها؟ املشرو  مراجعة تم التي الجهات تقييم هو ما 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (0202) تقنية املعلوماتدليل قسم  الجامعة الليبية للعلوم والتكنولوجيا           

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

 الخاتمة

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

 يعـد الـذي العلمـي البحـث والشـ لية وإلاجرائيـة فـي كتابـة العلميـة النـوا ي بـبعض

 التـي لهـا املسـاهمات أهـم مـن يعتبـر العلمـي فالباحـث الطالب هامة في  حياة مرحلة

 مـن العديـد تطبيـق خـاللمـن  العلمـي البحـث مرحلـة إلـى الطالـب نقـل كبيـر فـي دور 

 ، املعـاي  الواقـع علـي الدراسـية حياتـه الطالب طيلـة اختزلها التي املعارف النظرية

ويرضـيه  يحبـه ملـا وفقنـا قـد ن ـون  أن القـدير العلـي هللا مـن وأخيـرا ولـيس اخـرأ أرجـو

 رب هلل الحمد أن واخر دعونا الجميع، هللا ووفق وإلافادة  ستفادة للجميع ونلمل

 .العاملين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


