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لجنة اإلعداد والمراجعة
لجنة إعداد الدليل
-1أ /مصطفى عمر حكومه
-2
-3

لجنة المراجعة
-1
-2
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كلمة عميد الكلية
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المقدمة
أبنائنا الطلبة يسعدنا التحاقكم بكلية الهندسة احدى الصروح العلمية بالجامعة االسمرية اإلسالمية ،التي
تهدف إلى إعداد الكفايات العلمية في مختلف التخصصات الهندسية والقيام بالدور القيادي الفعال ،على
مستوى المدينة والبالد بشكل عام ،في حل المشاكل الهندسية والتقنية وتأھيل المهندسين ورفع كفاية
الخبرات للمؤسسات العلمية والتقنية والصناعية داخل الدولة الليبية من أجل اإلسهام الفعال فى تطبيق
المعرفة الهندسية في كل المجاالت العلمية.
ولقد حرصت الكلية على أن تقدم لكم هذا الدليل ليكون مرشدا ً تبدؤون به في أولى سنوات المرحلة
الجامعية ونرجو االهتمام بقراءته جيدا ً حيث يتضمن كثيرا من المعلومات عن نظام الدراسة بالكلية
واالقسام العلمية باإلضافة للتعرف على كافة االنشطة والخدمات التي تقدم لكم من خالل االدارات المختلفة
التي تتعاملون معها خالل سنوات دراستكم ومعرفة ما لكم من حقوق وما عليكم من واجبات نحو الكلية
والجامعة لخدمة بلدنا العزيز.

وأخيرا ،ندعو هللا عز وجل أن تستفيدوا من ھذا الدليل وأن ينفع بكم بلدكم وأن تسهموا في رقيه ورفعة شأنه
وفقكم هللا وسدد على طريق الخير خطاكم

لجنة إعداد الدليل
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المصطلحات والتعريفات
 الجامعة :يقصد بها الجامعة االسمرية اإلسالمية
 الكلية :يقصد بها كلية الهندسة
 القسم :يقصد به أي وحدة علمية تقوم بمهام التدريس والتدريب والبحث العلمي بالكلية
 الرئيس :رئيس الجامعة
 العميد :عميد الكلية
 الطالب :أي شخص مسجل بالكلية بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها قسمه العلمي
 الخريج :أي طالب استكمل الخطة الدراسية بالكلية بنجاح
 مجلس الكلية :مجلس يضم العميد والوكيل ورؤساء األقسام العلمية
 مجلس القسم العلمي :مجلس يضم رئيس القسم وأعضاء ھيئة التدريس بالقسم
 السنة الدراسية :فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجد
 الفصل الدراسي :فترة زمنية مدتها ( )14أسبوعا وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات
النهائية
 الخطة الدراسية :ھي مجموعة من المقررات الدراسية تتصنف الي متطلبات جامعة وكلية وقسم
وتنقسم الي اإلجبارية واالختيارية والمساندة ومتطلبات الكلية والتي تشكل من مجموع وحداتها
متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازھا بنجاح للحصول على الدرجة العلمية.
 المقرر الدراسي :مادة دراسية ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصص وتتبع مستوى محدد
ويكون له رقم ورمز ووصف مفصل لمفرداته
 متطلبات الجامعة :مقررات إجبارية معينة يدرسها جميع طلبة الجامعة في مرحلة البكالوريوس أو
الليسانس
 متطلبات الكلية :مقررات إجبارية معينة يدرسها الطالب بجميع األقسام العلمية بالكلية
 متطلبات القسم :مقررات إجبارية معينة لعدد من الوحدات الدراسية يدرسها جميع طلبة القسم
 المقررات االختيارية :مجموعة من المقررات يختار منها الطالب ما يحقق عددا من الوحدات
 المقررات المساندة :مقررات إجبارية يدرسها الطالب من قسم آخر بالكلية
 الوحدة الدراسية :المحاضرة النظرية األسبوعية أو الدرس العملي أو الميداني
 العبء الدراسي :مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي
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 ورقة االمتحان :يقصد بها الورقة التي تحتوي على األسئلة التي يضعها الممتحن الي مقرر
 كراسة االجابة :يقصد بها الكراسة التي يجيب فيها الطالب على أسئلة االمتحان وصادرة من
الجامعة ومعتمدة من القسم العلمي
 المعدل أو التقدير الفصلي :طريقة لحساب متوسط معدل التقدير الفصلي في نهاية كل فصل دراسي
 معدل التقدير العام :طريقة لحساب متوسط معدل التقدير الكلي في نهاية كل فصل دراسي عند
التخرج
 اإلنذار األكاديمي :االشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي
 درجة االعمال الفصلية :الدرجة الممنوحة لالعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراسي
من اختبارات وبحوث وانشطة علمية
 االمتحان النهائي :اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي واليجوز اعادته
 درجة االمتحان النهائي :الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي
للفصل الدراسي
 الدرجة النهائية :مجموع درجات االعمال الفصلية مضافا اليها درجة االختبار النهائي للمقرر
 المشرف األكاديمي :ھو عضو ھيئة التدريس المكلف من القسم العلمي باالشراف على عدد معين
من الطالب
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نبذة عن كلية الهندسة
كلية الهندسة هي إحدى كليات الجامعة األسمرية اإلسالمية ،ومقرها مدينة زليتن ،أنشئت كلية الهندسة بعد
التوسع الذي شهدته الجامعة والمتمثل في توجهها إلى اإلهتمام بالعلوم التطبيقية بنا ًء على قرار وزارة
التعليم العالي رقم ( / 669للعام 2013م) ،إضافةً إلى كونها جامعةً ذات طبيعة إسالمية تعنى بالعلوم
الشرعية واإلنسانية.
وتتكون الكلية من عدة أقسام علمية وهي قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية ،وقسم الهندسة المدنية ،وقسم
الهندسة الكيميائية ،وقسم الهندسة الكهربائية والحاسوب .كما تسعى الكلية إلى افتتاح أقسام أخرى كلما
أمكن ذلك ،ووفقا ً إلحتياجات المجتمع وتوجهات الجامعة.
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رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها
 رؤية الكلية
الريادة والتميز في ترسيخ مفاهيم التعليم الهندسي المتطور لتكون الكلية صرحا علميا بارزا ً محليا
وعالميا.

 رسالة الكلية
اكتساب المعرفة وتنميتها لدى الطالب وتحفيزهم نحو المنافسة والتميز ،وبناء الشخصية الهندسية
القيادية الكفؤة ذات المهارات اإلبداعية الخالقة ،القادرة على محاكاة القضايا الهندسية وإيجاد الحلول
العلمية والعملية الناجعة والمجدية وفقا لمعايير الدقة والجودة ،إسهاما منها في نهظة وإزدهار المجتمع
وتلبية احتياجاته واستمرارية الشراكة في بناءه.

 أهداف الكلية
 تخريج المهندس الكفؤ القادر على المنافسة في سوق العمل محليا وعالميا. اإللتزام بالمعايير األكاديمية العلمية ،وتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة إلعداد مهندسين أكفاء. التحديث الدوري للمقررات والتحقق من تطابقها مواكبة للتطور والتحديث ،وتلبية الحتياجاتوأهداف البرامح الدراسية ومخرجاتها.
 تحسين قدرات هيئة التدريس ،وجذب الكفايات العالية إلى الكلية. تقديم الخدمات واإلستشارات الهندسية المتميزة لكافة مكونات وشرائح المجتمع. -التواصل مع بيوت الخبرة وتبادل الخبرات في البرامج والعلوم الهندسية محليا وعالميا.
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رؤساء المكاتب واألقسام العلمية بالكلية
الصفة

االسم

العميد

د /إبراهيم على فرحات

المسجل

أ /سامي محمد الشويرف

رئيس القسم العام

أ /عبد السالم مفتاح شرف

رئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب

أ /محمد محمد الشريف

رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية

أ /عبد السالم مفتاح شرف

رئيس قسم الهندسة الكيميائية

أ /نور الدين على كريم

رئيس قسم الهندسة المدنية

أ /أحمد عبد السالم العيان

رئيس قسم الدراسة واالمتحانات

أ /مصطفى عمر حكومه

رئيس مكتب الجودة

أ /مصطفى صوفيه

رئيس مكتب أعضاء هيئة التدريس

أ /خالد على عبيد

رئيس مكتب البحوث واالستشارات

أ /عبدهللا على غويله

رئيس مكتب الخريجين

أ /هشام عاشور أبو حلفايه

رئيس مكتب الشؤون اإلدارية والمالية

أ /محمد مفتاح فرحات

رئيس مكتب الخزينة

أ /فرج مفتاح صاكال

رئيس مكتب الوسائل التعليمية

أ /سالم عبدالنبي

أمين المكتبة

أ /أشرف عاشور أبوحلفاية

البريد االلكتروني
ibrahimfarhat@yahoo.com

a.sharf@asmarya.edu.ly
m.elsharif@asmarya.edu.ly
a.sharf@asmarya.edu.ly
nooraddeinak@gmail.com

m.hakoma@asmarya.edu.ly
m.sofia@asmarya.edu.ly
k.abed@asmarya.edu.ly
a.agwila@asmarya.edu.ly
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نظام الدراسة بالكلية
 تكون الدراسة بالكلية وفقا لنظام الفصول الدراسية بواقع فصلين دراسيين في العام الدراسي الواحد،يُعرف أولهما بفصل الخريف والثاني بفصل الربيع.
 تكون مدة الدراسة في كل فصل دراسي ثمانية عشر أسبوعا ( )18بما في ذلك فترتا التسجيلواالمتحانات ،على أال تقل فترة الدراسة الفعلية إثين عشر ( )12أسبوعاً وال تزيد عن أربعة عشر
( )14أسبوعاً.
 يبدأ العام الدراسي بناء على قرار مجلس الكلية المستند لقــــــرار وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي بالدولة الليبية بالخصوص.
  .يتم تحديد فترة التسجيل وتجديد القيد وتنزيل المواد وحذف المواد وإضافتها واالمتحانات النهائيةفي كل فصل دراسي بناء علي محضر اجتماع مجلس الكلية وبما يتوافق مع قرار وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي الذي نصت عليه الفقرة ) (3من ھذه المادة.
 تكون ھناك عطلة بين فصلي الخريف والربيع لمدة ال تقل عن أسبوعين. يجوز لألقسام حسب اإلمكانات المتاحة إعداد برامج دراسية علمية ميدانية خالل العطلة الصيفية أوزيارات ميدانية خالل الدراسة على أال تتعارض ھذه البرامج مع أي برامج أخرى.
 يجوز لمجلس الكلية وفي حاالت اضطرارية تعديل بداية الدراسة ونهايتها في كل فصل دراسي بعدموافقة مجلس الجامعة وبما ال يؤثر على البرنامج الدراسي.
 يجوز تنظيم فصل دراسي صيفي إذا دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب أحد األقسام العلمية بعدموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة ،على أال تقل مدة الدراسة الفعلية به عن ثمانية ( )8أسابيع
ويكون اختياريا ألعضاء ھئية التدريس والطلبة وبما ال يتعارض مع البرنامج الدراسي للكلية.

 لغة الدراسة بالكلية
لغة الدراسة والتعليم بالكلية ھي اللغة العربية ،كما يمكن استخدام اللغة اإلنجليزية كذلك.
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إجراءات القبول والتسجيل واالنتقال
يحــدد مجلس الكلية أعداد الطالب الذين يمكن قبولهم وفقا إلمكانات الكلية في بداية كل فصل
دراسي

 نظام التسجيل والقبول
يشترط لقبول الطالب بالكلية ما يأتي- :
-

أن يكون الطالب حاصالً على الشهادة الثانوية العامة  -القسم العلمي أو ما يعادهلا ،على أن ال يقل
معدله العام عن (جيد جداً) ،وجيوز رفع هذه النسبة أو خفضها وفق األسس والضوابط اليت يقرها
جملس الكلية أو جهات االختصاص املخولة من قبل السلطات املختصة.

-

أن يكون الئقا صحيا وقادرا على متابعة الدروس العلمية والنظرية.

 أال تكون قد مضت أكثر من سنتين على حصوله على الشهادة الثانوية العامة أو التخصصية.-

أن يكون حاصال على النسبة المئوية المقررة وفق ضوابط التنسيب المقررة من قبل
وزارة التعليم العالــــي.

 أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن يجتاز امتحان القبول بنجا ح. أن تنطبق عليه جميع األسس والضوابط التي تقررھا الجهات المختصة بشأن قبول الطالب وتنسيبهمفي بداية كل عام أو فصل دراسي حسب األحوال .وفي حال عدم صدور أي ضوابط جديدة يتم التقيد
بالضوابط الصادرة في السنة السابقة.
 إذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين ،فيشترط فيه أن يكون مقيما بليبيا إقامة اعتيادية طيلة مدةالدراسة ،وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسوم المقررة وفقا للوائح والنظم المعمول بها في الجامعات،
وذلك دون اإلخالل بالضوابط التي تقررھا الجهات المختصة في ھذا الشأن.
 -اإللتزام بأي شروط أخرى صادرة من مجلس الجامعة أو مجلس الكلية.

 الوثائق المطلوبة للتسجيل
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-

أستمارة الشهادة الثانوية
حسن سيرة وسلوك
شهادة صحية
رقم وطني
شهادة ميالد
شهادة أقامة
 8صور شخصية
ملف لحفظ اآلوراق
بعد قبول الطلبة يتم منحهم رقم دراسي وبطاقة تعريف طالب ويلزم على جميع الطالب حمل البطاقة
اثناء دخولهم للحرم الجامعي.

 االنتقال إلى الكلية
يشترط في الطالب المنتقل للدراسة بالكلية ما يلي:
 .1أال يكون الطالب مفصوال من كليته األصلية ألسباب علمية أو تأديبية أو ألي أسباب أخرى.
 .2أن يلتزم الطالب الراغب في االنتقال بتقديم المستندات المطلوبة معتمدة من جهات االختصاص
على أن تحتوي على المقررات التي سبق له دراستها ،ومحتويات ھذه المقررات قبل بداية الفصل
الدراسي الذي سيدرس فيه بشهر على األقل.
 .3يجب أال يقل المعدل العام للطالب في دراسته الجامعية بالكلية المنتقل منها عن ) )%65خمسة
وستين بالمائة بالنسبة لألقسام الهندسية ) )%75خمسة وسبعين بالمائة بالنسبة للتخصصات العلمية
االخرى ،مع مراعاة الشروط الواردة في المادة ( )8من ھذه الالئحة.
 .4تستبعد كل المقررات التي تحصل فيها الطالب على تقدير أقل من مقبول ( ،)%50ويشترط أن
يتطابق المحتوى العلمي للمقررات المعادلة بنسبة ال تقل عن ( )%75من محتوى المقررات
المعادلة بها.
 .5يدرس الطالب المنتقل المقررات التي لم يسبق له دراستها أو التي لم تعادل له ،وذلك وفقا للبرنامج
الالزم للتخرج بالقسم المختص.
 .6المقررات التي تمت معادلتها ال يتم حسابها ضمن المعدل التراكمي العام للطالب.
 .7أن تكون الوحدات التي ت ُعادل للطالب أقل من نصف الوحدات الالزمة للتخرج بالقسم المختص.
 .8يتم احتساب المدة التي قضاھا الطالب في الكلية المنتقل منها ضمن مدة الدراسة المسموح بها
للحصول على الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية.
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 نظام التسجيل واإلرشاد
 يمنح الطالب رقم قيد عند قبوله للدراسة بالكلية ،ويتكون رقم القيد من تسع خانات تكون مدلوالتها كما
يلي:
 تشير األرقام الثالثة األولى من اليسار إلى السنة الدراسية التي إلتحق فيها الطالب بالكلية الرقمان الرابع والخامس من اليسار يشيران إلى رقم تسلسل الكلية في الجامعة تشير األرقام التي تلي الرقم الخامس من اليسار إلى الرقم التسلسلي للطالب بالجامعة يفتح لكل طالب ملف علمي من نسختين ،نسخة أصلية وتحفظ بمكتب التسجيل بالكلية ،ويجب أن
تحوي جميع النسخ األصلية من نماذج التسجيل والنتائج النهائية لكل فصل دراسي ،أما النسخة الثانية
من ھذا الملف العلمي فتكون عند مرشد الطالب بالقسم الذي يتولى إرشاد الطالب علميا فيما يخص
االختيار األصح للمقررات الدراسية ،وذلك حسب الخطة والجداول الدراسية واالمتحانات المعلنة من
قبل األقسام المختصة وبما ال يتعارض مع مواد ھذه الالئحة.
 يكلف القسم مرشدا علميا لكل طالب لإلشراف على برنامجه الدراسي ،الذي يشمل التسجيل المبدئي
والمساعدة في اختيار المواد الدراسية وحساب المعدل الفصلي والعام وإخطاره باإلنذارات إن وجدت
أوال بأول كلما أمكن ذلك وبالتعاون مع مكتب مسجل الكلية.
 على الطالب مراجعة مرشده لتسلم صورة معتمدة من القسم لكل نماذج التسجيل ونتائج المقررات
الدراسية في نهاية كل فصل دراسي لإلحاطة بكل التغيرات التي تحدث على سيرته العلمية باستمرار.

 تسجيل الطلبة الجدد
 تتم اجراءات تسجيل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب التسجيل بالكلية. يقوم الطالب في بداية كل فصل دراسي بتجديد قيده وفقا للنموذج الخاص بذلك خالل مدة ال تتجاوزأسبوعين ،ويعد الطالب غائبا بعد ھذه المدة ما لم يقدم مبررا مقبوال لغيابه في مدة ال تتجاوز
األسبوع الثالث من بدء تجديد القيد ،على أن يقوم الطالب بدفع غرامة التأخير حسب ما تنص عليه
التشريعات النافذة.
عــــد
 إذا لم يتقدم الطالب بإجراءات تجديد قيده وتسجيل المقررات الدراسية في المواعيد المحددةُ ،الطالب منقطعا عن الدراسة بسبب غير مشروع مالم يقدم طلبا لوقف القيد مبينا فيه األسباب التي
دعته لذلك.
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 التسجيل في المقررات
 يجب على الطالب التسجيل في المقررات أوال بأول ،وذلك حسب االعتمادية العلمية للمقررات
الدراسية المعتمدة من قبل األقسام المختصة وقسم الدراسة واالمتحانات بالكلية ،وال يجوز التسجيل
في مواد متقدمة قبل دراسة المقررات التمهيدية.
 ال يسمح للطالب بالتسجيل في المقررات ذات المستوى ) (300إال إذا كان قد سبق له تسجيل
المقررات ذات المستوى ) )100وال يسمح له بدراسة المقررات ذات المستوى ) )400إال إذا
كان قد سبق له تسجيل المقررات ذات المستوى ) (200فأقل ،وال يسمح بدراسة المقررات ذات
المستوى ) (500إال إذا كان قد سبق له تسجيل المقررات ذات المستوى ) ( 300فأقل.
 الحد األدنى للتسجيل ھو ) (14أربع عشرة وحدة دراسية في كل فصل دراسي كلما أمكن ذلك ،إال
إذا لم يتبق للطالب ھذا العدد الستكمال كل المقررات ،وأن يكون متوقعا تخرجه في ذلك الفصل،
كما ال يجوز له التسجيل في أكثر من ) (19تسع عشرة وحدة دراسية إال إذا كان معدله العام أكثر
من ) (75 %خمسة وسبعين بالمائة على أن ال يزيد على الحد األعلى ) (22اثنتين وعشرين وحدة
دراسية بأي حال من األحوال في الفصل الدراسي الواحد.

 إيقاف القيد
يجوز للطالب إيقاف قيده بعد موافقة رئيس القسم المختص واعتماد عميد الكلية خالل شهر من بداية
الفصل الدراسي وذلك لمرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته ،ويجوز لمجلس الكلية الموافقة على إيقاف
القيد للمرة الثانية في حالة قبوله للعذر المقدم من الطالب ،وال تحسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة
الدراسة .كما يجوز تقديم طلبات وقف القيد للطالب إلى مجلس الجامعة بصورة استثنائية لفصلين اّخرين
إذا تطلبت ظروفه ذلك.

 توزيع الطلبة على األقسام العلمية
يتم توزيع الطلبة الجدد على األقسام بعد إنجاز) )22اثنتين وعشرين وحدة دراسية فما فوق ،وذلك حسب
رغباتهم وقدراتهم العلمية وكذلك إمكانات األقسام واحتياجات المجتمع من التخصصات الهندسية وفق
النسب المعتمدة من مجلس الكلية.
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 االنتقال من قسم إلى آخر
يجوز للطالب أن ينتقل من قسم إلى آخر بعد موافقة القسمين المعنيين ،وبالتنسيق مع قسم الدراسة
واالمتحانات في موعد ال يتجاوز الفصل الرابع وبشرط عدم حصوله على أكثر من إنذارين ،مع احتفاظ
الطالب باإلنذارات المتحصل عليها بالقسم المنتقل منه ،وفي حالة قبول الطالب بالقسم الجديد ،يتم حذف
المقررات التي ال تتطابق مع الخطة الدراسية بالقسم المنتقل إليه ،كما ال يجوز للطالب االنتقال أكثر من مرة
واحدة خالل فترة دراسته الجامعية مهما كانت األسباب.

 مشروع التخرج
 يلتزم الطالب قبل خترجه بإعداد مشروع خترج ،يتضمن دراسة علمية هلا عالقة بتخصصه ،ويتم حتديدعناوين مشروعات التخرج من قبل القسم العلمى املختص ،ويعلن عنها بوقت كافٍ ،وعلى الطالب
اختيار أحد هذه املوضوعات والقيام ببحثها وإعدادها ،لتكون مشروع التخرج ،ويقوم القسم العلمى
املختص بتعيني مشرف لكل مشروع ،وتكليف جلنة ملناقشته ،وحتسب درجة الطالب فى مشروع
التخرج من ( )%100وتقسم على النحو التالي:
.1

املشرف:

(.)%40

.2

املقيم األول:

(.)%30

.3

املقيم الثانى:

(.)%30

 ال يسمح للطالب بتسليم نسخ املشروع بالصيغة النهائية إال بعد احتوائها على منوذج حيوي توقيعاتاملشرف واللجنة املمتحنة ،ويضاف هذا النموذج يف بداية نسخة املشروع.

نظام الدراسة واالمتحانات
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يدرس الطالب للحصول على اإلجازة التخصصية البكالوريوس في العلوم الهندسية مقررات دراسية ال تقل
عن ( )150وحدة دراسية ،وال تزيد عن ( )160وحدة دراسية ،يحددھا القسم المختص ،ويعتمدھا قسم
الدراسة واالمتحانات بعد موافقة مجلس الكلية ،علما بأن الوحدة الدراسية عبارة عن محاضرة نظرية
واحدة لمدة ساعة واحدة أسبوعيا ،أو درس عملي لمدة ساعتين أسبوعيا خالل فصل دراسي واحد.


تصنيف المقررات الدراسية

تصنف المقررات الدراسية على النحو التالي- :
 .1مقررات عامة
 علوم إنسانية (متطلبات الجامعة) علوم أساسية (متطلبات الجامعة) .2مقررات داعمة
 علوم أساسية (متطلبات الكلية) علوم ھندسية أساسية (متطلبات الكلية) .3مقررات تخصصية.
 مقررات تخصصية إجبارية -مقررات تخصصية اختيارية

 توزيع الدرجات
 .1يُــعدُّ الطالب ناجحا في المقرر الدراسي إذا تحصل على مجموع درجات بنسبة ) (% 50خمسين
بالمائة على األقل في ھـــذا المقرر.
 .2تحسب تقديرات كل مقرر على أساس أعمال الطالب خالل الفصل الدراسي وامتحان نهاية الفصل،
بنسبة ) (%40ألعمال الفصل و ) (% 60لالمتحان النهائي.
 .3المقررات العملية وما في حكمها ،يترك أمر تحديدھا وحساب تقديراتها للقسم المختص.
 .4يجب أن تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانا دوريا واحدا على األقل ،وتدخل االمتحانات الشفهية
والتقارير واالمتحانات الملحقة غير المعلن عنها مسبقا في أعمال الفصل الدراسي.
 .5في حال عدم استكمال الطالب لمشروع التخرج بنهاية الفصل األول المسجل به ترصد له) درجة
مستمر) وعلى الطالب في ھذه الحال التسجيل في المشروع للمرة الثانية على أن ترصد له الدرجة
المتحصل عليها بنهاية الفصل الثاني.
 .6تقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر إلى مائة حسب الجدول
التالي:
التقدير
ممتاز

النسبة
من  %85إلى %100
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جيد جدا
جيد فقط
مقبول
ضعيف
ضعيف جدا

من  %75إلى أقل من %85
من  %65إلى أقل من %75
من  %50إلى أقل من %65
من  %35إلى أقل من %50
أقل من %35

 حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب
يتم احتساب المعدل الفصلي للطالب عن طريق حساب مجموع النقاط وذلك بضرب عدد الوحدات الدراسية
لكل مقرر في الدرجة المتحصل عليها الطالب في ذلك المقرر ضربا جبريا ،ثم يقسم مجموع النقاط على
العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب خالل الفصل الدراسي نفسه مع تقريب النتائج إلى أقرب رقمين
عشريين ،ويحسب المعدل التراكمي بطريقة حساب المعدل الفصلي مع مراعاة طرح وحدات المواد
المعادة ،وذلك وفقا للمعادلة اآلتية:

املعدل الرتاكمي =

 الغياب
تتم متابعة حضور وغياب الطالب وفق اآللية التي يضعها القسم المختص بالتنسيق مع قسم الدراسة
واالمتحانات بما يضمن سير الدراسة على الوجه األكمل.

 القصور في تغطية مقرر
رئيس القسم المقرر
إذا حالت ظروف طارئة دون تغطية ( )%75من مفردات المقرر الدراسي ،يُلغي
ُ
الدراسي لجميع الطلبة المسجلين به ،وذلك بعد موافقة قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية ،وعميد الكلية،
ويتعين على الطلبة إعادة تسجيل ھذا المقرر في أول فصل دراسي يعرض فيه .وال يعد من الظروف
الطارئة بأي حال من األحوال تغيب الطالب عن حضور المحاضرات والدروس العملية بدون مبرر.

 الغياب عن االمتحانات
إذا تغيب الطالب عن أداء االمتحانات الجزئية أو االمتحان النهائي في أي مقرر ترصد له درجة صفر في
ذلك االمتحان ما لم يتقدم بأحد المبررات اآلتية-:
18

دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

.1

كان يوم االمتحان المتغيب عنه مريضا نزيال بالمستشفى.

.2

وفاة أحد أقاربه من الذين تربطهم به صلة قرابة من الدرجة األولى ،وذلك خالل فترة ال تزيد عن
أربعة أيام من تاريخ االمتحان المتغيب عنه.

.3

أي عذر قاھر تقبله لجنة االمتحانات والمراقبة.

بشرط اعتماد قبول المبرر في كل الحاالت من أستاذ المقرر بالنسبة لالمتحانات الجزئية ومن عميد الكلية
بالنسبة لالمتحان النهائي.

 مراجعة أوراق اإلجابة
يحق للطالب الراسب التقدم بطلب لمراجعة أوراق إجابته في المواد التي رسب فيها ،فيما ال يزيد عن
مقررين دراسيين ،وفق اإلجراءات والضوابط اآلتية:
.1
.2
.3

.4

يقدم طلب المراجعة إلى قسم الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ إعالن
النتيجة.
يتم تشكيل لجنة للمراجعة من قبل القسم المختص تتكون من ثالثة أعضاء ھيئة تدريس على األقل
على أن يكون أحدھم أستاذ المادة ،إن أمكن ،وتقديم تقريرھا إلى رئيس لجنة االمتحانات والمراقبة.
يتم إعالم الطالب عن طريق لوحة اإلعالنات بالكلية من قبل القسم المختص بموعد اجتماع لجان
المراجعة ،وفي حالة عدم حضور الطالب في الموعد المحدد ،تعقد اللجنة اجتماعها وتتم المراجعة
في غيابه.
إذا ثبت صحة ادعاء الطالب ،يتم تعديل النتيجة ،وتودع نسخة من التقرير بملف الطالب وأخرى لدى
قسم الدراسة واالمتحانات ويطلب من أستاذ المادة تقديم تقرير مكتوب لتبرير ھذا التعديل.

 تكريم المتفوقين
متنح الكلية درجة الشرف للطالب املتحصل على درجة البكالوريوس يف مدة ال تتجاوز عشرة فصول دراسية
بتقدير عام ممتاز.

اإلنـــــذار والفصـــــــل من الدراسة
 اإلنذار
ينذر الطالب يف احلاالت اآلتية :ـ
 .1إذا انقطع عن الدراسة مدة فصل دراسي بال عذر مشروع.
 .2إذا قل املعدل الرتاكمي العام عن ( ،)%50أي بتقدير عام ضعيف مع نهاية أي فصل دراسي.
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 .3إذا قل املعدل الفصلي عن ( )%35يف أي فصل دراسي.

 اإليقاف عن الدراسة
يوقف الطالب عن الدراسة بالكلية وحيال أمره إىل رئيس اجلامعة يف إحدى احلاالت اآلتية :ـ
 .1إذا انقطع عن الدراسة ملدة فصلني دراسيني متتاليني بال عذر مشروع.
 .2إذا حتصل على معدل تراكمي عام أقل من ( ،)% 35أي ضعيف جداً يف فصليني دراسيني من الفصول
األربعة األوىل.
 .3إذا جتاوز املدة احملددة للدراسة املنصوص عليها (عشرة فصول) بأربعة فصول دراسية.
.4إذا حتصل على احلد األعلى من اإلنذارات وهي (ثالث إنذارات متتالية).

المخالفات التأديبية
يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعال يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح واألنظمة المعمول بها في الكلية،
داخل الكلية أو في أي مكان من ملحقاتها ،وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو االمتناع
عن أداء واجب.
ويظل الطالب خاضعا ألحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة حتى زوال ھذه الصفة بتخرجه
أو إلغاء تسجيله.
 تقسم المخالفات التأديبية إلى األقسام التالية:
 .1االعتداء على أعضاء ھيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالكلية أو ممتلكاتهم.
 .2االعتداء على أموال الكلية أو المرافق التابعة لها.
 .3اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات.
 .4ارتكاب أي سلوك مناف لألخالق أو أي فعل يمس النظام العام واآلداب العامة.
 يعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أوالطالب ما يلي:
 الضرب واإليذاء. الشتم أو القذف أو التهديد. اإلھانة. اتالف الممتلكات الشخصية داخل حرم الكلية أو الجامعة.20
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ويتحقق االعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه أو من دونه ،سواء ارتكب الفعل شفاھة أو
كتابة أو إشارة.
 يعد من مخالفات االعتداء على األموال والمرافق والمستندات التابعة للكلية ما يلي:
 إتالف أو تخريب األدوات والمعدات التابعة لمرافق الكلية سواء بجعلها غير صالحة لالستعمال أوبتغيير وجه استعمالها كليا أو جزئيا
 سرقة األموال أو األدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرھا من ممتلكات الكلية أو االستيالء عليها. عدم إرجاع ما سلم للطالب على سبيل األمانة أو اإلعارة. إتالف أو سرقة المستندات المختلفة مثل :أسئلة االمتحانات وكراسات اإلجابة وملفات الطلبة وغيرھا. يعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما يلي:
 .1تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات واإلفادات والوثائق والمستندات ،سواء كانت صادرة عن
الكلية أو عن غيرھا إذا كانت ذات صلة بالكلية.
 .2انتحال الشخصية بأي شكل كان سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره ،ويعد انتحاال للشخصية
دخول طالب بدال عن طالب آخر ألداء االمتحان أو استخدام طالب لوثائق تخص طالب آخر اثناء
االمتحان ،وتسري العقوبة على الطالبين ،وكل من سهل ذلك أو كان شريكا فيه من الطالب أو من
غيرھم ،أما إذا اشترك في الفعل من غير التابعين للكلية ،أحيل أمره على الجهات المختصة.
 .3إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو االمتحانات بأي صورة كانت.
 .4التأثير على األساتذة والعاملين فيما يخص سير اإلمتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرھا مما يتعلق
بشؤون الدراسة واالمتحانات.
 .5ممارسة أعمال الغش في االمتحانات أو الشروع فيها بأي صورة من الصور ،ويعد من قبيل
الشروع في الغش إدخا ُل الطالب إلى قاعة االمتحانات أي أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات عالقة
بالمنهج الدراسي موضوع االمتحانات ،ما لم يكن مرخصا ُ بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات.
 .6إدخال أي أجهزة الكترونية أوغيرھا إلى قاعة االمتحان مما يمكن استخدامها أو االستعانة بها فى
تخزين ونقل المعلومات ،ما لم يكن مرخصا ُ بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات.
 .7يعد من ضمن المخالفات المخلة بنظام الدراسة واالمتحانات استعمال الطالب ألجهزة االتصال
الالسلكية (الهاتف المحمول) أثناء االمتحانات بكونها إحدى وسائل الغش.
 .8يعد مخالفة مخلة بنظام الدراسة واالمتحانات عدم ابراز بطاقة تعريف الكلية الخاصة بالطالب في
أي وقت تطلب منه أثناء االمتحانات.
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 .9االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقا ألحكام الالئحة.
 .10أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
 يعد سلوكا ً منافيا ً لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتية:
 .1االعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف اآلخر وفي حال الرضا يعد الطرف اآلخر شريكا في الفعل.

 .2كل ما من شأنه خدش الحياء العام أو اإلخالل بالشرف أو المساس باآلداب العامة واألخالق
اإلسالمية وفقا للقوانين النافذة.
 .3تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور أو التدخين فى القاعات أو
المعامل أو الممرات أو المبانى والمنشأت التابعة للكلية.
 .4تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
 .5الظهور بمظهر غير الئق داخل الكلية أو ارتداء أزياءا منافية لآلداب العامة واألخالق اإلسالمية،
واستعمال كل ما من شأنه اإلخالل باألعراف واآلداب االجتماعية واإلسالمية.
وفي جميع األحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على الكلية إبالغ الجهات المختصة.
تعد النقاط المذكورة باألعلى على سبيل المثال ال الحصر ويعتبر السلوك محظور مادام مخالفا للتشريعات
والنظم المعمول بها ويتنافى مع األخالق واآلداب العامة.

العقوبات التأديبية
يعاقب الطالب باإليقاف عن الدراسة أو يوجه إليه إنذار إذا ارتكب األفعال المنصوص عليها في األعلى.
ولالطالع على المعلومات التفصيلية للعقوبات التأديبية ،يطلب مراجعة الالئحة الداخلية للكلية.

اإلجراءات التأديبية
 على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الكلية أن يقدم بالغا عن ھذه المخالفة،
يتضمن تقريرا مكتوبا إلى مكتب عميد الكلية.
 فور اإلبالغ عن الواقعة يتعين على عميد الكلية تكليف لجنة للتحقيق من ثالثة أعضاء من ھيئة التدريس
يكون أحدھم مقرر اللجنة.
 يتم إعالم الطالب بالتحقيق قبل ثالثة أيام من موعد التحقيق ،وال يحسب اليوم الذي تم فيه اإلعالن،
ويجوز أن يتم التحقيق فورا في حاالت الضرورة واالستعجال وخوف ضياع األدلة.
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 بعد االنتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب للتحقيق مع إعالمه به ،يقدم المكلف بالتحقيق تقريره
إلى السيد عميد الكلية.
 فور االنتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من عميد الكلية إذا رأى ذلك ،ويتكون من
ثالثة أعضاء ھيئة التدريس ،من ذوي الخبرة والدراية ،وعضو من المكتب القانوني بالجامعة ومندوب
عن اتحاد الطلبة ،ويرأس المجلس أقدم أعضاء ھيئة التدريس ،ويتم إعالم من تمت إحالته على المجلس
المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه ،خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام ،وال يحتسب اليوم الذي
تم فيه اإلعالم من بينها ،وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابيا .وال يجوز لمن اشترك
في لجنة التحقيق أن يكون عضوا بمجلس التأديب.
مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ،ويجوز للمجلس استدعاء الشهود ،كما يجوز له
 يُصد ُر
ُ
استدعاء من قام بالتحقيق واالستعانة بمن يري وجوب االستعانة بهم.
 يتم اإلعالن عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة اإلعالنات في الكلية ،ويعد ذلك قرينة على العلم به.
 يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات األعضاء ،وال تعد نافذة إال بعد اعتمادھا من عميد
الكلية ،أما القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فال تعد نافذة إال بعد اعتمادھا من رئيس الجامعة،
وتبلغ الجامعات والمعاھد العليا كافة في ليبيا بقرار الفصل للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول لديها.
 يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة اإلعالنات في الكلية ،وتسلم نسخة منه للقسم العلميي التيابع ليه الطاليب،
ونسخة لقسم الدراسة واالمتحانيات بالكليية ،ونسيخة لمسيجل الكليية ،ونسيخة للمعنيى إذا أمكين ذليك ،كميا
تودع نسخة بالملف الشخصي للطالب.
 تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو سحب ملفه من الكلية ،وال يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو
الحكم فيها على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
 تعد قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقا ألحكام ھذه الالئحة نهائية بعد اعتمادھا ،وال يجوز
الطعن فيها إال بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.

قسم التسجيل بالكلية
يقوم مكتب المسجل بالكلية بإستقبال الطالب الجدد وإتمام إجراءات قيدهم من حيث التحقق من إستيفاء
الشروط والمستندات المطلوبة للقبول والتسجيل ومنح ارقام القيد وبطاقات التعريف .ويتبع إدارة المسجل
عدة أقسام وهي قسم القبول والتسجيل وقسم الخريجين وقسم النشاط الطالبي وقسم الوسائل التعليمية،
وكذلك قسم الخدمة اإلجتماعية.
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 التواصل مع القسم- :
يترأس قسم التسجيل  /أ .سامي محمد الشويرف
رقم الهاتف/
البريد االلكتروني/
ويضم قسم التسجيل بالكلية المكاتب التالية : -
 -1قسم القبول والتسجيل
ويتولى شؤون الطالب الجدد ويقدم الخدمات للطلبة طوال فترة الدراسة بالكلية.
 -2قسم الخريجين
ويقدم الخدمات للطلبة الخرجين مثل إفادات التخرج وكشوف الدرجات
 -3قسم النشاط الطالبي
 -4قسم الوسائل التعليمية
يقع مكتب المسجل في الدور األرضى للمبنى اإلداري بالكلية.

مكتب الجودة وتقييم األداء
يعنى مكتب الجودة وتقييم األداء باإلشراف على تطبيق شروط ومعايير الجودة واإلعتماد المعمول بها في
الجامعات الليبية والصادرة عن المركز الوطني لضمان جودة التعليم ،كما يعمل المكتب على ضمان
استيفاء معايير الجودة واإلعتماد وسالمة اإلجراءات من خالل المراجعة الدورية لهذه المعايير ،إضافة إلى
وضع الخطط واالّليات الالزمة لتحقيق برامج الجودة بالكلية وفقا لألهداف المرسومة وشروط الجودة
ومواصفاتها .ومن هذه االّليات التي تبنى عليها خطة عمل مكتب الجودة وتقييم األداء وضع البرامج
الزمنية لنشر ثقافة الجودة في الكلية بما يتفق مع رؤية ورسالة وأهداف الكلية ،باإلضافة إلى إعداد وثائق
توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية بالكلية ،كما يقوم المكتب بالمراجعة الدورية للوائح الكلية
وملفات أعضاء هيئة التدريس والطلبة وطرح استبانات التقييم وغيرها.
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يقوم المكتب بعقد لقاءات مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وفنيي المعامل والموظفين في إطار
تعريفهم بالجودة وأهميتها ونشر ثقافتها في الوسط العلمي .وفي هذا السياق يقوم المكتب بتصميم مطويات
ونشرات تهتم بهذه الجوانب وتوزيعها على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين في الكلية.
التواصل مع القسم- :
يترأس مكتب الجودة  /أ .مصطفى صوفيه
رقم الهاتف/
البريد االلكتروني/
يقع مكتب الجودة وتقييم االداء في الدور األرضى للمبنى اإلداري بالكلية.

مكتبة الكلية
أنشئت الكلية مكتبة علمية تحوي عددا ً من الكتب والمراجع التي يحتاج إليها الطالب وأعضاء هيئة
التدريس إستكماال للعملية التعليمية ،يتم تصنيفها وتبويبها وفقا لألساليب العلمية ،وبالمكتبة منظومة
الكترونية تنظم لروادها استخدام محتوياتها من حيث تقديم خدمات المطالعة واإلعارة ،إضافة إلى ذلك تم
انشاء مكتبة إلكترونية لسد احتياجات الطالب الذين يمكنهم اإلستفادة منها عن طريق الحواسيب الموجودة
في المكتبة وفي معمل الحاسبات بالكلية .وتسعى الكلية مدعومة بإدارة الجامعة إلى توفير مزيدا ً من الكتب
والمراجع العلمية والهندسية والمجالت والدوريات المتخصصة إلثراء المكتبة وتطويرها بشكل دوري
بالمصادر الورقية واإللكترونية.
 نظام اإلعارة:
 تتم إعارة الكتب للطلبة لمدة أسبوع. ال يجوز إعارة الكتب النادرة أو ذات النسخة الواحدة. خدمات المكتبة:
 تنظيم عملية استعارة الكتب العلمية. مساعدة الطلبة في توفير نسخة ورقية من مشاريع التخرج.25
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 توفير مساحة للدراسة. توفير مساحة لالستخدام الحاسب االلي التواصل مع المكتبة:
يرأس المكتبة أمين المكتبة /أ .أشرف أبو حلفاية.
رقم الهاتف/
البريد االلكتروني/
تقع مكتبة الكلية في الدور األرضى للمبنى اإلداري بالكلية.

معامل الكلية
يعتبر الجانب التطبيقي والعملي أحد أركان العملية التعليمية في كلية الهندسة ،وهو المكمل للجانب
األكاديمي ،وانطالقا ً من ذلك فإن الكلية تسعى ألن يكون من أولوياتها توفير المعامل والمختبرات التي
يحتاج إليها الطالب في مختلف التخصصات.
وتوجد بالكلية معامل مختلفة منها معامل الخرسانات ومعامل أجهزة الحواسيب .كما يتم توظيف
البرمجيات التطبيقية المتطورة للمساعدة في ترسيخ المفاهيم التطبيقية للدروس النظرية.

قسم الدراسة واإلمتحانات
قسم الدراسة واإلمتحانات في الكلية يتولي اإلشراف على النتائج ورصد الدرجات وحساب المعدالت
الفصلية والتراكمية للطالب .كما يتولى القسم اإلشراف على لجان اإلمتحانات والمراقبة باإلضافة إلى
تشغيل منظومة التسجيل والدراسة واإلمتحانات بالكلية .ويقوم القسم بالتنسيق بين األقسام العلمية في وضع
الجداول الدراسية وتغطية المقررات المشتركة بأعضاء هيئة التدريس .ومن مهام القسم البث في طلبات
النقل بين األقسام وكذلك طلبات اإلنتقال إلى الكلية من الكليات والجامعات األخرى .ومن مهام القسم أيضا ً
إعداد قوائم بأسماء الطالب واستخراج بطاقات التعريف وكذلك تنظيم الجداول الدراسية وجداول
اإلمتحانات والقاعات وكذلك توزيع المراقبات لإلمتحانات بالتنسيق مع األقسام العلمية .كما يقوم قسم
الدراسة واإلمتحانات بإعداد التقارير عن سير العملية التعليمية واإلمتحانات.

الخدمات التعليمية اإللكترونية
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يعتبر الموقع االلكتروني الرسمي للكلية وسيلة معتمدة لإلعالنات المختلفة للطالب .كما يوفر الموقع
االلكتروني خدمات تعليمية متنوعة كالتسجيل وتنزيل المواد من خالل منظومة الدراسة واالمتحانات.
ويمكن الوصول الى الموقع االلكتروني للكلية من خالل الرابط التالي- :
/https://asmarya.edu.ly/eng/ar

منظومة الدراسة واالمتحانات:يمكن للطالب من خالل ھذ المنظومة تسجيل المقررات الدراسية والتعديل على التسجيل باإلضافة والحذف
بداية كل فصل دراسي ،كما يستطيع الطالب االطالع على النتائج في نهاية الفصل الدراسي ويمكن
الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور للمنظومة من خالل التواصل مع قسم التسجيل.
كما توفر منظومة الدراسة واالمتحانات خدمة القاعات الدراسية االلكترونية التي تهدف لمساعدة أعضاء
ھيئة التدريس والطلبة على التواصل وتبسيط عملية مشاركة الملفات وتسليم الواجبات والتقارير بشكل
إلكتروني.
ويمكن الدخول الى منظومة الدراسة واالمتحانات لكلية الهندسة من خالل الرابط التالي- :
http://www.asmarya.edu.ly/eng/
التواصل مع القسم- :
يترأس قسم الدراسة واالمتحانات  /أ .مصطفى عمر حكومه
رقم الهاتف/
البريد االلكتروني/
يقع قسم الدراسة واالمتحانات في الدور األرضى للمبنى اإلداري بالكلية.

مكتب الخزينة بالكلية
يقوم مكتب خزينة الكلية بتحصيل رسوم الكلية والتي تشمل كل من:
 رسوم التسجيل وتجديد وإيقاف القيد
 رسوم استخراج افادة التخرج
 رسوم استخراج كشا الدراجات
التواصل مع القسم- :
27
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يترأس مكتب الخزينة بالكلية /أ .فرج مفتاح صاكال
رقم الهاتف/
البريد االلكتروني/

النشاط الطالبي والثقافي
يهتم قسم النشاط الطالبي بتنظيم المناشط الثقافية والرياضية بالكلية ،وكذلك تنظيم مشاركات طالب الكلية
واإلشراف عليها في البرامج والنشاطات التي تنظم على مستوى الجامعة أو خارجها وغيرها من البرامج
والمسابقات التي تشارك فيها الكلية في المحافل والمعارض وغيرها.

األقسام العلمية والمقررات
الدراسية
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قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية
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عن القسم:
الهندسة الميكانيكة والصناعية من العلوم الهندسية العريقة ذات األهمية المحورية في محاكاة متطلبات
موسسات الدولة الخدمية واالنتاجية والصناعية ،وتوفير احتياجاتها من الكوادر المؤهلة إلدارة عجلة التقدم
ْ
ودورة االنتاج والصناعة ،كذلك متطلبات التأسيس والتشغيل والصيانة للقالع الصناعية واالنتاجية في
مجاالت عدة ،إضافة إلى أنها احدى السبل الهامة للبحاث والمطورين في تحقيق النجاح وتطوير وتطويع
التقنية والتكنولوجيا للدفع بعجلة التقدم واإلزدهار في شتى المجاالت.
تأسس القسم سنة 2014م وهو من األقسام المؤسسة لكلية الهندسة بزليتن ،ويقوم القسم على إعداد
وتكوين المهندس القادر والمتميز في عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل في مجاالت الهندسة الميكانيكية
والصناعية وذلك بتزويده بالعلوم األساسية والهندسية للرفع من قدراته إليجاد وتطوير الحلول المجدية فنيا
واقتصاديا في عمليات االنتاج واإلدارة الصناعية وإدارة الطاقة انتاجا بمحطاتها واستهالكا باستخدامها،
وإكسابه المعرفة والمهارات من خالل المقررات والبرمجيات المختصة في استخدام أساليب المحاكاة
والنمذجة الرياضية والتحكم اآللي وأسس التصميم ،وهندسة وإدارة منظومات االنتاج والتصنيع ،إضافة
إلى مفاهيم الجودة واالقتصاد الهندسي.
ويهدف القسم إلى تخريج مهندسين في مجال الهندسة الميكانيكية والصناعية مؤهلين علميا وفقا للمعايير
األكاديمية ،يمنحون شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية والصناعية وقادرون على المنافسة
والتميز في سوق العمل والقيام بأعباء الوظيفة الهندسية بالدقة والجودة ،إضافة إلى قدراتهم على البحث
العلمي والمساهمة في البرامج التطويرية للعمليات الهندسية في مجالهم.
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الهندسة الميكانيكية

Mechanical Engineering
st

No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131

1 Semester
Course Name
Engineering Mechanics I
Provisions of Islamic Jurisprudence

Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

GS122

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing
Intro. to Qura'n and Sunna
English Language II
Mathematics II
Physics Lab
Physics II

No.
ME221
ME241
GH213
GS213
GS215
GS242

3rd Semester
Course Name
Engineering I Production
Thermodynamics I
Islamic Creed and Thought
Mathematics III
Statistics and probability
Computer Programing

No.
GE232
ME242
ME251
GE222
GS214
ME222

4th Semester
Course Name
Geometry Descriptive
Thermodynamics II
Fluid Mechanics I
Properties of Materials
Mathematics IV
Production Engineering II

No.
GE112
GE121
GE131
GH112
GH132
GS112
GS121L

Cts
3
2
2
2
3
3
3
18

اسم المقرر
Iھندسة ميكانيكية
اإلسالمي أحكام الفقه
اللغة العربية
Iاإلنجليزية اللغة
1 رياضيات
Iفيزياء
كيمياء عامة

Prerequisities

Cts
3
2
2
2
2
3
1
3
18

اسم المقرر
IIھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
القراّن والسنة مدخل إلى
IIاللغة اإلنجليزية
2 رياضيات
معمل الفيزياء
IIفيزياء

Prerequisities
GE111

Cts
3
3
2
3
3
3
17

اسم المقرر
1 ھندسة إنتاج
 ديناميكا1 حرارية
والفكر اإلسالمي العقيدة
3 رياضيات
واإلحتماالت اإلحصاء
برمجة الحاسب

Prerequisities
GS122
GS122
GH112
GS112
GS112
GS112

Cts
2
3
3
3
3
3

اسم المقرر
ھندسة وصفية
 ديناميكا2 حرارية
 ميكانيكا1 موائع
خواص مواد
4 رياضيات
2 ھندسة إنتاج

Prerequisities
GE131
ME241
GS121+GE112
GE121
GS 213
ME221

17
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No.
ME321
ME341
ME331
ME 314
ME352

5th Semester
Course Name
of Machines I Theory
Heat and Mass Transfer I
Strength of Materials I
Mechanical Drawing
Fluid Mechanics II

Cts
3
3
3
2
3

اسم المقرر
1 نظرية األت
 إنتقال1 الحرارة والكتلة
1 مقاومة مواد
رسم ميكانيكي
الموائع ميكانيكا

Prerequisities
GE112
GS121
GE 111+ GS112
GE131
ME251

اسم المقرر
2 مقاومة مواد
2 نظرية األت
 إنتقال2 الحرارة والكتلة
أقتصاد ھندسي
الكهربائية أسس الهندسة

Prerequisities

14
No.
ME332
ME322
ME342
ME331
GE315

6th Semester
Course Name
Strength of Materials II
Theory of Machines II
Heat and Mass Transfer II
Engineering Economy
Fundamentals of Elec. Engineering

Cts
3
3
3
3
3

ME331

ME321
ME341
ME222+GS215
GS122

15
No.
ME451
ME410
ME411
ME461
ME412
ME416

7th Semester
Course Name
Mechanical Vibrations
Mechanical Meas. &
Instrumentation
Internal Combustion Engine
Design of Machine Elements I
Metallurgy
Numerical Methods

Cts
3
2
3
3
2
3

اسم المقرر
إھتزازات ميكانيكية
الميكانيكية القياسات
وأجهزتها
داخلي محركات إحتراق
 تصميم أجزاء1 األت
علم معادن
العددي طرق التحليل

Prerequisities
GS214+GE112

GE315
ME352+ME341
ME314+ME332
GE121
GS214+GS242

16
No.

8th Semester
Course Name

ME412

System Dynamics & Control

ME462
ME421

Design of Machine Elements II
HVAC & Refrigeration

3
3
3

ME432

Industrial Organiz. & Management

2

ME442

Corrosion

3

Cts

14

32
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ديناميكية المنظومات
والتحكم
 تصميم أجزاء2 األت
الهواء تكييف وتبريد
إدارة صناعية وتنظيم
صناعي
تأكل

Prerequisities
GS214
ME461
ME342+ME352
ME331
ME412
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9th Semester
Course Name

Production Quality Control
Hydraulic Machines

Cts
3
3
2
3

اسم المقرر
محطات توليد القدرة
الطاقة الشمسية الحرارية
السيطرة علي جودة األنتاج
األت ھيدروليكية

Prerequisities
ME242
ME341
ME432
ME352

ME563

Computational Fluid Mech. & H.T.

3

النمذجة الرياضية للموائع
والحراريات

ME352+ME416

ME598

Project Introduction

0

مقدمة مشروع

Compl. 123 ctS

اسم المقرر

Prerequisities
ME511
Finish 140 cts

No.
ME511
ME522
ME582
ME541

Power Plant

Thermal Solar Energy

14
No.
ME512

10th Semester
Course Name
Renewable Energy
Writing Technical Reports
Elective Course

B.SC. Project

33

Cts
3
1
3
4
11

الطاقات المتجددة

مادة إختيارية
مشروع التخرج

Finish 143 cts
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قسم الهندسة المدنية
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عن القسم:
يعتبر قسم الهندسة المدنية من األقسام المؤسسة لكلية الهندسة بالجامعة األسمرية األسالمية بزليتن منذ
إنشاءها سنة  ،2014حيث يهدف القسم إلى إعداد وتخريج مهندسين أكفاء قادرين على القيام بأعباء مسيرة
البناء والتشييد بزليتن وليبيا عموما ،وذلك لدورهم الهام والرئيسي في أنشطة البنية التحتية إنشا ًء وصيانة
وتجديدا وتحدثيا.
فمجاالت عمل المهندس المدني متعددة الجوانب الهندسية ،مثل تصميم وإنشاء المنشآت الهندسية المختلفة
كالمباني والطرق والجسور والسدود المائية وشبكات مياه الشرب والري وأنظمة الصرف الصحي ،إضافة
لدوره البارز والفعال في تصميم وإدارة أنظمة النقل ومرافقها وما يتعلق بها والسالمة المرورية ،وكذلك
العناية بموارد ومصادر المياه وإدارتها الستخدامها للشرب أو للري ،وطرق معالجة مياه الصرف الصحي
وإعادة تدوريها واستخدامها ،وكذلك إيجاد الحلول والمعالجات لمشاكل التربة التي تعيق المراحل اإلنشائية
في المشاريع الهندسية ،وللمهندس المدني كذلك دور هام في إدارة المشاريع الهندسية وتحليل التكاليف
وأساليب التشييد وغيرها.
يسعى القسم إلى إعداد المهندس المتميز والقادر على اإلبداع في حقول عمل الهندسة المدنية عموما،
مستخدما لما ي تم تحصيله أثناء دراسته بالقسم من األساليب العلمية والتطبيقية والبحثية التي يتبناه القسم،
ويقوم على تطويرها وتحديثها بدمج وسائل ووسائط التكنولوجيا كالبرامج الحاسوبية وتقنيات االتصال
والتواصل والتدريب عليها في تحليل البيانات والمعلومات وإعداد التصاميم وغيرها.
يهدف القسم إلى تخريج مهندسين يحملون الشهادة العلمية البكالوريوس في اختصاص الهندسة المدنية
قادرين على المنافسة في سوق العمل محليا وعالميا ،ويساهمون في بناء ونهظة ليبيا وخدمة المجتمع.
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قسم الهندسة المدنية

Civil Engineering Departement

No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131

1st Semester
Course Name
Engineering Mechanics I
Provisions of Islamic Jurisprudence
Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

No.
GE112
GE121
GE131
GH112
GH132
GS112
GS122

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing
Intro. to Qura'n and Sunna
English Language II
Mathematics II
Physics II

No.
CE231
CE241
GH213
GS121L
GS213
GS215
GS242

3rd Semester
Course Name
Surveying I
Geology for Civil Engineering
Islamic Creed and Thought
Physics Lab
Mathematics III
Statistics and probability
Computer Programing

36

Cts
3
2
2
2
3
3
3
18

اسم المقرر
I ھندسة ميكانيكية
اإلسالمي أحكام الفقه
اللغة العربية
I اإلنجليزية اللغة
I رياضيات
I فيزياء
كيمياء عامة

Prerequisities

Cts
3
2
2
2
2
3
3
17

اسم المقرر
II ھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
القراّن والسنة مدخل إلى
II اإلنجليزية اللغة
II رياضيات
II فيزياء

Prerequisities
GE111

Cts
3
2
2
1
3
3
3
17

اسم المقرر
I مساحة
ھندسية جيولوجيا
والفكر اإلسالمي العقيدة
معمل الفيزياء
III رياضيات
واإلحتماالت اإلحصاء
برمجة الحاسب

Prerequisities
GS112
GS112+GE112
GH112
GS122
GS112
GS112
GS112

GH111
GH131
GS111
GS121
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No.
GE232
CE232
CE211
GS214
CE291
GE222
CE222

4th Semester
Course Name
Descriptive Geometry
Surveying Ii
Structural Analysis I
Mathematics IV
Civil Engineering Drawing
Properties of Materials
Properties of Materials Lab

No.
CE331
CE301
CE312
CE321
CE321L
CE396

5th Semester
Course Name
Soil Mechanics 1
Strength of Materials
Structural Analysis 2
Concrete Technology
Concrete Technology Lab
Neumerical Analysis

No.
CE371
CE361
CE332
CE332L
CE322
CE372

6th Semester
Course Name
Fluid Mechanics 1
Road Engineering Design
Soil Mechanics 2
Soil Mechanics Lab.
Reinforced Concrete Design 1
Fluid Mechanics Lab

37

Cts
2
3
3
3
2
3
1
17

اسم المقرر
ھندسة وصفية
II مساحة
I انشاءات نظرية
IV رياضيات
رسم مدني
خواص مواد
مواد معمل خواص

Prerequisities
GE111
CE241
GS111+GS215
GS213
GE131
GE121
GE121

Cts
3
3
3
3
1
3
16

اسم المقرر
I التربة ميكانيكا
مقاومة المواد
II انشاءات نظرية
الخرسانة تقنية
معمل الخرسانة
عددي طرق تحليل

Prerequisities
CE301+CE241
CE211+GE222
CE211
GE222
CE321
GS214+GS242

Cts
2
3
3
1
3
1

اسم المقرر
Prerequisities
I الموائع ميكانيكا
GE112
الهندسي للطرق التصميم
CE331+CE232
II التربة ميكانيكا
CE331
تربة معمل
CE331
I خرسانة تصميم
CE211+CE301+ CE 321
معمل موائع
CE371
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3
2
18

I تصميم فوالذ
مباني عمارة وتشييد

CE211+CE301
CE321

No.
CE423

7th Semester
Course Name
Reinforced Concrete Design 2

Cts
3

اسم المقرر
II خرسانة تصميم

CE493

Quantities & Specifications

2

ومواصفات كميات

CE472
CE452
CE462
CE351

Fluid Mechanics 2
Hydrology
Transportation & Traffic Eng
Environmental Engineering 1

3
3
3
3
17

II الموائع ميكانيكا
ھيدرولوجيا
والمرور ھندسة النقل
I ھندسة بيئة

Prerequisities
CE322
CE396 +CE322+
CE231+CE291
CE371
CE371+CE332
CE361
CE371

No.
CE424
CE429
CE499
CE479
CE459
CE 444

8th Semester
Course Name
Reinforced Concrete Design III
Elective Subject
Elective Subject
Elective Subject
Elective Subject
Technical Report Writing

Cts
3
3
3
3
3
1
16

اسم المقرر
III خرسانة تصميم
اختيارية مادة
اختيارية مادة
اختيارية مادة
اختيارية مادة
فنية كتابة تقارير

No.
CE533
CE594
CE597
CE595
CE592

9th Semester
Course Name
Foundation Engineering
Const. Eng. Management
computer applications
Engineering Economy
Elective Subject

Cts
3
3
3
3
3

اسم المقرر
ھندسة أساسات
إدارة مشاريع
تطبيقات حاسوب
اقتصاد ھندسي
اختيارية مادة

Prerequisities
CE322+CE332
CE493
CE396+GS242
CE493

CE598

B.SC. Project

0

مشروع التخرج

Completing 130 Cts
+CE444

CE323
CE325

Steel Design 1
Building & Architecture

Prerequisities
CE423

GH121+GH132

15

No.

10th Semester
Course Name

Cts

اسم المقرر

Prerequisities

CE599

B. Sc. Project

5

مشروع التخرج

CE598
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5
156

قسم الهندسة الكيميائية
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عن القسم :
يعد تخصص الهندسة الكيميائية من الركائزاألساسية في عملية التنمية االقتصادية والصناعية للبلدان ويعتبر
حلقة الوصل بين العلوم والصناعة ،حيث يعنى ھذا التخصص بتصميم وتطوير العمليات الصناعية
الكيميائية ،وبتصميم وبناء وإدارة المصانع التي تكون العملية األساسية فيها ھي التفاعالت الكيميائية
وتندرج تحت ھذا التخصص العديد من العمليات والتي من أھمها عمليات انتقال المادة والحرارة .فالمهندس
الكيميائي ببساطة ھو الذي يعمل على تحويل المواد الخام الى منتجات صالحة االستعمال ،عن طريق
التدرج الصناعي في انتاجها معتمدا على المفاھيم الصناعية والعلمية الهندسية ،مع الحرص على الجانب
االقتصادي وااللتزام الدقيق بالمواصفات الفنية والبيئية للعملية االنتاجية.
وفقا من ھذا المنطلق ،فقد أنشىء قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة تزامنا مع تأسيس الكلية سنة ()2014
لتغطية احتياجات البلد المتنامية للمهندسين الكيميائيين وللمساھمة في التنمية الشاملة للبالد ،حيث يسعى
القسم إلى تحقيق طموحاته في تعميق المستوى العلمي بجانبيه األكاديمي والتقني ،كما يسعى القسم لسد
احتياجات الصناعة الوطنية العاملة بالحقول الصناعية المختلفة مثل الصناعات البتروكيميائية والصناعات
النفطية والصناعات الغدائية وصناعة االسمنت وتحلية المياه وغيرھا.
ويهدف القسم إلى تخريج كادر ھندسي متميز متخصص في مجال الهندسة الكيميائية لتغطية احتياجات
الصناعات الوطنية واالسهام في تنفيذ خطط التنمية ،وكذلك إجراء االبحاث لتطوير وتنويع الصناعات
الكيميائية والنفطية ،باالضافة إلى تحديث العملية التعليمية ومواكبة التطور العلمي.
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الهندسة الكيميائية

Chemical Engineering
No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131

1st Semester
Course Name
Engineering Mechanics I
Provisions of Islamic Jurisprudence
Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

Cts
3
2
2
2
3
3
3

اسم المقرر
I ھندسة ميكانيكية
اإلسالمي أحكام الفقه
اللغة العربية
Iاإلنجليزية اللغة
Iرياضيات
Iفيزياء
كيمياء عامة

Prerequisities

اسم المقرر
IIھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
القراّن مدخل إلى
والسنة
IIاللغة اإلنجليزية
IIرياضيات
معمل الفيزياء
IIفيزياء

Prerequisities
GE111

اسم المقرر
1 مقدمة ھندسة كيميائية
1 كيمياء فيزيائية
عقيدة وفكر إسالمي
3 رياضة
إحصاء و إحتماالت
برمجة حاسوب
معمل كيمياء عامة

Prerequisities
GS131
GS131
GH112
GS112
GS112
GS112
GS131

18

No.
GE112
GE121
GE131

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing

Cts
3
2
2

GH112

Introduction to Qura'n and Sunna

2

GH132
GS112
GS121L
GS122

English Language II
Mathematics II
Physics Lab
Physics II

2
3
1
3
18

No.
CHE201
CHE211
GH213
GS213
GS215
GS242
GS131L

3rd Semester
Course Name
Cts
Introduction to Chemical Engineering I 3
Physical Chemistry I
3
Islamic Creed and Thought
2
Mathematics III
3
Statistics and probability
3
Computer Programing
3
General Chemistry Lab
1

18
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GH111
GH131
GS111
GS121
GS121

دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

No.
CHE202
CHE221
CHE212
GE222
GS214
CHE211L

4th Semester
Course Name
Introduction to Chemical Engineering
II
Chemical Engineering
Thermodynamics I
Physical Chemistry II
Properties of Materials
Mathematics IV
Physical Chemistry Lab

Cts

اسم المقرر

3

2 مقدمة ھندسة كيميائية

3
3
3
3
1
16

CHE342
CHE331
GE315

5th Semester
Course Name
Mechanics Fluid
Chemical Engineering
Thermodynamics II
Instrumental Analysis
Organic Chemistry I
Fund. of ele.l Eng.

No.
CHE312

6th Semester
Course Name
Heat Transfer

Cts
4

CHE361

Chemical Reaction Engineering I

3

CHE332
CHE341
CHE355
CHE331L

Organic Chemistry II
Corrosion Engineering
Numerical Methods Analysis
Organic Chemistry Lab

3
3
3
1
17

No.
CHE421

7th Semester
Course Name
Mass Transfer I

Cts
3

CHE462

Chemical Reaction Engineering II

3

CHE441
CHE434
CHE451

Engineering Economics
Petrochemical Industry
Process Control

3
3
3

No.
CHE311
CHE322

42

Cts
4
3
3
3
3
16

ديناميكا حرارية
1 الهندسة الكيميائية
2 كيمياء فيزيائية
خواص مواد
4 رياضة
معمل كيمياء فيزيائية

Prerequisities
CHE201
CHE201
CHE211
GE121
GS213
CHE211

اسم المقرر
ميكانيكا موائع
ديناميكا حرارية
2 الهندسة الكيميائية
تحليل ألي
1 كيمياء عضوية
أسس ھندسة كهربائية

Prerequisities
CHE202

اسم المقرر
إنتقال حرارة
ھندسة تفاعالت
1 كيميائية
2 كيمياء عضوية
ھندسة تأكل
طرق التحليل العددي
معمل كيمياء عضوية

Prerequisities
CHE311

اسم المقرر
1 إنتقال مادة
ھندسة تفاعالت
2 كيميائية
إقتصاد ھندسي
صناعات بتروكيميائية
تحكم ألي

CHE221
GS131
GS131
GS122

CHE322
CHE331
GE222
GS214+GS242
CHE331

Prerequisities
CHE312
CHE361
CHE361
CHE332
CHE361

دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

15

No.
CHE422
CHE471

8th Semester
Course Name
Mass Transfer II
Gas Engineering

Cts
3
3

اسم المقرر
2 إنتقال مادة
ھندسة غاز

CHE480

Transport Phenomena

3

ظواھر اإلنتقال

CHE455

Chemical Process Safety

3

CHE431
CHE444

Unit Operation I
Technical Report Writing

3
1
16

No.
CHE521
CHE545

9th Semester
Course Name
Plant Design
Computer Application in Chemical
Engineering

Cts
3
3

السالمة في الصناعات
الكيميائية
1 عمليات موحدة
كتابة تقارير فنية

اسم المقرر
تصميم مصانع
تطبيقات الحاسوب في
الهندسة الكيميائية

CHE532

Unit Operation II

3

2 عمليات موحدة

CHE565

Elective

3

مادة إختيارية

CHE598

B. Sc. Project I

0

مشروع تخرج

Prerequisities
CHE421
CHE421
CHE421+GS21
4
CHE421
CHE312
GH121+GH132

Prerequisities
CHE422
CHE355+CHE4
22+CHE462
CHE431+CHE4
22
CHE421
Completing
125 Cts+
CHE444

12

No.
CHE580
CHE575
CHE599
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10th Semester
Course Name
Petroleum Refinery
Chemical process simulation and
design
B. Sc. Project II

Cts
3
3
6
12

اسم المقرر
مصفاة نفط
محاكاة و تصميم
العمليات الكيميائية
مشروع تخرج

Prerequisities
CHE422
CHE422
ECE598

دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

قسم الهندسة الكهربية والحاسوب
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دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

عن القسم:
تعتبر دراسة الهندسة الكهربائية والحاسوب ،بمجاالتها المتعددة ،من الركائز األساسية في التعليم الحديث
وذلك إلرتباطها الوثيق بمظاهر الحياة العصرية ،وما تشهده من تطور مضطرد في جميع مناحيها
واستخداماتها إنما هو دليال على أهميتها وضروريتها .وتشمل الهندسة الكهربائية علوم هندسة أنظمة
القوى والقدرة الكهربية ،وهندسة اإلتصاالت ،وهندسة اإللكترونيات والحاسب ،باإلضافة إلى أنظمة
التحكم.
أنشئى قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب سنة 2014م منذ افتتاح كلية الهندسة بزليتن ،حيث يقوم القسم
بإعداد المهندس الكهربائي الكفء القادر على المنافسة والمتسلح بقدرات التفكير الهندسي الخالق ،وذلك
من خالل المقررات والبرامج التي تتضمن دراسة القوى الكهربائية وهندسة اإللكترونيات واالتصاالت
ونظم التحكم اآللي وتطبيقاته في مجال هندسة القوى الكهربائية ،ونظم توليد الطاقة الكهربائية وطرق
وتقنيات نقلها بمستويات الجهد المتعددة ،بينما تتناول الهندسة اإللكترونية الدوائر والنظم االلكترونية
وهندسة الحاسبات وأسس نظم شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية ،إضافة إلى نظم التحكم اآللي
وتطبيقاتها في الحياة العملية مثل أنظمة التحريك الكهربائي ومجاالت التحكم ،ويضم القسم أربع شعب
تخصصية وهي شعبة القوى الكهربية ،وشعبة هندسة اإلتصاالت ،وشعبة أنظمة التحكم ،وشعبة هندسة
الحاسب.
ويهدف القسم إلى تخريج كفاءات هندسية ماهرة في الهندسة الكهربائية والحاسوب يحملون شهادة
البكالوريوس ،قادرين على العمل والمنافسة في عدة مجاالت وفقا ً لتخصصهم العلمي ،ومن هذه المجاالت
محطات توليد ونقل الطاقة الكهربائية ،ومهندسو الشبكات والخطوط الكهربائية ،وفي مجال اإلتصاالت
عامة ،والمؤسسات الصناعية واالنتاجية والخدمية ،كذلك المشاركة في عمليات البحث والتطوير في
مجاالت الهندسة الكهربائية والحاسوب.
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هندسة القوى الكهربية

Power System Engineering
st

No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131

1 Semester
Course Name
Engineering Mechanics I
Provisions of Islamic Jurisprudence
Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

No.
GE112
GE121
GE131
GH112
GH132
GS112
GS121L
GS122

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing
Intro. to Qura'n and Sunna
English Language II
Mathematics II
Physics Lab
Physics II

No.
ECE200
ECE220
GH213
GS213
GS215
GS242

3rd Semester
Course Name
Fundamentals of Electrical Eng.
Basic Electronic Circuits
Islamic Creed and Thought
Mathematics III
Statistics and probability
Computer Programing
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Cts
3
2
2
2
3
3
3
18

اسم المقرر
Iھندسة ميكانيكية
اإلسالمي أحكام الفقه
اللغة العربية
Iاإلنجليزية اللغة
Iرياضيات
Iفيزياء
كيمياء عامة

Prerequisites

Cts
3
2
2
2
2
3
1
3
18

اسم المقرر
IIھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
القراّن والسنة مدخل إلى
IIاللغة اإلنجليزية
IIرياضيات
معمل الفيزياء
IIفيزياء

Prerequisites
GE111

Cts
3
3
2
3
3
3
17

اسم المقرر
مبادئ الهندسة الكهربية
الدوائر اإللكترونية أساسيات
والفكر اإلسالمي العقيدة
IIIرياضيات
واإلحتماالت اإلحصاء
برمجة الحاسب

Prerequisites
GS122
GS122
GH112
GS112
GS112
GS112

GH111
GH131
GS111
GS121
GS121

دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

No.
ECE201
ECE221
ECE230
ECE270
GE222
GS214

4th Semester
Course Name
Electric Circuits I
Analog Electronic Circuits
Intr. to Digital Systems
Electric Measurements
Properties of Materials
Mathematics IV

No.
ECE302
ECE303
ECE340
ECE350
ECE360
ECE380
ME340

5th Semester
Course Name
Electric Circuits II
Electric Circuit Lab I
Electromagnetics I
Energy Conversion
Signal & Systems
Control Systems I
Thermodynamics

No.
ECE316
ECE321
ECE330
ECE342
ECE351
ECE361
ECE381

6th Semester
Course Name
Numerical Analysis
Electronics Lab
Microprocessors I
Elect. Power Eng. I
Electric Machines I
Communication Eng. I
Control Systems II

No.
ECE412
ECE434
ECE443
ECE446
ECE452
ECE422
ME440

7th Semester
Course Name
Electric Circuit Lab II
Digital Systems Lab
Elect. Power Eng. II
Power System Analysis I
Electric Machines II
Power electronics
Thermal Engines
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Cts
3
3
3
3
3
3
18

اسم المقرر
I دوائر كهربية
الكترونية تماثلية دوائر
رقمية مقدمة أنظمة
قياسات كهربية
خواص المواد
IVرياضيات

Prerequisites
ECE200
ECE220
ECE220
ECE200
GE121
GS213

Cts
3
1
3
3
3
3
3
19

اسم المقرر
II دوائر كهربية
I معمل دوائر كهربية
I كهرومغناطيسيات
تحويل الطاقة
إشارات ونظم
I أنظمة تحكم
حرارية ديناميكا

Prerequisites
ECE201
ECE201
ECE201
ECE201
GS214
GS214
GS121

Cts
3
1
3
3
3
3
3
19

اسم المقرر
التحليل العددي
إلكترونيات معمل
I معالجات دقيقة
I ھندسة قوى كهربية
I اّالت كهربية
I ھندسة إتصاالت
II تحكم أنظمة

Prerequisites
GS214+GS242
ECE221
ECE230
ECE302
ECE350
ECE360
ECE380

Cts
1
1
3
3
3
3
3
17

اسم المقرر
II معمل دوائر كهربية
رقمية معمل أنظمة
II كهربية ھندسة قوى
I تحليل نظم قوى كهربية
II اّالت كهربية
القدرة الكترونيات
محركات حرارية

Prerequisites
ECE302+ECE303
ECE230
ECE342
ECE342
ECE351
ECE221
ME340

دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

No.
ECE438
ECE444
ECE447
ECE453
ECE454
ECE455

8th Semester
Course Name
Microprocessors Lab I
Technical Report Writing
Power System Analysis II
Power Plants
High Voltage Eng.
Electric Power Lab I

No.
ECE544
ECE545
ECE556
ECE598

9th Semester
Course Name
Elect. Power Eng. III
Power Distribution
Electric Power Lab II
Project

No.
ECE559
ECE599

10th Semester
Course Name
Selected topics in Power Eng.
Project
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Cts
1
1
3
3
3
1
12

اسم المقرر
I معمل معالجات دقيقة
التقارير الفنية كتابة
II تحليل نظم قوى كهربية
محطات قوى
العالي ھندسة الجهد
I معمل قوى كهربية

Prerequisites
ECE330
GH132
ECE446
ECE452
ECE443
ECE452

Cts
3
3
1
0
7

اسم المقرر
III ھندسة قوى كهربية
توزيع قدرة
II معمل قوى كهربية
مشروع التخرج

Prerequisites
ECE443+ECE447
ECE447
ECE455

Cts
3
6
9
154

اسم المقرر
 القوى.مواضيع مختارة في ه
مشروع التخرج

Prerequisites

130 Cts + ECE444

ECE443+ECE447

ECE598

دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

هندسة التحكم

Control System Engineering
st

No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131

1 Semester
Course Name
Engineering Mechanics I
Provisions of Islamic Jurisprudence
Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

No.
GE112
GE121
GE131
GH112
GH132
GS112
GS121L
GS122

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing
Intro. to Qura'n and Sunna
English Language II
Mathematics II
Physics Lab
Physics II

No.
ECE200
ECE220
GH213
GS213
GS215
GS242
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3rd Semester
Course Name
Fundamentals of Electrical Eng.
Basic Electronic Circuits
Islamic Creed and Thought
Mathematics III
Statistics and probability
Computer Programing

Cts
3
2
2
2
3
3
3
18

اسم المقرر
Iھندسة ميكانيكية
أحكام الفقه اإلسالمي
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزيةI
Iرياضيات
Iفيزياء
كيمياء عامة

Prerequisites

Cts
3
2
2
2
2
3
1
3
18

اسم المقرر
IIھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
مدخل إلى القراّن والسنة
IIاللغة اإلنجليزية
IIرياضيات
معمل الفيزياء
IIفيزياء

Prerequisites
GE111

Cts
3
3
2
3
3
3
17

اسم المقرر
مبادئ الهندسة الكهربية
أساسيات الدوائر اإللكترونية
العقيدة والفكر اإلسالمي
IIIرياضيات
اإلحصاء واإلحتماالت
برمجة الحاسب

GH111
GH131
GS111
GS121
GS121

Prerequisites
GS122
GS122
GH112
GS112
GS112
GS112

دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

No.
ECE201
ECE221
ECE230
ECE270
GE222
GS214

4th Semester
Course Name
Electric Circuits I
Analog Electronic Circuits
Intr. to Digital Systems
Electric Measurements
Properties of Materials
Mathematics IV

No.
ECE302
ECE303
ECE322
ECE340
ECE350
ECE360
ECE380

5th Semester
Course Name
Electric Circuits II
Electric Circuit Lab I
Digital Electronics
Electromagnetics I
Energy Conversion
Signal & Systems
Control Systems I

No.
ECE316
ECE321
ECE330
ECE351
ECE361
ECE381

6th Semester
Course Name
Numerical Analysis
Electronics Lab
Microprocessors I
Electric Machines I
Communication Eng. I
Control Systems II

No.
ECE412
ECE434
ECE460
ECE482
ECE490
ECE491

7th Semester
Course Name
Electric Circuit Lab II
Digital Systems Lab
Digital Signal Processing
Control Systems Lab
Modern Control Systems
Simulated Control Systems

Cts
3
3
3
3
3
3
18

اسم المقرر
I دوائر كهربية
دوائر الكترونية تماثلية
مقدمة أنظمة رقمية
قياسات كهربية
خواص المواد
IVرياضيات

Prerequisites
ECE200
ECE220
ECE220
ECE200
GE121
GS213

Cts
3
1
3
3
3
3
3
19

اسم المقرر
II دوائر كهربية
I معمل دوائر كهربية
رقمية الكترونيات
I كهرومغناطيسيات
تحويل الطاقة
إشارات ونظم
I أنظمة تحكم

Prerequisites
ECE201
ECE201
ECE221
ECE201
ECE201
GS214
GS214

Cts
3
1
3
3
3
3
16

اسم المقرر
التحليل العددي
إلكترونيات معمل
I معالجات دقيقة
I اّالت كهربية
I ھندسة إتصاالت
II تحكم أنظمة

Prerequisites
GS214+GS242
ECE221
ECE230
ECE350
ECE360
ECE380

Cts
1
1
3
1
3
3

اسم المقرر
 معمل دوائر كهربيةII
معمل أنظمة رقمية
المعالجة الرقمية لإلشارة
معمل أنظمة تحكم
أنظمة تحكم حديثة
أنظمة تحكم تشبيهية

Prerequisites
ECE302+ECE303
ECE230
ECE360
ECE381
ECE380
ECE381

12
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دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

No.
ECE438
ECE444
ECE492
ECE484
ECE493
ECE483

8th Semester
Course Name
Microprocessors Lab I
Technical Report Writing
Optimal Control Systems
Digital Control Systems
Modern Control Systems Lab
Control System Design

No.
ECE594
ECE585
ECE586
ECE598

9th Semester
Course Name
Multivariable Control Systems
Control Using Computers
Artificial Intelligence
Project

No.
ECE596
ECE595
ECE599

10th Semester
Course Name
Selected topics in Control Eng.

Nonlinear Control Systems
Project

Cts
1
1
3
3
1
3
12

Cts
3
3
3
0
9

Cts
3
3
6
12
151

اسم المقرر
 معمل معالجات دقيقةI
كتابة التقارير الفنية
أنظمة تحكم مثلى
أنظمة تحكم رقمية
معمل أنظمة تحكم حديثة
تصميم أنظمة التحكم

Prerequisites
ECE330
GH132
ECE490
ECE460
ECE490
ECE381

اسم المقرر

Prerequisites
ECE490
ECE484
ECE490+ECE492

أنظمة تحكم متعددة المتغيرات

التحكم باستخدام الحاسبات

الذكاء اإلصطناعي
مشروع التخرج

اسم المقرر
 التحكم.مواضيع مختارة في ه

أنظمة تحكم الخطية
مشروع التخرج

No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131
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Provisions of Islamic Jurisprudence

Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

Prerequisites
ECE493
ECE594
ECE598

هندسة اإلتصاالت

Communication Engineering
1st Semester
Course Name
Engineering Mechanics I

130 Cts + ECE444

Cts
3
2
2
2
3
3
3
18

اسم المقرر
Iھندسة ميكانيكية
اإلسالمي أحكام الفقه
اللغة العربية
Iاإلنجليزية اللغة
Iرياضيات
Iفيزياء
كيمياء عامة

Prerequisites

دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

No.
GE112
GE121
GE131
GH112
GH132
GS112
GS121L
GS122

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing
Intro. to Qura'n and Sunna
English Language II
Mathematics II
Physics Lab
Physics II

No.
ECE200
ECE220
GH213
GS213
GS215
GS242

3rd Semester
Course Name
Fundamentals of Electrical Eng.
Basic Electronic Circuits
Islamic Creed and Thought
Mathematics III
Statistics and probability
Computer Programing

No.
ECE201
ECE221
ECE230
ECE270
GE222
GS214

4th Semester
Course Name
Electric Circuits I
Analog Electronic Circuits
Intr. to Digital Systems
Electric Measurements
Properties of Materials
Mathematics IV

No.
ECE302
ECE303
ECE322
ECE340
ECE350
ECE360
ECE380

5th Semester
Course Name
Electric Circuits II
Electric Circuit Lab I
Digital Electronics
Electromagnetics I
Energy Conversion
Signals and Systems
Control Systems I
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Cts
3
2
2
2
2
3
1
3
18

اسم المقرر
IIھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
القراّن والسنة مدخل إلى
IIاللغة اإلنجليزية
IIرياضيات
معمل الفيزياء
IIفيزياء

Prerequisites
GE111

Cts
3
3
2
3
3
3
17

اسم المقرر
مبادئ الهندسة الكهربية
الدوائر اإللكترونية أساسيات
والفكر اإلسالمي العقيدة
IIIرياضيات
واإلحتماالت اإلحصاء
برمجة الحاسب

Prerequisites
GS122
GS122
GH112
GS112
GS112
GS112

Cts
3
3
3
3
3
3
18

اسم المقرر
I دوائر كهربية
الكترونية تماثلية دوائر
رقمية مقدمة أنظمة
قياسات كهربية
خواص المواد
IVرياضيات

Prerequisites
ECE200
ECE220
ECE220
ECE200
GE121
GS213

Cts
3
1
3
3
3
3
3

اسم المقرر
II دوائر كهربية
I معمل دوائر كهربية
رقمية الكترونيات
I كهرومغناطيسيات
تحويل الطاقة
إشارات ونظم
I أنظمة تحكم

Prerequisites
ECE201
ECE201
ECE221

GH111
GH131
GS111
GS121
GS121

ECE201+GS214

ECE201
GS214
GS214

دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

19

No.
ECE316
ECE321
ECE330
ECE341
ECE361
ECE381

6th Semester
Course Name
Numerical Analysis
Electronics Lab
Microprocessors I
Electromagnetics II
Communication Eng. I
Control Systems II

No.
ECE412
ECE434
ECE460
ECE461
ECE465
ECE466

7th Semester
Course Name
Electric Circuit Lab II
Digital Systems Lab
Digital Signal Processing
Communication Eng. II
Antenna Theory and Design
Data Comm. & Com. Networks

No.
ECE423
ECE438
ECE444
ECE462
ECE463
ECE467
ECE468

No.
ECE540
ECE564
ECE598

53

8th Semester
Course Name
Semiconductor Electronics & Devices

Microprocessors Lab
Technical Writing
Communication Eng. Lab
Communication Systems I
Wireless Communications
Microwave Engineering
9th Semester
Course Name
Optical Communication systems

Communication Systems II
B.SC. Project

Cts
3
1
3
3
3
3
16

اسم المقرر
التحليل العددي
إلكترونيات معمل
I معالجات دقيقة
II كهرومغناطيسيات
I ھندسة إتصاالت
II تحكم أنظمة

Prerequisites

Cts
1
1
3
3
3
3
14

اسم المقرر
II معمل دوائر كهربية
رقمية معمل أنظمة
الرقمية لإلشارة المعالجة
I ھندسة إتصاالت
نظرية وتصميم ھوائيات
إتصاالت معلومات وشبكات

Prerequisites

Cts
3
1
1
1
3
3
3
15

اسم المقرر
أجهزة أشباه الموصالت
معمل معالجات دقيقة
التقارير الفنية كتابة
معمل ھندسة اإلتصاالت
I أنظمة إتصاالت
أتصاالت السلكية
ھندسة الموجات الدقيقة

Prerequisites
ECE322
ECE330
GH132
ECE461
ECE461
ECE465
ECE341

Cts
3
3
0
6

اسم المقرر
أنظمة إتصاالت بصرية
II أنظمة إتصاالت
مشروع التخرج

Prerequisites
ECE468
ECE463

GS214+GS242

ECE221
ECE230
ECE340
ECE360
ECE380

ECE302+ECE303

ECE230
ECE360
ECE361
ECE341
ECE361

130 Cts+ECE444

دليل الطالب
كلية الهندسة – الجامعة االسمرية

No.
ECE542

10th Semester
Course Name
Electromagnetics & Antenna Lab

ECE580

Special Topics in Comm. & Elec. Eng.

ECE599

B.SC. Project

54

Cts
1
3
6
10
151

اسم المقرر
معمل كهرومغناطيسيات وھوائيات
.مواضيع مختارة في ه
اإلتصاالت

مشروع التخرج

Prerequisites
ECE465
ECE598

