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 ، العجيالت( ي هندسة املوارد الطبيعية )بئرالغنمتكلي

 

 امةنبذة ع

 

كليات جامعة الزاوية وذلك بناءا على قرار السيد  ىمن الكليات الوليدة حديثا كأحد بئر الغنم  -الموارد الطبيعيةتعتبر كلية هندسة 

م بشأن انشاء كلية جامعية يكوم مقرها منطقة بئر الغنم تحت اسم كلية هندسة  2017لسنة  188رئيس حكومة الوفاق الوطني رقم 

كم  40ن الجبلية بمسافة كم وشمال مدينة يفر 58جنوب مدينة الزاوية بمسافة  بئرالغنم.وتقع مدينة بئر الغنم -الموارد الطبيعية

 وعلى الطريق الرابط بين العاصمة طرابلس ومنطقة الجبل الغربي والحدود التونسية والجزائرية. 

 ،( سابقا  ) الخمس النقاط جامعة كليات كاحدى العجيالت بمدينة 2000 سنة  العجيالت - الموارد الطبيعيةكلية هندسة  تأسست

  .الزاوية جامعة إلى الكلية ضم تم 2005 العام وفى. 2001/2002 الدراسي العام في الكليةب الدراسة بدأت

أحد وحدات التعليم العالي والبحث العلمي   العجيالت -الموارد الطبيعيةهندسة و بئر الغنم  -الموارد الطبيعيةهندسة  اتعتبر كليت

كيان علمي يضم مجموعة من األقسام الهندسية تخدم رؤية ورسالة الجامعة وتغطي عدد من  ماوه ، التابعة لجامعة الزاوية 

 . البرامج العلمية األكاديمية الهندسية

 

 

 

 ةالرؤي

 

 .واالبتكار اسهاما في رقي المجتمعاثراء التفكير الثاقب واالبداع والتفرد والتميز 

 

 الرسالة

 

 .تقديم خدمات تعليمية متميزة على اسس علمية ومخرجات اكاديمية ذات جودة عالية تساهم في تقدم ورقي الوطن 

 

 دافــااله

 

ية, ومصصمة العطائهم تزويد الطالب ببرامج تعليمية عالية الجودة تتفق مع المعايير الوطنية والدول -في مجال التعليم والتعلم: -1

فهم قوي للنضباط الذي يختارونه لتطوير قدراتهم الفكرية والمهارات القابلة للنقل. وهذا سيمكنهم من النجاح في حياتهم المهنية 

 والمساهمة بفعالية في حياتهم العملية.

 

ر المعرفة التي تساهم في النهوض تشجيع البحوث االبداعية والمنح الدراسية, ونش -في مجال البحوث والمنح الدراسية: -2

 بالتكنولوجيا وتوفير الفرص لمتابعة برامج الدراسات العليا.

 

العمل كمصدر فاعل للخبرات الهندسية للمنطقة من خالل تطوير روابط فعالة مع المجتمعات  -في مجال خدمة المجتمع: -3

والمستمرة, مع التركيز بشكل خاص على االحتياجات المحلية  والمنظمات االقليمية وتقديم مجموعة من الفرص التعليمية العلمية

 والوطنية.

 

 ستة اهداف فرعية تتعلق باالاهداف العامة لجامعة الزاوية وهي: تنكليللو

 

بحيث يتم تحقيق التعلم الفعال والبحث والخدمات من خالل  نوظفيمجذب ودعم جودة اعضاء هيئة التدريس والطالب وال -1

 العمل معا.

 على النجاح في حياتهم المهنية الهندسية. بتقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية تحفز الطال -2
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وبالتالي توفير ما يكفي من اتساع وعمق المعرفة في البرامج التعليمية لتلبية متطلبات هيئات االعتماد الوطنية والدولية.  -3

 اعطاء الفرصة لخرجينا لممارسة مهنهم الهندسية على الصعيدين االقليمي والدولي.

بما  الهندسية توفر للطالب الفرص لتطوير مجموعة واسعة من المهارات القابلة للنقل, التأكد من أن البرامج التعليمية -4

 في ذلك إعدادهم لمتابعة المعرفة بشكل مستقل.

التدريس والطالب لنشر المعرفة, وتشجيع التعاون البحثي متعدد التخصصات على الصعيدين  دعم ابحاث أعضاء هيئة -5

 االقليمي والدولي.

العمل كمصدر للخبرة الهندسية في المجاالت الصناعية والبيئية وكذلك للمجتمع المحلي, بما في ذلك احكام التطوير  -6

 واالستشارات والتدريب.المهني المستمر في المشاريع البحثية المشتركة 

 

                                                        

 البرامج االكاديمية

 

 -وهي :  (B Sc) ة البكالوريس في العلوم الهندسيةكلية هندسة الموارد الطبيعية ستة برامج تعليمية للحصول على درجتقدم 

 قسم الهندسة النفطية.    -1

 .والصحة والسالمة والجودةيئة بقسم هندسة ال    -2

 قسم هندسة الطاقات المتجددة.    -3

 قسم الهندسة الجيولوجية    -4

 قسم هندسة التعدين.    -5

 قسم االداره الهندسية.            -6

 

 

 الهيكل اإلداري 

 

صمم الهيكل اإلداري على أسس علمية توزع فيها المهام الوظيفية والمسؤوليات, وذلك من اجل رسم وتنفيذ الخطة التعليمية للكلية 

والنظر في جميع المشاكل والصعوبات التعليمية, وإيجاد أنجع الحلول لها, وسيأتي وصف الهيكل اإلداري للكلية الحقا.وتدار الكلية 

مكون من عميد الكلية ورؤساء األقسام العلمية باإلضافة إلى رؤساء األقسام المساندة بالكلية. أما األقسام العلمية من مجلس الكلية وال

فتدار من مجلس القسم والمكون من رئيس القسم وكافة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وتوزع المهام والمسؤوليات وفق اللوائح 

 مؤسسات التعليم العالي. المعمول بها والخاصة بهيكلة الجامعات و

 

 ةسنظام الدرا

 

هي وفق نظام الفصول الدراسية بواقع فصلين دراسيين في العام الدراسي، يعرف أولها بفصل الخريف،  تينالدراسة في الكلي

ويعرف الثاني بفصل الربيع، يتكون كل فصل من  ثمانية عشر أسبوعا  بما في ذلك مدتي التسجيل واالمتحانات، أسبوع واحد 

ات، ويجوز لمجلس الكلية إضافة فصل دراسي صيفي خالل للتسجيل وخمسة عشر أسبوعا  دراسة فعلية وأسبوعين لالمتحان

 العطلة الصيفية، ويكون اختياريا  ألعضاء هيئة التدريس والطلبة بما ال يتعارض مع البرنامج الدراسي في الكلية.

ا، بينما يبدأ فصل يبدأ فصل الخريف في بداية األسبوع الثالث من شهر سبتمبر وينتهي نهاية شهر يناير من السنة التالية لما قبله

الربيع في األسبوع األول من شهر مارس وينتهي في الخامس عشر من شهر يوليو، وتكون عطلة نصف السنة أسبوعين تبدأ بعد 

نهاية فصل الخريف. كما يجوز لمجلس الكلية في حاالت اضطرارية جدا  تغيير بداية الدراسة أو نهايتها في كل فصل دراسي بعد 

 امعة.موافقة مجلس الج

 

 لغة الدراسة 
 

اللغة العربية هي لغة الدراسة في القسم العام واللغة االنجليزية في التخصص ويجب علي الطالب الوافدين من غير العرب اجتياز 

 امتحان تجريه الكلية يثبت قدرتهم علي التحصيل العلمي في اللغة العربية.
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 القبول 
 

 ما يأتي: كلية هندسة الموارد الطبيعيةيشترط على الطلبة المتقدمين للدراسة في 

 

 %( خمس75بتقدير عام ال يقل عن ) أن يكون حاصال علي الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي أو الثانوية التخصصية -1

 وسبعين بالمائة أو التقدير الذي تحدده الجهات ذات العالقة.

 حيا ، وخاليا  من األمراض المعدية ويتمتع باللياقة الصحية لمتابعة الدروس النظرية والعملية.أن يكون الئقا  ص -2

إذا كان المتقدم من غير الليبيين يجب أن يكون مقيما  في ليبيا إقامة اعتيادية طوال فترة دراسته في الكلية، ومستوفيا   -3

 الشروط المتعلقة بالقبول في الكلية كافة.

دم من غير الليبيين بدفع رسوم الدراسة ونفقاتها وفقا  للوائح المعمول بها في الجامعات مع مراعاة االتفاقيات أن يلتزم المتق -4

 الموقعة بشان المعاملة بالمثل.

 

 قساماألالقبول ب
 

امكانيات االقسام العلمية ( وحدة دراسية من المواد العامة على االقسام العلمية كل حسب 24يوزع الطلبة الذين يجتازون عدد )

 المختلفة.

 

 النقــل
 

 يجوز  للكلية قبول الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى معترف بها في حدود االمكانيات المتاحة لها بحسب الشروط اآلتية:

 أال يكون الطالب مفصوال  من الجامعة المنقول منها ألسباب علمية أو تأديبية. -1

بتقديم المستندات المطلوبة معتمدة من جهات االختصاص تبين المقررات التي سبق له دراستها أن يلتزم الطالب  -2

 ومحتويات هذه المقررات قبل بداية الفصل الدراسي بشهر علي األقل.

يجوز للقسم العام أن يقبل بعض المقررات التي درسها أو كلها في الكلية المنتقل منها في المرحلة العامة، ويجوز أيضا  -3

للقسم قبول بعض المقررات التخصصية أو كلها التي درسها سابقا  بشرط أال تزيد المقررات التي تعادل للطالب علي 

 ثلث المقررات الالزمة للتخرج في القسم. 

 رط علي الطالب المنتقل أن يدرس المقررات التي لم تقبل وفق البرنامج الدراسي المقترح في القسم.يشت -4

%( مع مراعاة الشروط الواردة في 60أال يقل المعدل العام للطالب في دراسته الجامعية في الكلية المنتقل منها عن ) -5

 القبول. 

 %( فصاعدا .50نتقل من كلية مناظرة بتقدير )تكون معادلة المقررات كافة الحاصل عليها الطالب الم -6

 يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه علي أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزها في الكلية. -7

يعامل الطالب المنتقل عند قبوله بالكلية بحسب عدد الساعات التي حسبت له وذلك لتحديد مستواه )ويعادل الفصل  -8

 .وحدة دراسية( 16الدراسي 

 

 التقويم واالمتحانات
 

 %( خمسين بالمائة علي األقل في كل مقرر.50يعد الطالب ناجحا  في المقرر الدراسي إذا حصل علي مجموع درجات )

يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية في كل مقرر في النسبة المئوية الحاصل عليها في ذلك المقرر ثم يقسم 

 لعدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب في الفصل الدراسي.مجموع النقاط علي ا

 تحسب درجات الطالب والتقدير العام استنادا  الي المعدل العام من صفر الي مئة بحسب اآلتي:

 ممتاز. 100الي  – 85من  •

 جيد جدا 84الي  – 75من  •

 جيد. 74الي  – 65من  •

 مقبول.  64الي  – 50من  •

 ضعيف.  49الي  – 35من  •

 ضعيف جدا. 34من صفر الي  •

 مستمر بدون نقاط )خاصة بمشروع التخرج(. •
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 متطلبـات التخـرج 
 

بعد استيفائه المتطلبات الدراسية المطلوبة لتخصصه بمعدل  من الكلية يمنح الطالب درجة اإلجازة المتخصصة )البكالوريوس(

%( خمسين بالمئة بعد اجتيازه جميع المقررات التي درسها في الكلية بنجاح، وتكون مدة الدراسة في الكلية 50عام ال يقل عن )

 بمعدل عشرة فصول دراسية ) خمس سنوات(.

ية في كل فصل دراسي إال إذا لم يتبق للطالب هذا العدد الستكمال كل ( أربعة عشر وحدة دراس14يبلغ الحد األدنى للتسجيل )

( ثماني عشر وحدة دراسية إال إذا كان معدله العام من 18مقررات تخرجه في ذلك الفصل وال يجوز التسجيل في أكثر من )

 ( وحدة دراسية في الفصل الواحد.21%( ويجب أال يزيد علي الحد األعلى,  وهو )75)

دراسية أي ما يعادل  ( وحدة154لمجموع وحداته )الب للحصول علي )البكالوريوس( مقررات بحيث يكون الحد األدنى يدرس الط

موزعة على مقررات العلوم اإلنسانية والعلوم العامة والهندسية، ثم يقوم خالل السنة النهائية بدراسة وإعداد مشروع مادة ، 55

العلمية بقطاعات الهندسة الكيميائية أو النفطية أو الجيولوجية أو الجيوفيزيائية بمختلف التخرج يدرس خالله أحد المشاكل 

 تخصصاتها والتي تتمثل في العمل الحقلي الميداني بإحدى الشركات أو المصانع التي لها عالقة بتطبيقات بالتخصصات المذكورة.

( 3رجه فيهما ويجوز إذا زاد عدد وحدات المشروع على )يسجل الطالب في مشروع التخرج في آخر فصلين دراسيين يتوقع تخ

 وحدات أن توزع علي فصلين.
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  تنيللكلي املوحدةالالئحة الداخلية 
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 أهداف الكلية وأقسامها  :الفصل األول

 (1مادة )

هندسة الموارد  تيالعلوم الهندسية بكليتسرى أحكام هذه الالئحة على طالب مرحلة اإلجازة المتخصصة ) البكالوريوس( في 

، العجيالت( )بئرالغنمالطبيعية   

 (أهداف الكلية2مادة )

تهدف كلية هندسة الموارد إلى أعداد الكفاءات العلمية في مختلف التخصصات والعلوم الهندسية مجال اإلختصاص والقيام 

المجاالت وتبادل الخبرات واإلمكانات العلمية والمادية مع المؤسسات بالدراسات العلمية والتقنية لمؤسسات المجتمع في هذه 

والهيئات العلمية والتقنية والصناعية األخرى ألجل المساهمة الفعالة لنشر وتطبيق المعرفة الهندسية لتلبية كل احتياجات 

 .المجتمع

 (أقسام الكلية3مادة )

 -:تشتمل الكلية على األقسام التالية

 قسم الهندسة النفطية.    -1

 .والصحة والسالمة والجودةيئة بقسم هندسة ال    -2

 قسم هندسة الطاقات المتجددة.    -3

 قسم الهندسة الجيولوجية    -4

 قسم هندسة التعدين.    -5

 قسم االداره الهندسية.            -6

.مقررات لألقسام العلمية األخرى وال يمنح درجات علمية بتدريسويقوم قسم العلوم العامة    

 (الشهائد التي تمنحها الكلية4مادة )

شهادة اإلجازة التخصصية  الموارد الطبيعيةكلية هندسة في مجال الدراسات الجامعية وبناءا على توصية القسم المختص تمنح 

.الجامعة بعد التصديق عليها من الكلية)البكالوريوس( في التخصصات الموجودة وتعتمد من قبل   

 (5مادة )

متى توفرت اإلمكانيات وبناء على اقتراح القسم المختص الدرجات  الموارد الطبيعيةكلية هندسة في مجال الدراسات العليا تمنح 

 -: العلمية التالية

 درجة اإلجازة العالية ) الماجستير(. .1

 درجة اإلجازة الدقيقة ) الدكتوراه(. .2

الدراسة العليا الئحة خاصة وتنظم  . 

 النظام الدراسي  : الفصل الثاني

 (النظام الدراسي بالكلية6مادة )

تكون الدراسة بالكلية وفقا  لنظام الفصول الدراسية بواقع فصلين دراسيين في العام الدراسي ويعرف أولهما بفصل  .1

 .الخريف والثاني بفصل الربيع

 .ثمانية عشر أسبوعا بما في ذلك فترتي التسجيل واالمتحانات( 18يتكون كل فصل دراسي من ) .2
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 .أسبوع واحد للتسجيل •

 . ( خمسة عشرة أسبوعا دراسة فعلية15) •

 . أسبوعان لالمتحانات •

 .العالي التعليم وزارة ماتحدده وفق بالكلية الدراسة ونهاية بداية تكون •

 من عليها التصديق يجبخالل العطلة الصيفية  إعداد برامج دراسية علميةيجوز لألقسام حسب اإلمكانيات المتاحة  •

 .الجامعة مجلس

الجامعة وبما  مجلسيجوز لمجلس الكلية وفي حاالت اضطرارية جدا  تعديل بداية ونهاية كل فصل دراسي بعد موافقة  •

 .ال يؤثر على البرنامج الدراسي

 ( مدة الدراسة7مادة )

 تكون مدة الدراسة بالكلية للحصول على اإلجازة المتخصصة )البكالوريوس( عشرة فصول دراسية

 ( لغة التدريس8مادة)

اللغة العربية هي لغة الدراسة في الكلية ويجوز ولحاالت تقدرها إدارة الكلية استعمال لغة أجنبية باإلضافة إلى اللغة العربية 

.العرب اجتياز امتحان يثبت قدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربيةوعلى الطالب من غير   

 الفصل الثالث: نظام القبول والنقل

 (9مادة )

.يحدد مجلس الكلية أعداد الطالب الذين يمكن قبولهم وفقا  إلمكانيات الكلية في بداية كل فصل دراسي  

 ( شروط القبول10مادة )

-:الكلية للحصول على اإلجازة التخصصية )البكالوريوس( في الهندسة ما يلييشترط لقبول الطالب في    

 الشهادات من مايعادلها او الليبية المدارس احدى منأن يكــون حاصال  على الشهــادة الثانوية العامة القسم العلمي  .1

 التي النظم وفق بالكلية للقبول المعتمدة المئوية النسبة على حاصال يكون انو المختصة االعتراف جهة من بها المعترف

 .العالي التعليم وزارة تحددها

 . أن يكون الئقا صحيا ،خاليا من األمراض المعدية وأن يتمتع باللياقة الصحية لمتابعة الدروس النظرية والعملية .2

استه بالكلية ومستوفيا لكافة إذا كان المتقدم من غير الليبيين فيجب أن يكون مقيم بليبيا إقامة اعتيادية طوال مدة در .3

 . الشروط المتعلقة بالقبول بالكلية

أن يلتزم المتقدم من غير الليبيين بدفع رسوم ونفقات الدراسة وفق اللوائح المعمول بها بالجامعات ، مع األخذ في االعتبار  .4

 . االتفاقيات الموقعة بشأن المعاملة بالمثل

 

 

 شروط االنتقال (11مادة )
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لعميد الكلية بعد موافقة القسم المختص قبول طلبة منتقلين من جامعات أخرى معترف بها في حدود اإلمكانات المتاحة يجوز 

-:لألقسام وذلك حسب الشروط التالية  

 .أن ال يكون الطالب مفصوال  من الجامعة المنقول منها أل سباب علمية أو تأديبية .1

و المستندات المطلوبة معتمدة من جهات االختصاص على أن تحتوي على أن يلتزم الطالب بتقديم الشهادة الثانوية  .2

 .المقررات التي سبق له دراستها ومحتويات هذه المقررات قبل بداية الفصل الدراسي بشهر على األقل

تكون صالحية قبول بعض أو كل مقررات المرحلة العامة للقسم العام، وللقسم المختص تكون صالحية قبول بعض أو  .3

كل المقررات التخصصية التي سبق للطالب دراستها بشرط أن ال تزيد المقررات التي تعادل للطالب عن ثلث العدد 

 . اإلجمالي للوحدات التخصصية الالزمة للتخرج بالقسم المختص 

 .يشترط في الطالب المنتقل أن يدرس المقررات التي لم يتم قبولها وفقا  للبرنامج الدراسي المقترح من القسم المختص .4

%( ستون بالمائة مع مراعاة الشروط 60أال يقل المعدل العام للطالب في دراسته الجامعية بالكلية المنتقل منها عن ) .5

 .الالئحة( من هذه 10( ، )9الواردة في المادتين )

% ( خمسون بالمائة فاكثر مع  50يتم معادلة كافة المقررات المتحصل عليها الطالب المنتقل من كلية مناظره بتقدير )  .6

 .( من هذه المادة 3مراعاة الفقرة ) 

 .يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والمقررات التي تم معادلتها والتي أنجزها بالكلية  .7

يعامل الطالب المنتقل عند قبوله بالكلية حسب عدد الساعات التي احتسبت له وذلك لتحديد مستواه ) الفصل الدراسي  .8

 وحدة دراسية وعلى ذلك يتم احتساب عدد الفصول (. 16يعادل 

 

 (12مادة )

فإذا وجدت هذه اللجنة أن . تقديم الطلبمن تاريخ  الشهرعلي لجنة معادلة المؤهالت البت في طلبات االنتقال في اجل ال يتجاوز

الطالب المنتقل قد درس وفق أنظمة تعليمية مغايرة لما هو معمول به في جامعات ليبيا توجب عليها إحالة اآلمر للجنة المختصة 

ة وفق معادلة ويجوز للكلية إلحاق الطالب بالدراس. بمعادلة المؤهالت العلمية بوزارة التعليم العالي في اآلجل المنصوص عليه

.أولية وذلك إلى حين استكمال إجراءات المعادلة النهائية   

 الفصل الرابع: نظام التسجيل واإلرشاد والنقل

 ( أرقام القيد13مادة )

( سبعة أرقام كما يلي 7يمنح رقم قيد للطالب عند قبوله للدراسة بالكلية يتكون من )    

 . لرقم التسلسلي للطالب بالفصل الدراسيالثالثة األرقام األولى من اليمين تدل على ا •

 . الرقمان الرابع والخامس يدالن على السنة التي التحق فيها الطالب بالكلية •

 .( ويدل على فصل الربيع2( ويدل على فصل الخريف أو )1الرقم السادس أما ) •

 .الرقم السابع يدل على رقم الكلية •

 ( التسجيل14مادة )

نظام الفصل الدراسي المتبع بالكلية على النحو التالييتم تسجيل الطالب وفق    
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 . يلتزم الطالب بالتسجيل لكل فصل دراسي .1

 .تتم إجراءات القيد والتسجيل خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي من قبل مكتب مسجل الكلية .2

 .ال يجوز تسجيل أي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداية التسجيل .3

في كل مقرر دراسي على حده وال يعطى الطالب أي تقييم في المقررات التي لم يسجل فيها حسب الفقرتين يتم التسجيل  .4

 .( من هذه المادة3( و)2)

 . ( خمسة عشر يوما من بداية كل فصل دراسي 15يمكن إضافة مقررات دراسية خالل فترة ال تتجاوز )  .5

 . ( ثالثين يوما من بداية كل فصل دراسي 30يمكن إلغاء مقررات دراسية خالل فترة ال تتجاوز )  .6

يجب أن يكون الطالب ناجحا في المقررات الممهدة للمقررات التي يرغب في تسجيلها ، وذلك حسب التسلسل المحدد  .7

 . للمقررات والمعلن من القسم المختص

وال يسمح  100المستوى (إال بعد اجتياز المقررات ذات  300ال يسمح للطالب التسجيل في المقررات ذات المستوى)  .8

( فأقل، وال يسمح بدراسة المقررات  200إال بعد اجتياز المقررات ذات المستوى)  400بدراسة المقررات ذات المستوى 

 .فأقل 300إال بعد اجتياز المقررات ذات المستوى  500ذات المستوى 

ويجوز في حالة زيادة عدد وحدات  يسجل الطالب في مشروع التخرج في آخر فصلين دراسيين المتوقع تخرجه بهما .9

 .( ثالث وحدات توزيعها بين فصلين 3المشروع عن ) 

( أربعة عشر وحدة دراسية في كل فصل دراسي إال إذا لم يتبق للطالب هذا العدد الستكمال 14الحد األدنى للتسجيل ) .10

شر وحدة دراسية إال إذا كان ( ثمانية ع18كل مقررات تخرجه في ذلك الفصل كما ال يجوز التسجيل في اكثر من )

( واحد وعشرين وحدة 21%( خمس وسبعون بالمائة على أن ال يزيد على الحد األعلى وهو )75معدله العام اكثر من )

 .دراسية في الفصل الدراسي الواحد

ذا الفصل ( أربعة عشر وحدة ال سباب تخص الكلية ال يحسب ه14في حالة تعذر على الطالب التسجيل في الحد األدنى ) .11

( أربعة عشر وحدة 14في المـــدة المحـــددة بهـــذه الالئحـــة. أمــا إذا تعذر على الطالب التسجيل في الحد األدنى )

 .ألسباب تخص الطالب ) السباب علمية ( يحسب هذا الفصل في المدة المحددة بهذه الالئحة

 ( اإلرشاد األكاديمي15مادة )

لطالب لألشراف على برنامجه الدراسي والذي يشمل التسجيل المبدئي والمساعدة في اختيار يكلف القسم مرشدا  علميا  ل .1

 .المقررات الدراسية وحساب المعدل الفصلي والعام وأخطاره باإلنذارات أن وجدت

ن ( ثالث نسخ ، النسخة األصلية وتحفظ بقسم الدراسة واالمتحانات بالكلية ويجب أ 3يكون لكل طالب ملف علمي من ) .2

يحوي جميع النسخ األصلية من كل نماذج التسجيل والنتائج النهائية لكل فصل دراسي ، النسخة الثانية من هذا الملف 

 . العلمي فتكون عند مرشد الطالب بالقسم ، والنسخة الثالثة تحفظ بالقسم المختص

تسجيل ونتائج المقررات الدراسية على الطالب مراجعة مرشده الستالم صورة معتمدة من القسم والمسجل لكل نماذج ال .3

 .في نهاية كل فصل دراسي لإلحاطة بكل التغيرات التي تحدث على سيرته العلمية باستمرار

 (16مادة )
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( أربعة وعشرون وحدة  24يتم توزيع الطلبة من المرحلة العامة عن طريق قسم الدراسة واالمتحانات بعد أن يجتاز الطالب ) 

م وقدراتهم العلمية وكذلك إمكانيات األقسام واحتياجات المجتمع من التخصصات الهندسية وفق دراسية وذلك حسب رغباته

 .النسب المعتمدة من عميد الكلية

 ( اإلنتقال بين األقسام17مادة )

المختصة  يجوز للطالب االنتقال من قسم إلى قسم آخر في الكلية بعد موافقة قسم الدراسة واالمتحانات وذلك بالتنسيق مع األقسام

ومسجل الكلية قبل تسجيله بالفصل الدراسي الخامس وفي حالة قبول الطالب بالقسم الجديد يتم التسجيل بالقسم اعتبارا  من بداية 

الفصل التالي لتقديم الطلب والموافقة عليه على أن ال يتم اعتبار المقررات التي ال تتطابق مع الخطة الدراسية للقسم الجديد 

في حساب المعدل العام للطالب ويلزم الطالب بإنجازها في حالة رسوبه بها ، كما ال يجوز للطالب االنتقال اكثر من ولكنها تبقى 

 .مرة واحدة خالل فترة دراسته بالكلية مهما كانت األسباب

 الفصل الخامس :الغياب ووقف القيد

 ( الحضور والغياب18مادة )

المحاضرات والدروس العملية والترتيبات المتخذة لجميع المقررات الدراسية وال يحق له يجب على الطالب متابعة  .1

% ( خمس وعشرون بالمائة ويعطي درجة صفر في 25الدخول لالمتحان النهائي ألي مقرر تزيد نسبة غيابه فيه عن )

تابعة الطلبة في المقرر الذي كل من أعمال الفصل واالمتحان النهائي في ذلك المقرر ويقوم كل عضو هيئة تدريس بم

 . يدرسه وتطبق عقوبة الغياب بعد اعتمادها من قسم الدراسة واالمتحانات وعميد الكلية

تحسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي ويدخل في هذه النسب التسجيل أو تجديد القيد المتأخرين والغياب المترتب  .2

 .وتستثني من ذلك فترة االمتحانات النظرية والنهائية واإلجازاتعلى أحكام تأديبية والغياب الجماعي 

على عضو هيئة التدريس رصد غياب الطالب في كل مقرر يسلم عن طريق القسم العلمي لقسم الدراسة واالمتحانات  .3

  لمقرر% ( خمسة عشر بالمائة من ساعات ا 15كل أسبوعين ليتولي بدوره توثيق الغياب وإنذار الطالب عند تجاوز ) 

% من عدد األسابيع المقررة للدراسة لمقرر ما كما ورد في الفقرة 75إذا حالت ظروف خاصة طارئة دون تغطية  .4

 .( يلغى هذا المقرر بناء على اقتراح القسم المختص6(من المادة )2)

 ( ايقاف القيد19مادة )

 ايقاف مدة والتحسب دراسته فترة طيلة دراسيين لفصلين وذلك الدراسي الفصل بداية من شهر خالل قيده ايقاف للطالب يجوز

 .ذلك ظروفه تطلبت اذا اخريين لفصلين استثنائية بصورة الطالب قيد وقف قبول الجامعة لمجلس ويجوز الدراسة مدة من القيد

 الفصل السادس: التقييم واالمتحانات

 ( التقييم واالمتحانات20مادة )

% خمسين بالمائة على األقل في هذا 50الدراسي إذا حصل على مجموع درجات يعتبر الطالب ناجحا  في المقرر  .1

 .المقرر

% ( أربعون بالمائة واالمتحان النهـائي 40تحسب تقديرات كل مقرر على أساس أعمال الطالب خـالل الفصل الدراسي )  .2

 .%( ستون بالمائة60)

المقررات العملية والمقررات ذات الطبيعة الخاصة وما في حكمها ويترك من هذه المادة  (2يستثنى من أحكام الفقرة ) .3

 .أمر تحديدها وحساب تقديراتها للقسم المختص
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تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانات دورية ال يقل عددها عن اثنين وتدخل االمتحانات الشفهية والتقارير واالمتحانات  .4

 .لدراسيالملحقة غير المعلن عنها في أعمال الفصل ا

في حالة عدم استكمال الطالب لمشروع التخرج بنهاية الفصل األول المسجل به ترصد له درجة "مستمر" وعلى الطالب  .5

 .في هذه الحالة التسجيل في المشروع للمرة الثانية وأن ترصد له الدرجة المتحصل عليها بنهاية الفصل الثاني

 ( حساب المعدل21مادة )

الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية لكل مقرر في النسبة المئوية المتحصل عليها الطالب في ذلك يحسب المعدل  .1

المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب بنفس الفصل الدراسي مع تقريب النتائج 

 .قررات التي درسها الطالب في الكليةإلى اقرب رقمين عشريين ويدخل ضمن حساب المعدل العام جميع الم

  -:تقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر إلى مائة حسب الجدول التالي .2

 100إلى  – 85ممتاز من  •

 85إلى أقل من  75جيد جدا  من  •

 75إلى أقل من  65جيد من  •

 65إلي أقل من  50مقبول من  •

 50إلي أقل من  35ضعيف من  •

 35ضعيف جدا  أقل من  •

 مستمر بدون نقاط )خاصة بمشروع التخرج( •

تطرح النقاط والوحدات السابقة للمقررات المعادة وتستبدل بالوحدات والنقاط الجديدة وذلك عند حساب المعدل العام و  .3

 .توضع عالمة )م( أمامها

 الفصل السابع: اإلنذار و الفصل

 ( اإلنذار22مادة )

-:االت أآلتيةينذر الطالب في الح   

 . إذا انقطع الطالب عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة أسبوعيين متواصلين .1

 .%( مع نهاية أي فصل دراسي50إذا تحصل على معدل اقل من ) .2

 وحدة بنهاية الفصل الثاني ) إنذار مدة (. 20إذا لم يكمل بنجاح  .3

 (.وحدة بنهاية الفصل الرابع ) إنذار مدة  48إذا لم يكمل بنجاح  .4

 وحدة بنهاية الفصل السادس ) إنذار مدة (. 64إذا لم يكمل بنجاح  .5

 وحدة بنهاية الفصل الثامن ) إنذار مدة (. 88إذا لم يكمل بنجاح  .6

 وحدة بنهاية الفصل العاشر ) إنذار مدة (. 120إذا لم يكمل بنجاح  .7

المدة الالحقيلغى أي إنذار مدة في حالة تجاوز الطالب الحد األدنى لوحدات إنذار   
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 ( الفصل من الكلية23مادة )

-:يفصل الطالب من الكلية وال يسمح له باالستمرار في الدراسة في الحاالت اآلتية   

 .( وحدة بنهاية الفصل الرابع 36إذا لم يكمل عدد)  .1

 . إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية أي فصلين دراسيين من الفصول األربع األولى .2

 .على أربعة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف إذا تحصل .3

 .وحدة بنجاح بنهاية الفصل الدراسي الثامن 80إذا لم يتمكن من إكمال  .4

 .وحدة بنجاح بنهاية الفصل الدراسي العاشر 112إذا لم يتمكن من إكمال  .5

 . إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة فصلين دراسيين متتاليين .6

 (. 7لدراسة المقررة في المادة ) إذا استنفذ مدة ا .7

 

 

 الفصل الثامن: متطلبات التخرج

 لبات التخرجط( مت 24مادة ) 

يمنح الطالب درجة اإلجازة المتخصصة ) البكالوريوس ( بعد استيفائه للمتطلبات الدراسية المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام ال 

.التي درسها في الكلية بنجاح%( خمسين بالمائة بعد اجتيازه لجميع المقررات 50يقل عن )  

 ( الوحدات الالزمة للتخرج 25مادة ) 

 154يدرس الطالب للحصول على درجة اإلجازة المتخصصة ) البكالوريوس ( مقررات يكون الحد األدنى لمجمـوع وحداتها ) 

( مائة و أربعة وخمسون وحدة دراسية يحددها القسم المختص علما بأن الوحدة الدراسية عبارة عن محاضرة نظرية واحدة 

.مـدة ثالث ساعات أسبوعيا خالل فصل دراسي واحدولمدة ساعة واحدة أسبوعيا أو محاضرة عملية ل  

 ( تقسيم المقررات الدراسية 26مادة ) 

-:تقسم المقررات الدراسية إلى اآلتي   

 .مقررات علوم إنسانية .1

 .مقررات علوم أساسية .2

  .مقررات هندسية أساسية .3

 .مقررات هندسية تخصصية .4

 .مقررات اختياريه يحددها القسم المختص .5

 كام عامةالفصل التاسع: أح

 ( لجنة اإلشراف على اإلمتحانات 27مادة ) 
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تشكل لجنة لألشراف على االمتحانات النهائية مع نهاية كل فصل دراسي تسمى لجنة االمتحانات والمراقبة تتولى كافة األمور 

-:المتعلقة بسير االمتحانات وتنظيمها وعلي األخص ما يلي   

 . تسليم أوراق اإلجابة واستالمها .1

 . رقام السرية علي أوراق اإلجابة قبل التصحيحوضع األ .2

 . حساب متوسط درجات كل طالب ورصدها .3

 وللجنة أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم في وضع الجداول ومراقبة سير االمتحانات

 ( درجة الشرف 28مادة ) 

متخصصـة )البكالوريوس( وفقا للضوابط تمنح الكلية درجتي الشرف األولى والثـانية لخريجيها الحاصلين على اإلجازة ال

-:التالية  

 .درجة الشرف األولى وتمنح للحاصلين على تقدير عام ممتاز في مدة ال تتجاوز عشرة فصول دراسية •

درجة الشرف الثانية وتمنح للحاصلين على تقدير عام ممتاز في مدة أكثر من عشرة فصول دراسية وللحاصلين على  •

 .مدة ال تتجاوز عشرة فصول دراسيةتقدير عام جيد جدا  في 

 كما يجوز منح جوائز تقديرية لجميع الخريجين الحاصلين علي تقدير عام ممتاز وجيد جدا  

 ( شطب القيد 29مادة ) 

.يشطب قيد الطالب من الكلية إذا لم يتقدم بالتسجيل خالل الفترة المعلنة ألي فصل دراسي  

 ( إعادة تسجيل شطب القيد 30مادة ) 

يجوز للجنة العلمية للكلية إعادة تسجيل طالب مشطوب قيده بسبب االنقطاع إذا لم تزد فترة انقطاعه عن فصلين دراسيين و بعذر 

.( من هذه الالئحة 19مقبول وفي هذه الحالة يعامل وفقا  للمادة )  

 ( التغيب عن اإلمتحانات الدورية 31مادة ) 

متحانات الدورية ألسباب مقنعة يجوز أجراء االمتحان للطالب وذلك وفق الشروط في حالة تغيب الطالب عن حضور أي من اال

-:التالية   

أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص قبل موعد االمتحان الموالى للمقرر ومرفقا  بالمستندات التي توضح أسباب  .1

 .تخلفه

 . موافقة أستاذ المادة واعتماد أمين القسم الذي يتبعه الطالب .2

 ( التغيب عن اإلمتحان النهائي 32)  مادة

ال يسمح ألي طالب بإجراء االمتحان النهائي للمقرر إذا تغيب عن االمتحان النهائي المحدد له ويمنح درجة صفر في ذلك 

.االمتحان  

 ( تأخر مناقشة مشروع التخرج 33مادة ) 

أو فنيه يجوز وبموافقة القسم تسجيل الطالب  إذا لم يستكمل الطالب مشروع تخرجه خالل فصلين متتاليين ألسباب علمية

.بالمشروع للفصل الثالث واألخير على أن ترصد له الدرجة في هذا الفصل  

 ( مراجعة المواد للطالب الراسب 34مادة ) 
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إجابته في المواد التي رسب فيها عن   التقدم بطلب المراجعة الموضوعية ألوراق  مع مراعاة سرية االمتحانات يجوز للطالب

  -: اإلجراءات والضوابط التاليةأال تزيد عن مادتين وفق 

 .أن يقدم طلب المراجعة إلى قسم الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد على أسبوع من إعالن النتائج .1

في مجال المقرر  لها احتصاص تكون من ثالثة أعضاء هيئة التدريستتولى الجنة العلمية للكلية تشكيل لجنة للمراجعة  .2

، وعلى اللجنة أعداد تقرير بالخصوص، وتقديمه لمجلس الكلية في ظرف  موضوع المراجعة وبحضور الطالب المعني

 .ثالثة أيام من تاريخ التكليف

  تعديل النتيجة، وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالبلب يتم إذا ثبت صحة ادعاء الطا .3

 .أما إذا لم تثبت صحة إدعاء الطالب فتبقى النتيجة المطعون فيها على حالها  .4

 ( الفرص اإلستثنائية واإلمتحان التكميلي 35مادة )

الشروط المنصوص عليها فيما بعد، وال يجوز تمنح الفرص االستثنائية للطلبة الذين أنهوا دراسة الفصل العاشر وبشرط توفر 

 <االستفادة من الفرصة بعد مرور فصلين دراسيين من إنهاء الفصل العاشر

-:الفرصة األولى -أوال :   

                   -:يمنح الطالب فرصة استثنائية أولى من عميد الكلية ولمدة فصلين دراسيين على األكثر وذلك وفق الشروط التالية

 .وحدة دراسية بنهاية الفصل العاشر 112يكون الطالب قد أنجز عدد ال يقل عن أن  .1

 .أال يكون الطالب قد تحصل بنهاية الفصل العاشر على عدد يتجاوز إنذارين متتاليين بسبب تدنى المعدل العام .2

-:الفرصة الثانية -ثانياً :   

ن من الفرصة االستثنائية األولى فقط ولمدة فصل يوصى بمنح فرصة استثنائية من مجلس الجامعة للطلبة المستفيدي .1

  :دراسي واحد وذلك للطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط التالية

 .وحدة 18إمكانية أن يتخرج الطالب خالل فصل دراسي واحد وعلى أال يتجاوز عدد الوحدات التي يمكن أن يسجل بها  •

 .على عدد يتجاوز إنذارين متتالين بسبب تدني المعدل العامإال يكون الطالب قد تحصل بنهاية الفصل الثاني عشر  •

يوصى بمنح فرصة استثنائية أخيرة من رئيس الجامعة، للطلبة الذين استفادوا من الفرص السابقة وذلك بشرط توفر  .2

 -:الشروط التالية

 14وحدات المتبقية عن إمكانية أن يستكمل الطالب متطلبات التخرج خالل فصل دراسي واحد وعلى أال يتجاوز عدد ال •

 .وحدة دراسية

ارين متتاليين بسبب تدني المعدل العام بنهاية الفرصة االستثنائية الثانية نذأال يكون الطالب قد تحصل على عدد يتجاوز أ •

  ))أ

 -:االمتحان التكميلي -ثالثاً:

-:الشروط التاليةيجوز إجراء امتحان تكميلي في مقرر واحد فقط للطالب الذي تنطبق عليه    

 .أن يكون قد استنفذ حقه في الدراسة .1

 .أن يكون قد درس المقرر من قبل .2
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 . أن يكون قد ناقش مشروع التخرج بنجاح .3

 .( فقط 50ترصد الدرجة )  .4

 الفصل العاشر: المخالفات التأديبية

 ( 36مادة )

والحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية بـأن يسلك فــي تصرفاته علي الطالب االلتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه 

مسلكا  يتفق مع وضعه اعتباره طالبا  جامعيا  وان تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم 

.العالي واألصول والتقاليد الجامعية المستقرة   

 ( 37مادة ) 

ا ارتكب فعال  يشكل مخالفه للقانون أو اللوائح واألنظمة المعمول بها في الجامعة ، داخل الجامعة أو في يخضع الطالب للتأديب إذ

.أي مكان من ملحقاتها ، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو االمتناع عن أداء واجب   

وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيلهويظل الطالب خاضعا  ألحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة   

 

 ( المخالفات التي ال يجوز إرتكابها 38مادة ) 

-:ال يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية   

 .االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالجامعة .1

 .االعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها .2

 .ظام الدراسة واالمتحاناتاإلخالل بن .3

 .ارتكاب أي سلوك مناف لألخالق أو يمس النظام العام واآلداب العامة .4

 ( اإلعتداء على الكوادر البشرية بالجامعة 39مادة ) 

يعد من مخالفات االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطالب أعمال الشجار أو الضرب أو اإليذاء أو السب أو 

.ف أو التهديدالقذ  

.ويتحقق االعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدي عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة أو باإلشارة   

 ( اإلعتداء على أموال الجامعة 40مادة ) 

حدى المرافق التابعة يُعد من مخالفات االعتداء على أموال الجامعة كل استيالء أو إتالف للمعدات أو األدوات التابعة للجامعة أو إ

.الغير عمديةأو لها سواء بإتالفها أو بجعلها ليست صالحة لالستعمال كليا  أو جزئيا  وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية    

 ( المخالفات المتعلقة بنظم الدراسة 41مادة ) 

-:يُعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما يلي   

المحررات الرسمية مثل الشهادات واإلفادات أو الوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت تزوير  .1

 .ذات صلة بإجراءات الدراسة
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عد انتحاال  للشخصية دخول طالب بدال  عن طالب أخر ألداء يانتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره و .2

 .العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك أو كان شريكا  فيه من الطالباالمتحان وتسرى 

 .إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو االمتحانات بأية صورة كانت .3

التأثير على األساتذة أو العاملين فيما يخص سير االمتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة  .4

 .ناتواالمتحا

ممارسة أعمال الغش في االمتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال  .5

الطالب إلى قاعة االمتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات عالقة بالمنهج الدراسي موضوع االمتحانات ما لم يكن 

 .مرخصا  بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات

 .المتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجنة التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقا  ألحكام هذه الالئحةا .6

  .أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي .7

 ( مخالفات أخالقية 42مادة )  

-:تاليةيُعد سلوكا  منافيا  لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال ال   

االعتداء على العرض ولو تم برضا األخر وفي حالة الرضا يعد الطرف األخر شريكا  في الفعل وكذلك خدش الحياة  .1

 .العام

 .تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور .2

 .تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها .3

 .وفقا  للقوانين النافذة أو المساس باآلداب العامة واألخالق المرعيةكل من شأنه اإلخالل بالشرف  .4

 ( 43مادة )  

( على سبيل المثال ال الحصر ويعتبر السلوك محظورا  مادام مخالفا  للتشريعات  42 - 41-40-39يُعد التعداد الوارد في المواد )

 .والنظم المعمول بها في الجامعات والمعاهد العليا

 ي عشر: العقوبات التأديبيةالفصل الحاد

 ( العقوبات لمدة سنتين 44مادة )  

( 39يعاقب الطالب باإليقاف عن الدراسة لمدة ال تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد األفعال المنصوص عليها في المادة )

ويفصل الطالب من الكلية إذا كان عائدا  . من الالئحة . 

 حدة( العقوبات لمدة سنة وا 45مادة ) 

( 40يعاقب الطالب باإليقاف عن الدراسة لمدة ال تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد األفعال المنصوص عليها في المادة )

وفي جميع األحوال ال يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إال إذا دفع قيمة األضرار التي أحدثها . وتضاعف العقوبة عند العود

 .بأموال الجامعة

 ( عقوبات 46مادة ) 

-:( على النحو التالي 41يُعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة )    
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يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة ال تقل عن سنة دراسة وال تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة  .1

 .ودب(، ويفصل الطالب من الدراسة فصال  نهائيا  عند الع -في الفقرتين )أ

د(، وفي  -يعاقب الطالب بالحرمان من دخول االمتحانات كليا  أو جزئيا  إذا أرتكب المخالفات المحددة في الفقرتين )ج .2

 .جميع األحوال يعتبر امتحانه ملغيا  في المادة التي ارتكب فيها المخالفة

نه في دور واحد على األقل، ويجوز لمجلس يعاقب كل من ارتكب المخالفة الوارد بينها في الفقرة )هـ( بإلغاء نتيجة امتحا .3

 .التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصال  نهائيا  عند العود

ز ( بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو اإليقاف عن  -يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين ) و .4

 .الدراسة مدة ال تزيد على سنة دراسية واحدة

 ( تفتيش الطالب والغش 47)  مادة

يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة االمتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو لالشتباه بأن في حيازته أوراقا  أو 

تعليمات لجنة إذا خالف كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة االمتحان . أدوات أو أجهزة لها عالقة بالمقرر موضوع االمتحان

وفي جميع األحوال يعتبر امتحانه ملغيا  . االمتحان أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش . 

 

 ( 48مادة ) 

يعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سنتين كل طالب ارتكب إحدى األفعال المنصوص عليها في 

.( ويفصل الطالب نهائيا  عند العود42المادة )  

 ( 49ة ) ماد

.في تطبيق األحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه الالئحة يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدة  

 ( اإلنتقال لكلية أخرى أثناء فترة العقوبة 50مادة ) 

االنتقال إلى كلية يترتب على اإليقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقديم إلى االمتحانات طيلة مدة الوقف، وال يجوز للطالب 

.أخرى أثناء مدة سريان العقوبة  

 الفصل الثاني عشر: إجراءات التأديب

 ( 51مادة ) 

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها في الكليات أو الجامعة أو أن يقدم بالغا  عن هذه 

.عميد الكلية أو الجامعةالمخالفة، يتضمن تقريرا  مكتوبا  عن الواقعة، إلى   

 ( لجنة التحقيق 52مادة ) 

فور اإلبالغ عن الواقعة بتعين على عميد الكلية تكليف لجنة للتحقيق من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرر 

.اللجنة  

 ( إعالن التحقيق 53مادة ) 

واليحسب اليوم الذي تم فيه األعالم، ويجوز أن يتم التحقيق فورا  يتم أعالم الطالب بالتحقيق قبل موعده كامل بيوم على األقل، 

.في حاالت الضرورة واالستعجال  

 ( اإلنتهاء من التحقيق 54مادة ) 
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بعد االنتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعالمه به، يقدم المكلف بالتحقيق تقريره إلى الجهة التي 

.كلفته  

 يبد( مجلس التأ 55مادة ) 

ثالثة يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من عميد الكلية ويتكون من إذا ما إنتهت لجنة التحقيق إلى الرأى بمعاقبة الطالب تأديبيا 

يرأس ن الرابطة الطالبية، وعمندوب عضو من المكتب القانوني بالجامعة وعضاء هيئة التدريس، من ذوي الخبرة والدراية، وأ

إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه، ن من تقرر يتم إعالأعضاء هيئة التدريس. والمجلس أقدم 

من بينها، وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس  نوذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام، وال يحتسب اليوم الذي تم فيه اإلعال

وال يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن ن الطالب عن طريق اوحة اإلعالنات بالمؤسسة التعليمية، ويتم إعال. قراره غيابيا  

.يكون عضوا  بمجلس التأديب  

 ( 56مادة ) 

 يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق

 

 يب التي تخص أكثر من كليةدشكيل لجان التحقيق والتأ( ت 57مادة ) 

يتولى رئيس الجامعة تشكيل لجان التحقيق أو مجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية في إطار  .1

 .الجامعة

التأديب فيما يتعلق تتولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو من تخوله بذلك، تشكيل لجان التحقيق أو مجالس  .2

 .بالقضايا التي تخص أكثر من جامعة

 يبد( اإلعالن عن موعد التحقيق أو التأ 58مادة ) 

 يتم اإلعالن عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة اإلعالنات في الكلية المسجل بها الطالب، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به

 يبد( اعتماد قرارات التأ 59مادة ) 

التأديب قراراته بأغلبية أصوات األعضاء وال تعد نافذة إال بعد اعتمادها من عميد الكلية يصدر مجلس  

أما القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فال تعد نافذة إال بعد اعتمادها من رئيس الجامعة ، وتبلغ كافة الجامعات في ليبيا 

.ل الطالب المفصول في أي منهايبالقرار للحيلولة دون تسج  

 يبد( نشر قرارات مجلس التأ 60ادة ) م

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة اإلعالنات في الكلية المسجل بها الطالب، وتسلم نسخه منه، وتودع نسخة ثانية بالملف 

.الشخصي للطالب  

 يبيةد( إنقضاء الدعوة التأ 61مادة ) 

يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعاوى تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية و ال 

.الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة   

 يبد( الطعن في قرارات مجلس التأ 62مادة ) 

تعتبر قرارات المجالس التأديبية التي تصدر طبقا  ألحكام هذه الالئحة نهائية بعد اعتمادها، وال يجوز الطعن فيها إال بالطرق 

.لقضائية المقررة بموجب التشريعات النافذةا  
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 ( 63مادة ) 

.يعمل بأحكام هذه الالئحة اعتبارا  من تاريخ صدورها وال تعتبر هذه الالئحة نافذة إال بعد اعتمادها من رئيس الجامعة   

 ( 64مادة ) 

دراسة واالمتحانات والتأديب بالجامعات م بشان ال 2010لسنة  501رقم يخضع جميع الطالب الدارسين بالكلية ألحكام الالئحة 

.ةلم يرد بشأنها نص في هذه الالئح وفى األمور آلتي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

 

 هندسة الموارد الطبيعية الهيكل التنظيمي لكلية 

بشأن الهيكل التنظيمي ميالدي  2008( لسنة  22رقم )  "قرار اللجنة الشعبية العامة "سابقا( من  31بناء على نص المادة )

والقرارات الالحقة المتعلقة بالخصوص، يتكون الهيكل التنظيمي للكلية من المكاتب للجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

 :قسام التاليةواأال

 مكتب عميد الكلية .1

 مسجل الكلية .2

 مكتب الدراسات العليا والتدريـب .3

 مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس .4

 مكتب الشؤون اإلدارية والمالية .5

 متحانــاتقسم الدراسة وااال .6

 .قسم شؤون المكتبة .7

  قسم البحوث واالستشـارات .8

 (العالقات الثقافية والمؤتمرات) قسم التعاون الدولي. .9

  قسم الوسائل التعليميـة. .10

  الجودة وتقييـم واألداءقسم . .11

 قسم النشاط الطالبــــــــــــي. .12

 .قسام العلميةاأل .13
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 مجلس الكلية

 عميد الكلية

 وكيل الشؤون العلمية

 مسجل الكلية
مكتب الشؤون االدارية 

 والمالية

مكتب شؤون هيئة 
 التدريس

مكتب الدراسات 
 والتدريب

 مكتب شؤون اللجنة

 قسم الدراسة واالمتحانات

 قسم شؤون المكتبة 

 قسم الجودة وتقييم األداء

قسم البحوث 

 الستشاراتوا

قسم العالقات الثقافية 

 والمؤتمرات

 قسم التوثيق والمعلومات

 الهندسة النفطيةقسم 

 الجيولوجيةقسم الهندسة 

إدارة الموارد قسم هندسة 
 الطبيعية

البيئة  قسم هندسة
 والزراعات الحيوية

 تعدينقسم هندسة ال

طاقات قسم هندسة ال
 المتجددة

وحدة القبول 
 والتسجيل

 وحدة الخريجين

وحدة النشاط 
 الطالبي

قسم االدارية 
 والخدمات

قسم المالية 
 والمخازن

 قسم العلوم العامة
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 مجلس الكلية

تدار الكلية بمجلس يشكل طبقا  للقانون من رؤساء األقسام العلمية بالكلية ، ويمارس مهامه طبقا  ألحكام القانون ، 

 -وله من االختصاصات ما يلي :

 رسم السياسة التعليمية للكلية . .1

 رسم السياسة الالزمة إلدارة أموال الكلية واستثمارها وفقا  للتشريعات النافذة. .2

 ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين للتعيين أو الدراسة واقتراح ندبهم وإعارتهم . .3

 اقتراح مشروع الالئحة الداخلية للكلية . .4

 درجات العلمية .اقتراح خطط الدراسة وشروط منح ال .5

 إعداد المناهج الدراسية . .6

 وضع نظم سير االمتحانات وتحديد مواعيدها . .7

 اقتراح القواعد المتعلقة بقبول الطالب في الكلية وسائر ما يتصل بتسيير التعليم وتحقيق النظام في الكلية  .8

 تنفيذ القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظام الدراسة والمحاضرات . .9

 نشاء األقسام العلمية .اقتراح إ .10

 تحديد احتياجات الكلية من أعضاء هيئة التدريس والفنيين . .11

 تحديد احتياجات الكلية من معامل وتجهيزات وغيرها من مواد التشغيل األخرى ووضع مواصفاتها . .12
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 مهام عميد الكلية )رئيس مجلس الكلية (

يتولى عميد الكلية اإلشراف المباشر على سير العمل بالكلية وتصريف أمورها وإدارة شؤونها العلمية والمالية 

مجلس الجامعة ، ومجلس الكلية وفقا  ألحكام القوانين واللوائح والقرارات أقرها واإلدارية في حدود السياسة التي 

 -وله على األخص ما يلي :المعمول بها ، 

 على إعداد الخطة التعليمية بالكلية وتنفيذها .اإلشراف  .1

اإلشراف على رؤساء األقسام العلمية بالكلية ، وعرض قرارات مجالس هذه األقسام على مجلس الكلية  .2

 ، ومتابعة تنفيذ ما يتقرر بشأنها مع رؤساء هذه األقسام .

 شراف عليها .التنسيق بين األجهزة الفنية واإلدارية واألفراد العاملين بالكلية واإل .3

تقديم االقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من أعضاء هيئة التدريس والفنيين واإلداريين والفئات  .4

 المساعدة األخرى وكذلك المنشآت والتجهيزات وغيرها .

اقتراح إنشاء أقسام أو وحدات علمية أو دمجها وإحالة المقترح إلى مجلس الجامعة التخاذ ما تراه مناسبا   .5

 أنها .بش

 إعداد التقارير العلمية الفصلية و السنوية عن نشاطات الكلية .6

 تمثيل الكلية في االجتماعات و الندوات .7

 عقد الندوات والمؤتمرات لتعريف المجتمع بماهية كلية الهندسة .8

العمل على إيجاد قنوات اتصال بين الكلية وخريجيها إلفادتهم واالستفادة العلمية منهم بما يعكس ذلك  .9

 ورة إيجابية على المجتمعبص

 مراجعة خطة البحث العلمي بكافة تخصصات أقسام الكلية .10
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 مهام مكتب شؤون اللجنة

 اإلعداد والتحضير الجتماعات مجلس الكلية . .1

تلقي الموضوعات التي تعرض على مجلس الكلية أو عميدها واستيفاء البيانات والمعلومات الالزمة  .2

 عنها .

اجتماعات مجلس الكلية بالتنسيق مع عميدها وتحرير محاضره وتدوين  إعداد مشروع جدول أعمال .3

 قراراته وتبليغها للجهات المختصة.

 إعداد محاضر اجتماعات مجلس الكلية وعرضها على عميدها وتفريغ قراراتها وتبليغها بعد اعتمادها  .4

 تنظيم اتصاالت عميد الكلية وبرامج عمله . .5

 لعميد الكلية وإعداد مراسالته وحفظها وتوفير المعلومات التي يطلبها .تلقي المكاتبات الواردة  .6

 القيام بما يكلفه به عميد الكلية من أعمال  أخرى . .7
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 مهام وكيل الكلية للشئون العلمية

 واالمتحاناتاإلشراف على إعداد جداول االمتحانات النهائية بالتنسيق مع األقسام األكاديمية وقسم الدراسة  .1

 اإلشراف على تشكيل لجنة االمتحانات ومتابعة سير عملها. .2

 مراجعة تقارير لجان االمتحانات السابقة من أجل حصر المشاكل والتحديات وإيجاد حلول فعالة لها. .3

 اإلشراف على تطبيق ضوابط القبول واالنتقال من الكلية وإليها وعلى معادلة المقررات الدراسية. .4

 طلبات التأجيل واالعتذار عن الدراسة وعمليات الحذف واإلضافة وفقا  للوائح واألنظمة.اإلشراف على  .5

اإلشراف على حصر الطالب المتعثرين ) من تجاوزوا المدة المقررة للدراسة ( واللقاء معهم لمحاولة  .6

 دعمهم.

 اإلشراف على مصادر التعلم مثل المكتبة بالكلية. .7

باليوم المفتوح لبة المستجدين بالكلية وإقامة لقاءات تعريفية لهم اإلشراف على فعاليات استقبال الط .8

OPEN DAY. 

 اإلشراف على إعداد تقارير متابعة حضور وانصراف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين. .9

 اإلشراف على إجراءات قبول المعيدين في الكلية بالتنسيق مع األقسام العلمية. .10

 أداء األقسام العلمية والوحدات واللجان التابعة له. اإلشراف على إعداد التقرير السنوي عن .11

 متابعة تحديث موقع الكلية اإللكتروني فيما يخص الوكالة واألقسام واللجان التابعة لها. .12

 دعم العميد في التخطيط والتنفيذ في كل ما يتعلق بدعم العملية التعليمية في الكلية. .13

 األقسام واللجان التابعة له.التواجد اليومي من أجل متابعة سير األعمال ب .14

 تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من مسؤوليات ومهام. .15
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 مهام مكتب الدراسات والتدريب بالكلية

 تلقي ترشيحات مختلف األقسام العلمية ألغراض الدراسة أو التدريب وتصنيفها وتبويبها . .1

 بالكلية واألعداد التي يمكن توجيهها لها .حصر وتحديد مجاالت الدراسة العليا والتدريب المتاحة  .2

المشاركة في إجراء البحوث والدراسات الالزمة لتحديد إمكانية استحداث تخصصات جديدة للدراسات  .3

 العليا وتطوير القائم منها ، وإعداد خطط وبرامج التنفيذ الالزمة ومتابعتها .

 واإلشراف على تنفيذها.إعداد خطط وبرامج الدراسات العليا بالكلية  .4

إعداد خطط وبرامج الدراسات العليا بالخارج واتخاذ إجراءات اعتمادها ، واإلجراءات المنفذة لها ،  .5

 ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

إعداد مشروع الميزانية الالزمة لتنفيذ خطط وبرامج الدراسات العليا والتدريب بالداخل والخارج ومتابعة  .6

 اعتمادها وتنفيذها .

تلقي تقارير متابعة تنفيذ خطط وبرامج الدراسات العليا والتدريب بالداخل والخارج ودراستها وتحليلها ،  .7

 واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتذليل ما يواجه التنفيذ من صعوبات ومشاكل .

 الذي يتبعه .بحث طلبات تمديد أو إنهاء البعثة وضمان رجوع المبعوث لمباشرة عمله بالقسم  .8

 المشاركة في الحلقات الدراسية والندوات والملتقيات العلمية ذات العالقة بنشاط المكتب بالداخل والخارج  .9

 إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط المكتب . .10

 المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العالقة بنشاط المكتب . .11

 عيدين .االحتفاظ بملفات فرعية للم .12

 اتخاذ إجراءات استيفاء مستندات تعيين المعيدين وإحالتها إلى الجهات المختصة . .13

إخطار الجامعة باحتياجات الكلية من المعيدين وفقا  لإلشتراطات التي تحددها الكلية و إتخاذ إجراءات  .14

 اإلعالن عنها .

  الجامعة عنها .إعداد البيانات واإلحصاءات الخاصة بالمعيدين بالكلية وإبالغ  .15
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 مهام مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 اتخاذ إجراءات استيفاء مستندات التعاقد والتعيين وإحالتها إلى الجهات المختصة . .1

إخطار الجامعة باحتياجات الكلية من أعضاء هيئة التدريس وفقا  لالشتراطات التي تحددها الكلية التخاذ  .2

 إجراءات اإلعالن عنها .

 داد البيانات واإلحصاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية وإبالغ الجامعة عنها .إع .3

اتخاذ إجراءات تمكين أعضاء هيئة التدريس الجدد واستالم أعمالهم وذلك بالتنسيق مع األقسام العلمية  .4

 المختصة وإبالغ الجامعة بذلك .

 ئة التدريس وإبالغ الجامعة بذلك .اتخاذ إجراءات إخالء الطرف لمن أنهى عمله من أعضاء هي .5

 مهام قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية

التنسيق بين األقسام العلمية في وضع الجداول الدراسية وتغطية المقررات المشتركة بأعضاء هيئة  .1

 التدريس .

م المختصة البث في طلبات النقل بين األقسام وانتقال الطالب من الكلية وإليها وذلك بالتنسيق مع األقسا .2

 ومسجل الكلية .

إعداد قوائم بأسماء الطالب الذين لهم حق الدخول لالمتحانات وتحديد أرقام جلوسهم والمواد التي لهم  .3

 الحق في التقدم لالمتحان فيها .

 استخراج بطاقات االمتحانات وتسليمها للطالب . .4

 هائية .تنظيم الجداول الدراسية وجداول القاعات واالمتحانات الدورية والن .5

 متابعة األمور الدراسية واإلشراف على االمتحانات الدورية والنهائية . .6

 توزيع المراقبات في االمتحانات الدورية والنهائية بالتنسيق مع األقسام العلمية . .7

 إبالغ الجهات المختصة بنتائج االمتحانات . .8

 على مجلس الكلية .إعداد تقارير عن سير العملية التعليمية واالمتحانات لعرضها  .9
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 مهام قسم شؤون المكتبة

اتخاذ إجراءات تزويد المكتبة بالكتب والمراجع الالزمة للكلية ، واالشتراك في الدوريات المتعلقة  .1

 بالنشاط العلمي للكلية .

 توفير المراجع للطالب في قاعة المطالعة بالكلية . .2

والمعاهد ومراكز البحوث بالمؤسسات العلمية المناظرة تبادل مطبوعات الكلية مع الكليات األخرى  .3

 محليا  وفي الخارج وتلقي مطبوعات تلك الهيئات .

القيام بأعمال الفهرسة وتشمل فهرسة الكتب والدوريات وفق ما تقرره اإلدارة العامة للمكتبات  .4

 بالجامعة .

 صادر إجراء البحوث .إمداد الطالب بالكتب الدراسية وعونهم في اإلستفادة من المراجع وم .5

 إعارة الكتب في حدود ما نصت عليه التعليمات الواردة من اإلدارة العامة للمكتبات . .6

 مهام قسم البحوث واالستشارات بالكلية

التنسيق بين األقسام العلمية التي لها عالقة بما يرد له من استشارات فنية من مكتب االستشارات الفنية  .1

 حوث والدراسات العلمية التابعة للجامعة .بالجامعة أو من مراكز الب

 تذليل الصعوبات التي قد تواجه البحوث العلمية بالكلية بالتنسيق مع الجهات المختصة . .2

المجلة بالمستوى  أسرة تحرير مجلة الكلية من أجل إصدار أعداداتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ما تطلبه  .3

 لعالقة .المطلوب وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات ا
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 مهام قسم العالقات الثقافية والمؤتمرات بالكلية

 

اإلعداد والترتيب لما يتقرر انعقاده من مؤتمرات أو ندوات علمية بالكلية أو ما يتقرر اشتراك الكلية فيها  .1

 سواء بالداخل أو بالخارج .

 وكذلك عن أعضائها . تجميع المعلومات والبيانات عن الهيئات واالتحادات التي تشترك الكلية فيها ، .2

 مهام قسم الوسائل التعليمية بالكلية

 إعداد وإنتاج الوسائل التعليمية بالكلية . .1

 اإلشراف على القاعات المخصصة لعرض الوسائل التعليمية . .2

 مساعدة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في إعداد األوراق البحثية للمشاركة بها في المؤتمرات العلمية . .3

 توفير أجهزة عرض األشرطة السينمائية والفيديو وغيرها .العمل على  .4

العمل على توفير األشرطة العلمية والوثائقية والشرائح وأقراص الحاسوب التي لها عالقة بتخصصات  .5

 األقسام العلمية بالكلية .

 وإخراجها بالشكل المناسب . طلبة الدراسات العليا في إعداد رسائلهم وطباعتهامساعدة  .6
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 قسم الجودة وتقييم األداءمهام 

 

 اقتراح المعايير المتعلقة بجودة التعليم بالكلية ، وعرضها لالعتماد ، و متابعتها . .1

اقتراح معايير األداء وضبط الجودة لمكونات التعليم الجامعي بالكلية المرتبطة باألستاذ الجامعي ،  .2

 الجامعي ، وعمليات تقييم األداء .والمناهج ، والمختبرات والمباني الجامعية ، وإدارة التعليم 

اإلشراف على تبادل المعلومات مع الجهات اإلقليمية والدولية المتخصصة ، ومقارنة المعايير المطبقة  .3

 بها بالكليات لتطوير تلك المعايير.

 اقتراح وضع إجراءات عمل وقواعد وأدلة استرشادية لتطوير وضمان جودة التعليم بالكلية . .4

الميدانية والمشاركة فيها لمقاربة مخرجات التعليم بالكلية باحتياجات سوق العمل ، وتقديم  إجراء الدراسات .5

 التوصيات في هذا الشأن .

  إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط القسم . .6
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 مهام قسم النشاط الطالبي بالكلية

 والرياضي بالكلية .اقتراح الخطط المتعلقة بالنشاط الطالبي الثقافي  .1

إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ الخطط المعتمدة مع مراعاة الجداول الدراسية واالمتحانات والعطالت  .2

 وعرضها.

توزيع تصميم االستمارات المعدة بهدف التعرف على المواهب في مختلف المجاالت األدبية والثقافية  .3

 والفنية ورعايتها وتشجيعها .

 لمهرجانات الثقافية واألدبية والفنية.المشاركة في تنظيم ا .4

المشاركة في تنظيم المعارض الفنية للموهوبين في المجاالت الفنية المختلفة من طالب وأعضاء هيئة  .5

 التدريس .

تشكيل الفرق المسرحية والغنائية والموسيقية ، وفرق التراث والمألوف ، وتنظيم العروض الفنية لهذه  .6

 الفرق بالكلية.

 ي األيام الجامعية والمخيمات بالعروض الفنية والمسابقات الثقافية والفكرية والرياضية .المشاركة ف .7

المشاركة في تنظيم المسابقات الفكرية واألدبية والثقافية في مجاالت الرواية ، والقصة القصيرة ، والشعر  .8

 التقديرية على الفائزين.، والمقالة ، واألوراق العلمية ، ... الخ ، وتوزيع الجوائز 

المساهمة في إحياء المناسبات الدينية والوطنية من خالل تنظيم الفعاليات األدبية والثقافية والفنية  .9

 والرياضية بالكلية .

 المشاركة في تنظيم الملتقيات األدبية والثقافية والفنية . .10

 نات الثقافية والعروض الفنية .اقتراح طباعة ونشر وتوزيع األعمال المتميزة بالمسابقات والمهرجا .11

 المشاركة في تنظيم المهرجانات والمسابقات الرياضية.  .12

تشكيل الفرق في مختلف األلعاب الرياضية ، وتكليف مدربين بتنظيمها وصقل مهارات أعضائها ،  .13

 وتزويدها بالمالبس والمعدات الرياضية الالزمة بالكلية .

 توزيع الجوائز التقديرية على الفائزين.تنظيم الدوريات الرياضية المختلفة ، و .14

 إعداد التقارير الدورية عن نشاط القسم . .15

 ما يسند إلى القسم من أعمال أخرى مماثلة. .16

 مكونات ومهام مجالس األقسام العلمية

 -يتكون مجلس القسم من جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم ويمارس االختصاصات التالية :

 الدراسية .تحديد المراجع والمقررات  .1

توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات واألعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين  .2

 وسائر العاملين بالقسم .

 تنظيم البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس وتنسيقها . .3

 إعداد الخطط الدراسية ومفردات المقررات الدراسية وتطويرها . .4

 إبداء الرأي في طلبات قبول أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالقسم.  .5
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إبداء الرأي في طلبات إجازات التفرغ العلمي واإلجازات بدون مرتب التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس  .6

 بالقسم .

 -ويكون بالقسم أمانة إدارية تختص بما يلي :

 االجتماع لألعضاء .اإلعداد والتحضير الجتماعات القسم وإرسال دعوة  .1

 القيام باألعمال اإلدارية والكتابية األخرى التي يتطلبها العمل بالقسم وذلك بإشراف رئيس القسم . .2

 العمل على توفير القرطاسية وتشغيل المعامل والورش ومتابعة تجهيز القاعات الدراسية . .3

 مهام رئيس القسم العلمي

القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس اإلشراف على الشؤون العلمية واإلدارية في  .1

 القسم ووفقا  ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .

رفع قرارات وتوصيات مجلس القسم إلى عميد الكلية لعرضها بمجلس الكلية مع توضيح وجهة نظر  .2

 مجلس القسم عند النظر في المسائل المعروضة عليه.

ذ سياسة مجلس الكلية فيما يخص شؤون القسم وما يتعلق بالدراسات الجامعية والعليا والبحوث متابعة تنفي .3

 العلمية واألعمال الجامعية األخرى .

اقتراح توزيع المحاضرات والدروس واألعمال الجامعية على أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين  .4

 بالتدريس في القسم وعرضها على مجلس القسم .

 تقارير السنوية ألعضاء هيئة التدريس عن نشاطهم العلمي والبحثي .تلقي ال .5

حفظ النظام داخل القسم والمبادرة إلى ابالغ عميد الكلية عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل  .6

 بالقسم .

 اإلشراف على األمانة اإلدارية بالقسم . .7

 اإلشراف على المعامل والمختبرات بالقسم . .8

في نهاية كل عام جامعي عن شؤون القسم العلمية والتعليمية واإلدارية ويتضمن عرضها  إعداد التقارير .9

ألوجه النشاط في القسم وما حققه ومستوى أداء العمل به وشؤون الدراسة واالمتحانات ونتائجها وبيان 

عقبات، العقبات التي أثرت في التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول المالئمة لتالفي العيوب وتذليل ال

 ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم ثم يرفعه إلى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية .
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 مهام قسم القبول والتسجيل

 تلقي كشوفات وأوراق المرشحين للقبول بالكلية ومراجعتها واستيفاء اإلجراءات الواجبة نحوها.  .1

 إتمام اإلجراءات المتعلقة بنقل الطالب والتسجيل ووقف القيد أو إلغائه .  .2

 أعمال شؤون الطالب الوافدين . .3

 إعداد قوائم بأسماء الطالب موزعين على األقسام العلمية . .4

 د الطالب إعداد سجالت قي .5

 تحرير الشهادات التي تطلب من السجالت طبقا لألحكام المقررة . .6

 استخراج البطاقات الجامعية للطالب . .7

 منح اإلفادات الخاصة باإلسكان الطالبي . .8

 تنظيم الرحالت العلمية للطالب باالشتراك مع الجهات المعنية . .9

 إعداد اإلحصائيات والبيانات الخاصة بالطالب . .10

 لخريجينمهام قسم ا

 استالم نتائج الخريجين واالحتفاظ بها . .1

 إبالغ الجهات المعنية بأسماء الخريجين وتقديراتهم . .2

 استيفاء بيانات النماذج الخاصة بتحرير شهادات وإفادات التخرج وكشوفات درجات الخريجين . .3

 ختصة .تسليم اإلفادات والشهادات وكشوفات الدرجات ألصحابها بعد اعتمادها من الجهات الم .4

 مهام قسم الخدمة االجتماعية

رصد وبحث وتحليل الظواهر المختلفة داخل الكلية وأثر ذلك على العملية التعليمية ، وتقديم  .1

 التوصيات بشأنها .

القيام بتجميع المعلومات عن طريق االستبيانات وأدوات البحث العلمي األخرى للتعرف على  .2

 وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنها .اتجاهات وأنماط السلوك ، 

االشتراك في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأساليب معالجة االنحرافات والظواهر االجتماعية  .3

 غير السوية بالكلية.

تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها توطيد وتأكيد العالقة بين أعضاء هيئة التدريس  .4

 المستويات .والموظفين والطالب على مختلف 

تقديم النصح والمشورة ألفراد المجتمع الجامعي بالكلية ، وتفهم مشاكلهم ومساعدتهم على التغلب  .5

 عليها .

 إعداد برامج الخدمة االجتماعية وأساليب تنفيذها داخل الكية . .6

 إعداد التقارير الدورية عن مجاالت التخصص . .7
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 على األقسام التالية : مكتب الشؤون اإلدارية والمالية ويتولى اإلشراف

 -قسم الشؤون اإلدارية والخدمات ويتولى االختصاصات التالية : )أ 

 تنفيذ برامج الزيارات والحفالت التي تنظمها الكلية في المناسبات المختلفة . .1

 القيام بإجراء الحراسة والتحفظ على المستندات داخل مبنى الكلية . .2

 الكلية  من أعمال الصيانة للمباني والمرافق واألجهزة واألثاث .إبالغ الجامعة باحتياجات  .3

 اإلشراف على استخدام سيارات الكلية . .4

 اإلشراف على أعمال النظافة بالكلية وأعمال الخدمة العامة . .5

 اإلشراف على مقصف الكلية . .6

 الجامعة .حصر احتياجات الكلية من القوى العاملة من موظفين و عاملين وإخطار  .7

 االحتفاظ بملفات فرعية للموظفين وكافة العاملين. .8

 اتخاذ إجراءات منح اإلجازات بأنواعها وإخطار الكلية بها . .9

 اتخاذ إجراءات تحويل الموظفين والعاملين للعالج . .10

 إخطار الكلية بالتقارير السنوية الخاصة بالموظفين والمنتجين . .11

 لين طبقا  للقواعد التي تقررها الكلية في هذا الشأن .مراقبة حضور وانصراف الموظفين والعام .12

 توزيع الموظفين والعاملين على وحدات إدارة الكلية بعد موافقة عميد الكلية . .13

 إبالغ إدارة الكلية بالمخالفات التي تقع من الموظفين والعاملين بالكلية. .14

 .إبداء الرأي في شأن نقل وندب وإعارة الموظفين العاملين بالكلية  .15

 اتخاذ إجراءات تسليم العمل للموظفين والعمال الجدد وإخالء الطرف لمن أنهى عمله بالكلية . .16

 إعداد البيانات وإحصائيات الخاصة بالموظفين والعمال . .17

 أداء أعمال الطباعة والسحب والتصوير . .18

 ختصة .تسليم البريد والمكاتبات الواردة للكلية وقيدها بدفتر الوارد وتسليمها لألجهزة الم .19

 تسليم المكاتبات الصادرة من أجهزة الكلية بعد قيدها بدفتر الصادر . .20

 حفظ صور المكاتبات بالملفات المخصصة لها . .21

 متابعة اإلجراءات التي تتخذ بشأن المراسالت الواردة . .22

 القيام بأعمال االستقبال واالستعالمات للمترددين على إدارة الكلية. .23

 ن بالكلية وفقا  ألحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .تقديم كافة الخدمات للعاملي .24

 القيام بخدمات االستقبال لضيوف الكلية ، وتنظيم وترتيب اجتماعاتهم ولقاءاتهم بالمسئولين . .25

 إتمام إجراءات الحجز بالفنادق واالستقبال بالمطار ألعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية . .26

ح تأشيرات الخروج وحجز تذاكر السفر ألعضاء هيئة التدريس والموظفين اتخاذ إجراءات اإلقامة ومن .27

 بالكلية .

إعداد خطط وبرامج الحراسة لكافة مباني ومنشآت الكلية ، بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العالقة  .28

 وتنفيذها.

بها وتولي أعمال الصيانة تنظيم حركة المركبات التابعة للكلية واالحتفاظ بالسجالت والملفات الخاصة  .29

 الالزمة لها وتصاريح استخدامها وصرف الوقود والزيوت وغيرها.
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 القيام بأعمال الصيانة الالزمة للمباني وتجهيزاتها ومتابعة تسجيلها . .30

 إقامة االحتفاالت الالزمة في المناسبات الدينية والوطنية والقومية . .31

بالكلية من خالل إقامة الحفالت وتنظيم الرحالت الترفيهية تنشيط روابط األخوة والصداقة بين العاملين  .32

 واألنشطة الرياضية واالجتماعية للعاملين وأسرهم .

تنظيم مشاركة الكلية والعاملين بها في حمالت التشجير والنظافة وغيرها من األعمال االجتماعية  .33

 واالحتفاالت الوطنية والقومية .

 الثقافية والعلمية وإبراز نشاط الكلية وأقسامها المختلفة .تنسيق وتنظيم المشاركة في المعارض  .34

 المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العالقة بنشاط القسم . .35

 

 ب( مهام قسم الشؤون المالية والمخازن بالكلية

 إعداد وصرف المرتبات والمزايا المقررة للعاملين . .1

 نوي .المشاركة في أعمال الجرد الدوري والفجائي والس .2

إعداد المقايسات السنوية باحتياجات الكلية من مواد التشغيل الالزمة للمعامل واألجهزة واألدوات واألثاث  .3

 والقرطاسية التي تحتاج إليها الكلية، ووضع مواصفاتها الفنية بعد االستعانة بالمختصين بالكلية .

ة ، وفحص المشتريات والتأكد من مطابقتها تولي إجراءات الشراء والبيع بالطرق المقررة في اللوائح المالي .4

 للمواصفات المحددة بعقود الشراء ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال أية عيوب أو مخالفات .

إعداد المستندات الخاصة بالمشتريات واستيفائها طبقا  للوائح والتعليمات وإحالتها إلى خزينة الجامعة أو  .5

 والتعليمات .خزينة الكلية لصرفها طبقا  للوائح 

 المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العالقة بنشاط الوحدة. .6

االحتفاظ بالسجالت والدفاتر المخزنة وإجراء القيود الالزمة أول بأول ، وكذلك بطاقات الصنف وتسجيل  .7

 األصناف الموردة والمصروفة .

 زن .التأكد من توفر كافة إجراءات ومستلزمات األمن والسالمة بالمخا .8

وصل  اذاالقيام بكافة اإلجراءات التي تكفل توفر المخزون المناسب ، وإعادة طلب المواد واألصناف  .9

 مخزونها إلى حد إعادة الطلب .

القيام بأعمال الجرد الدوري والفجائي والسنوي للمخازن ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال أي نقص أو  .10

 زيادة وفقا  للتشريعات السارية .

 المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العالقة بنشاط اإلدارة . .11

 إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط الوحدة. .12

 االحتفاظ بحساب سلفة النثريات بالكلية . .13

 القيام بأعمال الصرف المختلفة في حدود اللوائح والتعليمات . .14

 تحصيل اإليرادات والرسوم الخاصة بالكلية . .15

 استالم وتوثيق الكتب المنهجية والمرجعية وبيعها وفق إيصاالت مالية مسحوبة من خزينة الكلية .16
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 مكتب الحرس الجامعي ويختص بما يلي:

 تأمين وحراسة المرافق الجامعية. .1

 لمشاركة في وضع البرامج واإلجراءات التي تكفل حسن تنفيذ حراسة المرافق الجامعية. .2

 في أعمال الحراسة للمرافق الجامعية. التعاون مع الجهات األمنية .3

 رصد ومكافحة الظواهر المخلة باآلداب العامة  واتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة بمواجهتها ومنعها. .4

 تنفيذ البرامج الالزمة للحراسة أثناء االمتحانات وحماية المكلفين بأدائها وممتلكاتهم. .5

مداخل ومخارج الجامعات بالتعاون مع األجهزة ذات اإلشراف والتنظيم لمواقف السيارات ومراقبة  .6

 العالقة.

 تحديد احتياجات الحراسة لألماكن المراد حراستها من عناصر وإمكانيات مادية. .7

المشاركة في وضع النظم واإلجراءات والشروط الالزمة الختيار وتشغيل العناصر الالزمة ألداء أعمال  .8

 الحراسة الجامعية.

 التقارير الدورية عن نشاط المكتب.إعداد  .9

 أداء ما يسند إلى المكتب من أعمال أخرى مماثلة. .10
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 مقترح للهيكل التنظيمي لألقسام العلمية

 

  مهام مجلس القسم

 -يتكون من جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم ويمارس االختصاصات التالية :

 تحديد المراجع والمقررات الدراسية . •

 البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس وتنسيقها .تنظيم  •

 إعداد الخطط الدراسية ومفردات المقررات الدراسية وتطويرها . •

 إبداء الرأي في طلبات قبول أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالقسم.  •

إبداء الرأي في طلبات إجازات التفرغ العلمي واإلجازات بدون مرتب التي يتقدم بها أعضاء هيئة  •

 التدريس بالقسم .

 مهام رئيس القسم

 تحديد المقررات التي يتولى القسم تدريسها. •

 اإلشراف على الشؤون العلمية واإلدارية في القسم •

 .مجلس الكليةفي رفع قرارات وتوصيات مجلس القسم إلى عميد الكلية لعرضها  •

بالدراسات الجامعية والعليا متابعة تنفيذ سياسة مجلس الكلية فيما يخص شؤون القسم وما يتعلق  •

 والبحوث العلمية واألعمال الجامعية األخرى .
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اقتراح توزيع المحاضرات والدروس واألعمال الجامعية على أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين  •

 بالتدريس في القسم وعرضها على مجلس القسم .

 ي والبحثي .تلقي التقارير السنوية ألعضاء هيئة التدريس عن نشاطهم العلم •

حفظ النظام داخل القسم والمبادرة إلى أبالغ عميد الكلية عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير  •

 العمل بالقسم .

 اإلشراف على األمانة اإلدارية بالقسم . •

 اإلشراف على المعامل والمختبرات بالقسم . •

 :إعداد التقارير في نهاية كل عام جامعي عن •

 عليمية واإلدارية شؤون القسم العلمية والت –

 .وجه النشاط في القسم وما حققه ومستوى أداء العمل به أ –

شؤون الدراسة واالمتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي أثرت في التنفيذ وعرض  –

 المقترحات بالحلول المالئمة لتالفي العيوب وتذليل العقبات.

على مجلس الكلية  رضهية لعيعرض هذا التقرير على مجلس القسم ثم يرفعه إلى عميد الكل –

. 

 مهام أمين السر

 القيام بأعمال طباعة الرسائل. •

 تنظيم الصادر والوارد في ملف خاص. •

 القيام بأعمال النسخ والتصوير والحفظ للملفات. •

 القيام بأعمال نقل البريد بين القسم وإدارة الكلية بعد توثيقه. •

 دعوة االجتماع لألعضاء .اإلعداد للتحضير الجتماعات القسم وإلرسال  •

 منسق متابعة هيئة التدريس والمعيدين

 تنظيم وتحديث ملفات هيئة التدريس والمعيدين والفنيين واإلداريين بالقسم. •

 تأكيد وجود ملفات المقررات الدراسية بالقسم كاملة. •

 استالم نماذج الحضور والغياب لكل مادة ووضعه في ملف المقرر الدراسي التابع له. •

 ثيق الحضور والغياب للطالب في المواد الدراسية المختلفة.تو •

 %.25تسليم تقرير شهري لرئيس القسم بأسماء الطالب اللذين تجاوز غيابهم  •

 تسليم تقرير شهري بعدد المحاضرات التي قدمها كل عضو هيئة تدريس. •

 بها.تسليم تقرير شهري عن حضور المعيدين وسير العمل في مهامهم المكلفين  •

 مهام منسق المشاريع والخريجين

 إعداد قاعدة بيانات تحتوي على معلومات علمية وشخصية عن خريجي القسم منذ نشأته. •

 نقل ملفات الخريجين لمكتب الخريجين بالكلية. •
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 بناء قاعدة بيانات عن مشاريع القسم المنجزة. •

 تحميل قاعدة البيانات على اإلنترنت في صفحة القسم . •

 شاريع المقدمة لضبط التكرار.مراجعة الم •

 إنشاء قاعدة بيانات المشاريع الحالية تشمل: •

 اسم المشروع  –

 اسم الطالب وهاتفه و أيميله –

 اسم المشرف وهاتفه وبريده االلكتروني  –

 خطة متابعة إنجاز الطالب ونشاطاته –

 تأكيد تسليم مقترح المشروع. –

 القيام بما يسند إليه من أعمال. •
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 المعاملمهام منسق 

 تأكيد فتح المعامل •

 تقديم تقارير شهرية عن سير العمل •

 تأكيد أن التجارب تعمل بفاعلية •

 تأكيد أن الكتيبات موجودة وفي مكانها المحدد •

 تحديد احتياجات المعامل •

 توزيع المهام على المعيدين وتشجيعهم •

 مهام منسقي الجودة والبرامج العلمية

 المقررات الدراسية بالقسم.تأكيد تحديث ملفات  •

 تحليل استبيانات نماذج تقييم رضا الطالب عن المقررات. •

 تحليل استبيانات رضا هيئة التدريس والمعيدين على القسم والكلية. •

 % من المقرر قبل نهاية الفصل.75متابعة المقررات الدراسية والتأكيد على أن تم تغطية  •

 تطلبات سوق العملتحديث مفردات المواد بما يتماشى مع م •

اقتراح خطة عمل لنشاطات القسم خالل كل فصل دراسي وتحديد االحتياجات لها ومراسلة الكلية  •

 بها.

 اإلشراف على تنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية بالقسم وعقد ورش العمل. •

 األشراف على تنظيم الزيارات الميدانية للطالب. •

 ق العمل. تنظيم نشاطات من شأنها ربط الطالب بسو •

 (Poster competitionعقد نشاطات بالقسم ومنافسات بين الطالب مثل )  •

 مهام منسق الدراسة واالمتحانات

 توزيع ملفات الطالب على المرشدين. •

 إعداد الجدول الدراسي وجدول االمتحانات. •

 التواصل مع أعضاء هيئة التدريس القاريين والمتعاونين. •

 إرسالهم للدراسة واالمتحانات بالكلية.تجميع نماذج التنزيل والحذف و •

 مهام عضو هيئة تدريس

 التفاني واإلخالص في تحقيق رسالة الكلية وأهدافها. .1

 .المشاركة في األنشطة المختلفة المتعلقة بتطوير العملية التعليمية .2

 المشاركة الفاعلة في اللجان المختلفة مثل االمتحانات وغيرها. .3

 التعليمية للمقرر الدراسي واستخدام طرائق واستراتيجيات تدريس مناسبة ومتنوعة في تدريسه.إعداد المواد  .4

 .إعداد سجالت دقيقة لحضور الطلبة وغيابهم .5
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مراجعة المحتوى التعليمي للمقرر الدراسي وتحديثه بصورة دورية بما يحقق أهداف المقرر ومتطلبات سوق  .6

 العمل.

 ية الخاصة باالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب.تحديد الساعات المكتبية األسبوع .7

إدارة االستبيانات التقييمية للعملية التعليمية وتوزيعها على الطلبة، وتحليلها ومناقشة نتائجها مع رئيس القسم  .8

 والجهات ذات العالقة.

 .المشاركة الفاعلة في اللجان المختلفة على مستوى القسم، الكلية، والجامعة .9

لمستمر لمعارفه ومهاراته التخصصية والمهنية والمشاركة الفاعلة في األنشطة العلمية المختلفة التطوير ا .10

 التي تنظمها الجامعة.

 تعزيز عالقة الجامعة بالمجتمع ، وإعداد البحوث الموجهة لخدمة و حل مشاكل المجتمع. .11

 تطوير الشراكة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. .12
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 المعيدمهام 

 التفاني واإلخالص في تحقيق رسالة الكلية وأهدافها. .1

 التواجد اليومي بالكلية والمشاركة بفاعلية في النشاطات واللجان المختلفة المتعلقة بتطوير العملية التعليمية .2

التطوير المستمر للمعارف والمهارات التخصصية والمهنية عن طريق حضور الدورات المعدة من مكتب  .3

 التدريب بالكلية

 المساهمة في تشغيل المعامل وإعداد تقارير التجارب .4

 إعداد ورقات بحثية وعرضها .5

 المساهمة تنظيم ورش العمل والندوات والمحاضرات .6

 مرافقة أعضاء هيئة التدريس وحضور المحاضرات .7

 تحديد الساعات المكتبية األسبوعية لمساعدة الطالب .8

 قسمالمساعدة في األعمال اإلدارية بال .9

 المساهمة في تنزيل المواد والتنظيم اإلداري بالقسم .10

 المراقبة في االمتحانات .11

 أي أعمال أخرى يتم تكليفه بها من قبل إدارة القسم أو الكلية .12
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 مقترحات لألقسام العلمية

 ورشة عمل حول التدريس والتقييم الفعال. •

 يل القسم.إعداد دل •

 إعداد دليل للطالب •

 إعداد دليل أعضاء هيئة تدريس •

 إعداد دليل لإلجراءات •

 إقامة يوم مفتوح للطالب بداية كل فصل. •

 إنشاء بريد الكتروني للطالب. •

 ورشة عمل حول ربط الكلية بسوق العمل وتحديد مواصفات الخريجين. •

 دورات في ريادة األعمال. •

 المعلوماتدورات في تقنية  •

 دورات في الكتابة األكاديمية •

 Poster competitionمسابقات  •

 حصر الطالب المتعثرين أكاديميا والبحث على سبل دعمهم. •
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 اخلطة الدراسية لالقسام العلمية 
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 قسم العلوم العامة
GENERAL SCIENCE DEPARTMENT 
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وم العامة
 العل

 العلوم العامةقسم 
 

 نبذة عن القسم

 

قسم العلوم العامة بكلية هندسة الموارد الطبيعية ركيزة اساسية في هذه الكلية. حيث يشرف القسم على تدريس  يعتبر

كافة مقررات المواد االنسانية والتي تعد من متطلبات التخرج االساسية للجامعة ومقررات مواد العلوم العامة 

القسم على توفير  وفي هذا المجال يعمليع اقسام الكلية. والهندسية العامة والتي تعد من متطلبات التخرج الكلية لجم

 أعضاء هيئة تدريس للمقررات الدراسية وذلك بالتنسيق مع الكليات ذات العالقة كل حسب تخصصه.

ا )27وتتشكل هذه المرحلة من  وحدة دراسية( يدرس الطالب معظمها خالل الفصول الدراسية األولى  65مقرر 

 المرحلة إلى ثالثة جوانب وهي:         ويرتكز التأهيل في هذه 

علوم عامة ترقى بالمستوى العلمي للطالب إلى القدر الذي يمكنه من استيعاب المقررات التخصصية  -1

 (GS)بالرمز التطبيقية، ومن أمثلة ذلك مقررات الفيزياء والرياضيات والكيمياء، ويرمز لها 

علوم هندسية عامة لها أكبر األثر في تهيئة الطالب للدخول لعالم التقنية، ومن أمثلة ذلك مقررات: الرسم  -2

الهندسي والهندسة الوصفية وتقنية الورش و األستاتيكا والديناميكا والتي تعتبر من المقررات المعتمدة 

 (GE)مز لها بالرمز بشكل كبير على الجانب العملي وتحمل في طياتها فلسفة الصناعة، وير

علوم إنسانية تخص الخلفية العامة للمهندس ألن المبتغى تخريج إنسان ناجح وليس مجرد آلة كفوءة، ومن  -3

 (GH) أمثلة تلك المقررات اللغة  العربية واللغة االنجليزية وكتابة التقارير، ويرمز لها بالرمز

 

 الطالب مؤهال لمتابعة دراسيه في أحد أقسام الكلية،بعد اجتياز المرحلة التمهيدية بنجاح يكون 

 

 الرؤيــــة

 

أن يكون ضمن نطاق مؤسسة تعليمية رائدة في مجال التدريس وأبحاث العلوم الهندسية على المستوى المحلي 

 واإلقليمي وتتابع الحاجة واالكتشاف والتطبيق من خالل امتياز التعليم والتعلم والبحث ذو القيمة المضافة.

 

 الرسالة

 

توفير تعليم رائد في مجال العلوم العامة لتأهيل الطالب للقبول والتوجه إلى أحد األقسام ليكونوا قادريين على    

 استخدام وتطبيق وتطوير هذه العلوم.   

 

 األهداف

 

المجتمع، واالهتمام االهتمام بالدراسات العلمية والتطبيقية والمهنية المرتبطة باحتياجات التنمية في  -1

 باتساق مناهجها وتطبيق طرق التدريس الحديثة، إضافة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة.

المساهمة في إعداد الطلبة للعملية التعليمية في أقسام الكلية األخرى، وذلك من خالل إعداد برنامج للعلوم  -2

 الهندسية األساسية في القسم.

لذي أتم متطلبات هذا القسم القدرة واالستعداد للتخصص الذي يحصل الحرص على أن يكون للطالب ا -3

 علية الطالب بدخوله أحد األقسام التي تنتظم تحت ظل الكلية.   

التطوير الدائم والمتجدد للخطة الدراسية وتحقيق معايير االعتماد األكاديمي في جميع برامجه ومجاالته  -4

 األكاديمية.

 وقاعات التدريس ووسائل العرض. يية من حيث المباناألساسية بالكل تطوير البنية -5

 تطوير المعامل الخاصة بالقسم والورش اإلنتاجية.  -6

نشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر عن طريق عقد المؤتمرات و ورش العمل والدورات التدريبية  -7

 ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك اإلداريين بالقسم.
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وم 
العل

العامة
 

 المقررات الدراسية  لقسم العلوم العامة 

 

 

  

 المتطلبات عدد الوحدات Course Name اسم المقرر رقم المقرر ت

 مقررات العلوم اإلنسانية -أوال :

1 GH150  لغة عربيةI Arabic  I 2 ــــــ 

2 GH151  لغة عربيةII Arabic  II 2 GH150 

3 GH141  لغة انجليزيةI English  I 2 ـــــ 

4 GH142  لغة انجليزيةII English   II 2 GH141 

5 GH152 كتابة تقارير Report writing 1 GH141, GH150 

  9 وعــالمجم   

 مقررات العلوم األساسية العامة -ثانيا :

7 GS101  رياضةI Mathematics 1 3 ـــــ 

8 GS102  رياضةII Mathematics 2 4 GS101 

9 GS203  رياضةIII Mathematics 3 3 GS102 

10 GS204  رياضةIV Mathematics 4 3 GS203 

11 GS111   فيزياءI Physics 1 3 ــــــ 

12 GS112   فيزياءII Physics 2 3 GS111 

13 GS111L  معمل فيزياء Physics Lab 1 GS111 

14 GS206 إحصاء Statistics 3 GS102 

15 GS115 كيمياء عامة General Chemistry 3 ـــــ 

16 GS115L كيمياء عامة معمل General Chemistry Lab 1 GS115 

17 GS200 برمجة حاسوب  Computer Programming   3 GS102 

18 
GS309 

طرق التحليل 

 العددي

Numerical Methods of 

Analysis 3 GS200,  GS204 

  33 وعــالمجم   

 هندسية عامةمقررات علوم  -ثالثا :

19 GE121 إستاتيكا Eng. Mechanics 1 3 ــــــ 

20 GE222 ديناميكا Eng. Mechanics 2 3 GE121, GS101 

21 GE133 خواص مواد Materials Properties 3 ــــ 

22 GE126 رسم هندسي Engineering Drawing 3 ـــــ 

23 GE127 هندسة وصفية Descriptive Geometry 3 GE126 

24 GE 200 
مبادئ هندسة 

 كهربائية
Electrical Engineering 3 GS112 

25 GE128 مقدمة موارد طبيعية 
Introduction to Natural 

Resources 
 ـــــ 2

26 GE129 تقنية ورش Technical Workshop 2 ــــ 

27 GE129L تقنية ورش معمل 
Technical Workshop 

Lab 
1 GE129 

  23 وعــالمجم 

 ةوحد 65مجموع وحدات المواد العامة لجميع األقسام 

 قسم هندسة النفط
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ط
سة النف

 هند

 قسم هندسة النفط
 

 نبذة عن القسم

 

يعتبر قسم الهندسة النفطية من األقسام الهندسية األساسية في الجامعات الليبية بشكل عام، وهو يواكب تطور قطاع 

اإلنتاج والصناعة واحتياجات القطاع من المهندسين في هذا المجال ويعمل على تخريج العديد من المهندسين األكفاء 

 الذين يشكلون حجر األساس لمسيرة التصنيع واإلنتاج في مجال العمليات النفطية.

موارد طبيعية واالستفادة من هذه  حيث يهتم القسم بدراسة طبيعة وتضاريس سطح األرض وما تحت السطح من

الموارد الطبيعية الموجودة بباطن األرض، وكذلك بدراسة عمليات التنقيب والحفر واإلنتاج بالطرق الطبيعية 

 والصناعية باإلضافة إلي دراسة عمليات التكرير للخام المنتج والعمليات الصناعية المصاحبة للتكرير.

 

 الرؤية

 

الكوادر الفنية المتخصصة والمتميزة في مجال قطاع النفط وتحقيق اإلبداع والريادة والتميز العمل على توفير 

 وتوظيفه في خدمة المجتمع.

 

 الرسالة

 

إعداد المهندس المتميز والمؤهل والقادر على المشاركة بفعالية في خطط التنمية ومواكبة التطورات العلمية الحديثة 

 وتلبية احتياجات سوق العمل .

 

 األهداف

 

تزويد الطالب بأساسيات المعرفة في مجاالت الهندسة النفطية واألخذ بأيديهم لتنمية قدراتهم البحثية في هذا  -1

 المجال.

 التحليل واإلبداع. تحسين مهارات وقدرات الطالب الهندسية في اتجاه التفكير و -2

مواقع العمل من خالل تفهم عميق لدورهم إعداد مهندسين مؤهلين بشكل يناسب المسؤوليات التي تنتظرهم في  -3

 المتوقع تنفيذه في خطط التنمية الوطنية.

 زرع القيم واألخالقيات الهندسية من خالل المناخ التعليمي المتكامل مع برامج التعليم والتثقيف الهندسي. -4

 دعم وتفعيل التعاون المشترك مع الجامعات والمؤسسة الوطنية للنفط.  -5

المشاكل والقضايا العلمية المختلفة ذات  العلمي ودوره األساسي في خدمة المجتمع وحل التركيز على البحث -6

وتشجيع أعضاء هيئة  الصلة وتبنيها في مشاريع التخرج والبحوث لخلق روح اإلبداع لدى الطلبة

ق هذا والطالب على أخذ هذا الجانب في االعتبار مع توجيه ودعم اإلمكانات وتوفير ما يلزم لتحقي التدريس

 .األمر

 

 الهندسة النفطيةالدراسة بقسم 

يدرس الطالب بقسم هندسة النفط المقررات الدراسية المحددة لنيل درجة البكالوريوس وفق البرنامج 

 الدراسي المعد لكل شعبة وهي مقسمة كما يلي:
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ط

سة النف
هند

 

  عدد الوحدات الوصف ر.م.

 متطلبات الجامعة 09 علوم انسانية عامة 1

أساسيةعلوم  2  متطلبات الكلية 33 

 متطلبات الكلية 23 علوم هندسية عامة 3

 متطلبات القسم 83 علوم هندسة تخصصية 4

 متطلبات الشعبة 3 علوم هندسية تخصصية اختيارية 6

 متطلبات الشعبة 6 مشروع تخرج 7

 وحدة    157 المجموع 

 

 النفطيةالمواد التخصصية لقسم الهندسة  

عدد  Course Name اسم المقرر رقم المقرر ت

 الوحدات

 المتطلبات

1 CHE211 كيمياء فيزيائية Physical Chemistry  3 GS115 

2 CHE211L 
كيمياء فيزيائية 

 معمل

Physical Chemistry 

Lab  

1 
CHE211 

3 GLE110 جيولوجيا فيزيائية Physical Geology 3 GH142-GS112 

4 GLE220 جيولوجيا تركيبية Structural Geology 3 GLE110 

5 PTE240 
 Engineering اقتصاد هندسي

Economy 

3 
GLE110 

6 PTE253 
 Introduction to مقدمة هندسة نفط

Petroleum Eng.  

3 
GLE110 

7 CHE301 
الديناميكا 

 الحرارية

Thermodynamic 3 
CHE211+GS115+GS102 

8 CHE 311 ميكانيكا الموائع Fluid Mechanics 3 CHE211+GS115+GS102 

9 CHE 312 انتقال الحرارة Heat Transfer 3 CHE211+GS115+GS102 

10 GLE365 جيولوجيا النفط Petroleum Geology 3 GLE110+GLE220 

11 PTE322 
معدات حقول 

 النفط

Oil Field Equipment 3 
PTE253 

12 CHE331 كيمياء عضوية Organic chemistry 3 GS115 

13 PTE353 
خواص صخور 

 المكمن

Reservoir Rocks 

Properties 

3 
PTE253 

14 PTE363 
خواص موائع  

 المكمن

Reservoir Fluids 

Properties 

3 
PTE253 

15 PTE373 
 Drilling هندسة الحفر

Engineering 

3 PTE253+PTE322+GLE220 

GE222 

16 PTE383L 
معمل سوائل  

 الحفر

Drilling Fluid Lab 2 
PTE373 

17 PTE402L 

معمل خواص 

الصخور و موائع  

 المكمن

Reservoir Rocks & 

Fluids Lab 

2 

PTE353 + PTE363 

18 GPE361 تسجيالت اآلبار well logging 3 GE200+PTE353+PTE363 

19 PTE423 
سريان الموائع في 

 األوساط المسامية

Fluid Flow Through 

Porous Media 

3 
GLE365+PTE353+PTE363 

2 PTE433 

1هندسة اإلنتاج    Production 

Engineering I 

3 GLE365+PTE353+PTE363 
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ط
سة النف

 هند

21 PTE443 
استكمال آبار 

 النفط

Well Completing 3 
GPE361 + PTE373 

22 PTE453 
المكامن هندسة 

 النفطية

Applied Reservoir 

Engineering 

3 
GLE365+PTE353+PTE363 

23 PTE463 
تحليل ضغوط 

 اآلبار

Well Pressure 

Analysis 

3 
PTE423+PTE353+PTE363  

24 PTE473 
2هندسة اإلنتاج    Production 

Engineering II 

3 
PTE433 

25 PTE474 
هندسة عمليات 

 الغاز

Gas Operations 

Engineeing  

3 
PTE453+PTE353+PTE363   

26 PTE510 
طرق االسترداد 

 اإلضافي

Enhanced Oil 

Recovery 

3 
PTE474 +  300احد مواد  

27 PTE520 الندوة النفطية Petroleum Seminar 3  وحدة دراسية 125+  300مواد 

28 PTE523 
 Oil Reservoir تقييم خواص النفط

Evaluation 

3 
 PTE474+PTE453+300مواد 

 وحدة دراسية 124+  300مواد  Elective  3 مادة اختيارية  29

30 PTE599 مشروع التخرج Graduation Projects 6  وحدة دراسية 124+  300مواد 

  89 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهندسة النفطيةالمواد االختيارية لقسم    

 ت
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الوحدات

 المتطلبات

1 
PTE512 

مقدمة في محاكاة 

 المكامن

Reservoir Simulation 

Introduction 
3 PTE510 

2 
PTE525 البحري الحفر  

Engineering Projects 

Management  
3 PTE523 

3 
PTE380 نقل وتخزين النفط الخام 

Transport and storage 

of crude oil 
3 PTE373 
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والصحة  و البيئةقسم هندسة 
 والسالمة واجلودة

HSEQ 

DEPARTMENT 
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سة البيئة
 هند

صحة والسالمة واجلودةوال قسم هندسة البيئة  
HSEQ-D 

 

 نبذة عن القسم

 

قطاعات الصناعية إحتياجات المن األقسام التي تعمل على تلبية والصحة والسالمة والجودة قسم هندسة البيئية 

البيئة والصحة ؤهلة للعمل ضمن فرق عمل متعددة المعارف في إدارات مالبشرية الكوادر والخدمية المختلفة من ال

 .حة والسالمة المهنية والجودةوتحقيق معايير الصظيفة خالية من التلوث نبيئة للحصول على  والسالمة والجودة

 

ر وللحد من الثلوث البيئي وصدوظهور المنظمات والمبادرات العالمية العالم حول مع ازدياد الوعي البيئي 

معايير بناء على لحماية البيئة على المستوى العالمي التي تهدف التشريعات والقوانين والتنظيمات االدارية والفنية 

في التعاطي الصناعات والشركات الكبرى أخذت ق الصحة والسالمة المهنية والجودة، يحقضمن تتمحلية ودولية 

بالمؤسسات الصناعية والخدمية يكون عملها مختص ة صخصتإدارات مإنشاء مع هذا التوجه العالمي من خالل 

واحدة إدارة التخصصات األربعة في ذه هدمج ي فكبرى بدأت شركات عالمية كما األربعة العلمية جاالت بهذه الم

    .نظرا للترابط الوثيق فيما بينها HSEQلصحة والسالمة والبيئة والجودة ل

 

والصحة والسالمة والجودة فنيين ومهندسين متخصصين في شوؤن البيئة إلعداد توجد حاجة في ظل ذلك 

لهذا تم إنشاء قسم هندسة . هذه العلومفي  متعددة المعارفاإلدارات ضمن فرق عمل هذه بليكونوا قادرين على العمل 

ندرة في األقسام العلمية بالجامعات والمعاهد اللليبية التي تؤهل لالبيئة والصحة والسالمة والجودة بالكلية نظرا ل

ألن يكون الحاضنة القسم هدف ي  .األربعة للتخصصات ةتكامليالهجية منهذه البفي مجال الخمدسة خريجين 

الجودة. بدأ  –السالمة  –الصحة  –البيئة  مجاالت درجة بكالوريوس الهندسة فيلشعب دراسية األكاديمية ألربعة 

بالشعب يتم قبول الطالب تباعا ومن المخطط أن  2017قبول طالب للدراسة بشعبة هندسة البيئة في فصل الخريف 

الشعب األربعة بداية من فصل الخريف تفعيل ليكتمل اية كل عام دراسي جديدة في بدبمعدل شعبة دراسية النختلفو 

 م.   2020

 

 

ةالرؤي  

بمجال هندسة التميز في التعليم النوعي والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتطبيقها وتبسيطها ونشرها          

.والصحة والسالمة والجودة  

 

 الرسالة

من خالل خلق كوادر والصحة والسالمة والجودة البيئة هندسة اعداد المهندسون المتخصصون في مجال         

ن خالل ذات العالقة بالتخصص موطنية مؤهلة تاهيل جيد يمكنها من اداء دورها بالشكل الصحيح لحل المشاكل 

.المواد التدريسية والخطط المنهجية الموضوعة  

                  

 االهداف

  

خالل تزويد الطالب بالمعارف من ، وذلك والصحة والسالمة والجودة مواكبة االهتمام العالمي بالبيئة -1

 . المجالاالساسية المتعلقة ب

من خالل خلق كوادر وطنية مؤهلة والصحة والسلبامة والجودة مجال البيئة بسد العجز في المتخصصين  -2

 .ذات العالقةهيل جيد يمكنها من اداء دورها بالشكل الصحيح لحل المشاكل أت

 اقامة الندوات و المؤتمرات المتخصصة. -3
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سة البيئة
 هند

 .والصحة والسالمة والجودة البيئةبأهمية الوعي تنمية دورات التدريبية قصيرة االجل بما يخدم عقد ال -4

لتبادل الخبرات والزيارات الميدانية إلعداد مجال بالمع الهيئات والمؤسسات العاملة ات شراكإنشاء  -5

 البحوث والمشاريع للمساهمة في التطوير.

 و ربطها بمؤسسات دولية.مجال االسهام في عملية بناء المنظمات و الهيئات الغير حكومية المهتمة بال  -6

 الحفاظ على الموروث الطبيعي و الموارد البيئية و الحياة الطبيعية و صيانتها. -7

 تنوع البيولوجي لليبيا ونشر اهميته ودوره في حياة االنسان.دراسة ال -8

 مجال.الدعم المهتمين و المؤهلين المحليين في  -9

 

 

 (شعبة هندسة البيئةوالصحة والسالمة والجودة ) البيئةهندسة  الدراسة بقسم

 

شعبة لالدراسي المعد ليدرس الطالب المقررات الدراسية المحددة لنيل درجة البكالوريوس وفق البرنامج 

 وهي مقسمة كما يلي:

 

  عدد الوحدات الوصف ر.م.

 متطلبات الجامعة 09 علوم انسانية عامة 1

 متطلبات الكلية 33 علوم أساسية 2

 متطلبات الكلية 23 علوم هندسية عامة 3

 متطلبات القسم 84 علوم هندسة تخصصية 4

تخصصية اختياريةعلوم هندسية  6  متطلبات الشعبة 3 

 متطلبات الشعبة 6 مشروع تخرج 7

 وحدة 158 المجموع 

 

 

 البيئةالمواد التخصصية لقسم هندسة 

عدد  Course Name اسم المقرر رمز المقرر ت

 الوحدات

 المتطلبات

1 ENV 301 

 Fundamentals of مبادئ هندسة البيئة

Enviromental 

Engineering  

3 GS 212 

2 CHE302 
 Chemical Engineering هندسة كيميائية مقدمة

Introduction 
3 GS115 

3 CHE303 كيمياء فيزيائية Physical Chemistry  3 CHE302 

4 CHE303L معمل كيمياء فيزيائية Physical Chemistry Lab  1 CHE303 

5 ENV 321 كيمياء حيوية Biochemistry 3 CHE319 

6 ENV323 تكنولوجيا حيوية Biotechnology  3 CHE319 

7 CHE312 
  Thermodynammic ديناميكا حرارية

3 
CHE211+GS

115+GS102 

8 CHE 314 
 Fluid Mechanics ميكانيكا موائع

3 
CHE211+GS

115+GS102 

9 CHE316 انتقال مادة Mass Transfer 3 CHE303 

10 CHE318 انتقال حرارة Heat Transfer  3 CHE303 

11 CHE319 كيمياء عضوية Organic chemistry 3 GS115 

12 CHE319L معمل كيمياء عضوية Organic chemistry Lab 1 CHE319 

13 CHE326 ــــ 3  طرق تحليل آلي 

14 CHE329 1  طرق تحليل آلي CHE326 
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15 ENV330 الجيولوجيا البيئية Enviromental Geololgy  3 ENV 301 

16 CHE332 3  هندسة التآكل CHE302 

17 ENV334 
 Solid Wastes Mangement إدارة النفايات الصلبة

3 
CHE319- 

ENV 301 

18 ENV340 
 Environmental هندسة البيئة للمناجم

Engineering for Mines 
3 ENV 301 

19 ENV410 تلوث التربة والمياه Soil and Water Pollution 3 ENV 301 

20 ENV412 
تصميم مكبات النفايات 

 الصلبة

Design of solid waste 

dumps 
3 CHE319- 

21 ENV416 تلوث الهواء والتحكم فيه Air pollution Control 3 CHE319- 

22 ENV420 مختبر  تلوث الهواء Air pollution Control Lab 1 CHE319- 

23 GLE421 
 Hydrogeology هندسة الهيدروجيولوجيا

Engineering 
3 CHE302 

24 GLE422 
مختبر هندسة 

 الهيدروجيولوجيا

Hydrogeology 

Engineering Lab. 
1 GLE342 

25 GLE423 جيوكيمياء البيئة Enviroment Geochmistry  3 ENV 301 

26 ENV428 
رياضة تطبيقية في هندسة 

 البيئة

Applied Math in an 

Enviroment Engineering  
3 ENV 301 

27 GLE429 
االستشعار عن بعد ونظم 

 المعلومات الجغرافية

Remote sensing and GIS 
3 ENV 301 

28 GLE461 

االستشعار عن بعد مختبر 

ونظم المعلومات 

 الجغرافية

Remote sensing and GIS 

Lab 1 GLE429 

29 ENV462 
معالجة مياه الصرف 

 الصحي

Sewage treatment 
3 ENV410 

30 ENV463 
مختبر معالجة المياه 

 العادمة

Wastewater Treatment 

Lab 
1 ENV462 

31 ENV466 
 Health and Safety هندسة الصحة والسالمة

Engineering 
3 GLE423 

32 ENV481 قوانين البيئة Environmental laws 2 ENV 301 

33 ENV483 مادة اختيارية Elective 3 ـــــ 

34 ENE222 أحياء دقيقة Microbiology 3 _ 

35 ENV499 ـــــ 6  مشروع التخرج 

 93  المجموع 

 

 

 

 

  هندسة البيئة االختيارية لقسمالمواد  

 ت
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الوحدات

 المتطلبات

1 ENV430 علم السموم toxicology 3 ENE222 

2 
ENV436 أجهزة البيئة 

Environmental 

Devices 
3 ENV481 

3 
ENV438 اإلدارة البيئية 

Environmental 

management 
3 ENV481 
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 ةددجالطاقات املتقسم هندسة 
RENEWABLE ENERGY ENGINEERING 

DEPARTMENT 
 



 

62 

 

سة 
هند

ت 
طاقا

ال

جددة
 المت

 ةددجقسم هندسة الطاقات املت

 نبذه عن القسم

طاقه ( وهي ة)المـوارد الطبيعية ـبيعطالتي يتم الحصول من ال غير التقليديه ةالمستدامة هي الطاق ةالطاقه المتجدد

باالنقراض من  ةدر الطاقه التقليديه المهدداوتختلف بذلك عن مص ان لها,تنفذ وال تنضب مع استخـدام االنسـال 

, اساسا في طاقة ة, وتسمى ايضا بالطاقه البديلةوتتمثل مصادر الطاقه المتجدد البترول والفحم والغاز الطبيعي.

الطاقه بجانب انها طاقه مستدامه انها طاقه نظيفه وال  ـس والمياه, ومصادر اخرى. واهم ما يميز هذهالرياح والشمـ

ونظرا لما تتمتع به بالدنا من موقع جغرافي ومساحة تضيف مزيدا من التلوث لبيئتا الطبيعيه ولصحة االنسان. 

ه شاسعه فإنه يمكن االستفاده من اغلب الموارد الطبيعيه المتوفره وذلك بإنشاء الجامعات والمعاهد العليا المتخصص

في هذه العلوم وكذلك دعم المركز البحثيه والجمعيه العلميه وتوجيهها للبحث واالستكشاف في طرق استغالل هذه 

الموارد. ونظرا لما تتمتع به منطقة بئر الغنم لموقع استراتيجي يؤهلها الن تكون نواة  لقلعة علميه رائده في مجال 

 ةبهذه المنطق ةارد الطبيعيالطاقه الشمسيه. فإن انشاء كلية للمواستغالل الطاقات المتجدده وخصوصا طاقة الرياح و

 .ةالمتاح ةمن للموارد الطبيعي  ةفي سبيل االستفاد ةقوي ةاحد اقسامها سيعطي دفع ةويكون قسم الطاقات المتجدد

 

 الرؤيا

في مجال الطاقة  محليا واقليميا تتمثل رؤية قسم هندسة الطاقات المتجددة والمستدامة في قيادة الجهود المبذولة

 المتجددة والمستدامة من خالل برامج تعليمة مبتكرة وبحوث بناءة.

 الرسالة

توفير برامج تعليمية عالية الجودة لتخريج مهندسين في مختلف مجاالت الطاقة المتجددة المستدامة والقيام بأبحاث 

 يم مختلف االستشارات في قضايا الطاقة والبيئة.الطاقة والتنمية ذات األهمية الوطنية واإلقليمية وتقد

 االهداف

متابعة التعليم المتقدم، والبحث والتطوير، وغيرها من الجهود الخالقة والمبتكرة في العلوم والهندسة  -1

 والتكنولوجيا.

للطاقة تطبيق معارفهم الهندسية والتفكير النقدي و مهاراتهم المهنية  في حل المشكالت الهندسية  -2

 المتجددة و المستدامة.

 التصرف بطريقة مسؤولة ومهنية واخالقية. -3

المشاركة كقادة في معالجة القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات العالقة بمجال تكنولوجيات  -4

 الطاقة المتجددة والمستدامة.

 ظمة الطاقة.تحديد واستخدام أفضل الوسائل المعاصرة القتراح حلول فعالة في تصميم أن -5

 

 الطاقات المتجددةهندسة الدراسة بقسم 

المقررات الدراسية المحددة لنيل درجة البكالوريوس وفق البرنامج  الطاقات المتجددةيدرس الطالب بقسم هندسة 

 الدراسي المعد لكل شعبة وهي مقسمة كما يلي:
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سة
هند

ت  
طاقا

ال

جددة
 المت

سة البيئة
 هند

 

  عدد الوحدات الوصف ر.م.

 متطلبات الجامعة 09 علوم انسانية عامة 1

 متطلبات الكلية 33 علوم أساسية 2

 متطلبات الكلية 23 علوم هندسية عامة 3

هندسة تخصصيةعلوم  4  38  متطلبات القسم 

 متطلبات الشعبة 3 علوم هندسية تخصصية اختيارية 6

 متطلبات الشعبة 6 مشروع تخرج 7

 وحدة 157 المجموع 

 

ةالمواد التخصصية لقسم هندسة الطاقات المتجدد  

عدد  Course Name اسم  المقرر رقم المقرر ت
 الوحدات

 المتطلبات

1 
EE210 

تحليل الدوائر 
   الكهربية

Circuit Analysis I  
3 

GS204 + EE200 

+ GS112 

2 
EE219 

الدوائر 
 االلكترونية

Electronoc circuits 
3 GS204 + EE210 

3 
EE342 

هندسة قوى 
 كهربية

Electric Power 

Engineering  
3 EE210 

4 
EE342L 

هندسة قوى 
 معمل كهربية

Electric Power 

Engineering Lab  
1 EE210 

5 

EE241 

اساسيات 
اإلشارات 
 العشوائية

Random Signal 

Theory  3 EE210 

6 

EE220 

إلكترونيات 
 تطبيقية

Applied Electronics 

For SREE 

(Sustainable and 

Renewable Energy 

Engineering) 

3 EE219 

7 
EE220L 

إلكترونيات 
 معمل  تطبيقية

Applied Electronics 

Lab For SREE  
1 EE219 

8 
EE302 

إشارات ونظم 
 التحكم

Signals and Control 

Systems  
3 EE210 or GE222 

9 
EE303 

نظم التحكم في 
 ردود الفعل

Feedback control 

systems 
3 EE302 

10 

RE300 

القضايا المهنية 
واالجتماعية 

واألخالقية في 
 الهندسة

Professional, Social, 

and Ethical Issues in 

Engineering  
1 _____ 

11 

RE301 

مقدمة لعلوم 
الطاقة 

 والتكنولوجيا

Introduction to 

Energy Science and 

Technology  

3 GS112 

12 
EE255 

 Power Electronics الكترونيات القدرة

For SREE   
3 EE220  

13 
ME210 

الديناميكا 
 الحرارية

Thermodynamics  
3 GS115 + GS102 

14 ME312 ميكانيكا الموائع Fluid Mechanics  3 GS115 + GS102 

15 
ME312L 

 ميكانيكا الموائع
 معمل

Fluid Mechanics Lab  
1 GS115 + GS102 
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16 ME302 انتقال حراره Heat Transfer  3 ME210 

17 
ME302L 

انتقال حرارة 
 معمل

Heat Transfer Lab  
1 ME210 

18 
RE320 

منظومات الطاقة 
 الشمسية

Solar PV Systems  
3 EE220 + RE301 

19 
RE320L 

منظومات الطاقة 
 الشمسية معمل

Solar PV Systems 

Lab  
1 EE220 + RE301 

20 
RE330 

 Wind Energy نظم طاقة الرياح

Systems  
3 ME312 + EE342 

21 

RE330L 
 نظم طاقة الرياح

 معمل
Wind Energy 

Systems Lab  1 
ME312 + EE342 

 

22 

RE420 

نظم الطاقة 
الشمسية 
 الحرارية

Solar Thermal 

Energy Systems  3 ME302 

23 
RE450 

تصميم لكفاءة 
 استخدام الطاقة

Design for Energy 

Efficiency  
3 

RE320 + RE330 

 

24 
RE451 

تخزين الطاقة 
 والنقل

Energy Storage and 

Transmission  
3 

RE320 + RE330 

 

25 

RE451L 

تخزين الطاقة 
 معمل والنقل

Energy Storage and 

Efficiency Lab  1 

RE450  

 

 

26 

RE560 

لجوانب ا
االقتصادية لنظام 

 الطاقة

Economics of 

Energy system 3 RE301 

27 
RE510 

المواد اإللكترونية 
 واألجهزة

Electronic materials 

and devices 
3 EE220 

28 
RE521 

نظم الخاليا  
   متقدمة الالشمسية 

Advanced solar cells 

systems 
3 RE320  

29 

RE522 

تكنولوجيا الخاليا  
 الكهروضوئية

 وصناعتها 

PV Technology and 

manufacturing 3 RE320 

30 

RE531 

تصميم 
التوربينات 

 الهوائية

Design of wind 

turbines 3 RE330 

31 
ME532 

ميكانيكا الموائع 
 المتقدمة

Advanced fluid 

mechanics 
3 ME312 

32 
RE540 

نظم الطاقة 
 الحيوية

Biomass energy 

systems  
3 ME210 

33 
EE534 

التحكم أنظمة 
 الرقمي

Digital control 

systems 
3 EE303  

  Elective course 3 مادة اختيارية  34

  6  مشروع التخرج  35

  92 المجموع  

  
 

 

ةالمواد االختيارية لقسم هندسة الطاقات المتجدد   
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 ت
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الوحدات

 المتطلبات

1 RE563 خاليا المحروقات Fuel cells 3 GS115 

2 
RE561 

مواضيع خاصة في 
 الطاقة الشمسية

Special topics in 

solar energy 
3 RE320 

3 
RE511 

 Electrical power نظم توزيع الطاقة

distribution systems 
3 RE342 

4 
RE562 

مواضيع خاصة في طاقة 
 الرياح

Special topics in 

wind  energy 
3 RE330 

 اهلندسة اجليولوجيةقسم 
GEOLOGICAL ENGINEERING DEPARTMENT 
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سة
هند

ال
جة 

وي
ول

جي
 ال

 قسم اهلندسة اجليولوجية

 

 نبذة عن القسم

 

قسم الهندسة الجيولوجية يعتبر من االقسام الهندسية االساسية فى كليات العلوم الهندسية التطبيقية في مختلف دول 

يعمل القسم على تأهيل وتخريج كوادر هندسية فى مجال العلوم الجيولوجية التطبيقية التى تواكب العالم حيث 

العمليات الصناعية الكبرى مثل استخراج النفط وكذلك فى مجال تطوير البنية التحتية مثل بناء السدود والطرق 

 والجسور واالنفاق واالبراج وكذلك فى مجال الحماية البئية .

لدراسة مكونات القشرة االرضية الجيولوجية وذلك للحاجة الملحة  بدأ تطور علم الهندسيةمع بداية القرن العشرين 

وزادت الرغبة في تطور هذا العلم مع بداية  واهم الخامات المعدنية والنفط والغاز المتواجدة فى باطن االرض

لسدود واالنفاق وشق الطرق وكدلك االبراج السكنية .ولهذا الغرض النهوض بالبنية التحتية التى تشمل انشاء ا

شيدت عدة مركز تعليمية ضمن الجامعات والمعاهد في أوربا والواليات المتحدة االمريكية لتهيئة الكوادر فى مجال 

شاف على العلوم الجيولوجية.  و بعد اكتشاف النفط ازداد الطلب على الكوادر المتخصصة فى مجال هندسة االستك

النفط والتي تعتبر فرع من فروع العلوم الجيولوجية. اما فى مجال علم الهندسة الجيولوجية التقنية )الجيوتقنية ( 

نجد االن انه اليمكن اقامت أي مشروع من المشاريع البنية التحتية اال كان للهندسة الجيولوجية جزء مهم من تنفيد 

 هده المشاريع .

 

 الرؤية 

 

 فنية متخصصة فى مجال الهندسة الجيولوجية  . اعداد كوادر

 

 الرسالة 

 

 العمل على اعداد وتخريج المهندس المتميز حسب متطلبات سوق العمل .

 

 االهداف

 

تزويد الطالب بحزمة من البرامج التعليمية االساسية منها النظرية والتطبيقية فى مجال الهندسة الجيولوجية  -1

. 

 وقدراته الهندسية باستخدام التقنيات الحديتة .تحسين مهارات الطالب  -2

 العمل على تفعيل التعاون بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الهندسية ذات العالقة . -3

القيام بالدراسات العلمية والعملية التطبيقية وحل المشاكل التى تعترض المؤسسات االنشائية والصناعية  -4

. 

 ل الهندسة الجيولوجية لرفع كفاءة المهندسين . القيام بدورات تدريب متخصصة فى مجا -5

 

 الجيولوجيةهندسة الالدراسة بقسم 

المقررات الدراسية المحددة لنيل درجة البكالوريوس وفق البرنامج  الجيولوجيةهندسة اليدرس الطالب بقسم 

 الدراسي المعد لكل شعبة وهي مقسمة كما يلي:
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سة 
هند

ال

جة
وي

ول
جي

 ال

 

  عدد الوحدات الوصف ر.م.

 متطلبات الجامعة 09 علوم انسانية عامة 1

 متطلبات الكلية 33 علوم أساسية 2

 متطلبات الكلية 23 علوم هندسية عامة 3

 متطلبات القسم 83 علوم هندسة تخصصية 4

 متطلبات الشعبة 3 علوم هندسية تخصصية اختيارية 6

 متطلبات الشعبة 6 مشروع تخرج 7

 وحدة 157 المجموع 

 

 

 

 المواد التخصصية لقسم الهندسة الجيولوجية 

 Course Name اسم  المقرر رقم المقرر ت
عدد 

 الوحدات
 المتطلبات

1 CHE211 كيمياء فيزيائية Physical Chemistry 3 GS115 

2 CHE211L 
كيمياء فيزيائية 

 معمل

Physical Chemistry 

Lab 1   
1 CHE211 

3 CHE311 ميكانيكا الموائع Fluid Mechanics 3 CHE211+GS115+GS102 

4 GLE211 جيولوجيا فيزيائية Physical Geology 3 GS112 

5 GLE221 الصخور والمعادن 
Mineralogy&  

Petrology 
1 GLE211 

6 GLE222 جيولوجيا تركيبية Structural Geology 3 GLE211 

7 GLE223 الطبقات ورسوبيات Sedimentation 3 GLE211 

8 GLE311 علم الطبقات Stratigraphy 3 GLE223 

9 GPE314 جيوفيزياء Geophysics 3 GLE311 

10 GPE311 المساحة Survey 3 GLE222 

11 GLE313 جيولوجيا تصويرية Photogeology 3 GLE222 + GPE311 

12 GLE314  1ميكانيكا الصخور  Rock mechanics 1 3 GLE221 

13 GLE321 جيوكيمياء Geochemistry 3 GLE314 + GLE221 

14 GLE322  1ميكانيكا التربة Soil Mechanics 1 3 GLE314  

15 GLE323 علم المياه Hydrology 3 GLE321 

16 GPE415  سرود آبار 
Geophysical Well 

Logging 
2 GPE314 

17 GLE325 جيوتيكتونيك Geotectonics 3  

18 GLE411 األشعة السينية X-Ray 3  

19 GPE411 استشعار عن بعد Remote Sensing 3  

20 GLE412 اقتصاد جيولوجي Economic Geology 3  

21 GLE413    1جيوهندسية Geo-Engineering 1 3 GLE321  

22 GLE414  1جيولوجيا النفط Petroleum Geology 1 3  

23 GLE415 

تطبيقات الحاسب 

االلى في 

 الجيوفيزياء

Computer 

Application in 

Geology 

3 GLE325  

24 GLE421 جيولوجية ليبيا Geology of Libya 3 GLE222 

25 PTE373 هندسة حفر Drilling Engineering 3 GLE314 

26 GLE423 
جيولوجيا تحت 

 Subsurface Geology السطح
3 GLE414  



 

68 

 

سة 
هند

ال

جة
وي

ول
جي

 ال

27 GLE425 إدارة مشاريع Projects Management 3 GLE412  

28 GLE426 
سريان المياه 

 Ground water flow الجوفية
1 GLE423  

29 GLE514  1مشروع التخرج 
Geological 

Graduation Project 1 
3 GLE425  

30 GLE522 ندوة جيولوجية Geological Seminar 3 GLE514  

31 GLE523 جيولوجيا حقلية Field Geology 3 GLE514  

32 GLE524  2مشروع التخرج 
Geological 

Graduation Project 2 
3 GLE514 

  Elective  3 تياريةخا ةماد  33

   92 المجموع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواد االختيارية لقسم الهندسة الجيولوجية 

 ت
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الوحدات

 المتطلبات

1 
PTE353 خواص صخور المكمن 

Reservoir rock  

properties 
3   GLE314 

2 GLEP512 تحليل أحواض Basin analysis 3 GLE426 

3 
GLEP513 تقييم تكوينات 

Formation 

Evaluation 
3 GLE423  

4 
GLEP521  2جيولوجيا النفط 

Petroleum Geology 

2 
3 GLE414 



 

69 
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 التعدينقسم هندسة   
MINING ENGINEERING DEPARTMENT 
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سة 
هند

ن
 التعدي

  قسم هندسةالتعدين 

 

 نبذة عن القسم

من التخصصات النادرة والمطلوبة في كثير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. تعتبر  قسم هندسة التعدين عتبري

هندسة التعدين من أعرق فروع الهندسة حيث استخدمت صناعة التعدين وطبقت أساليب هندسية بديعة في جهودها 

رة لكثير من الستخراج المعادن واستخالصها وتقنيتها عبر العصور ، وأضحت صناعة التعدين رائدة ومطو

المبتكرات الهندسية قبل تفرع العلوم الهندسية في وضعها الحاضر ، لذا تشكل اآلن العلوم الطبيعية والتطبيقات 

 الهندسية وأساسيات االقتصاد واإلدارة جوهر منهج هندسة التعدين.

يسية في تقدم ورفاهية ، وتعتبر اآلن إحدى الدعامات الرئ وتطورهاوكان للمعادن دور هام في ازدهار الحضارات 

األمم ، فالصناعات األساسية والتحويلية المختلفة تعتمد على صناعة التعدين في توفير الخامات المعدنية ، ونظرا  

، فإن صناعة التعدين مقبلة على مستقبل مزدهر  بالدناالكتشاف الكثير من الخامات المعدنية الهامة في أرجاء 

وب في تحويل الخامات المعدنية الكامنة في باطن األرض إلى ثروة وطنية ، لذا ودور حيوي ، كما أن دورها مطل

يتضمن مجال هندسة التعدين أعمال التنقيب عن الخامات المعدنية وتقييم مكامنها من حيث حجمها وتركيز معادنها 

 صادي .، والسبل الكفيلة باستخراجها ومعالجتها بطريقة آمنة لإلنسان والبيئة وبأفضل مردود اقت

يبذل كل المساعي لتخريج مهندسي تعدين س الزاويةجامعة الغنم بئر-كلية هندسة الوارد الطبيعيةقسم هندسة التعدين ب

 قادرين على التخطيط واستغالل المشاريع المتصلة بالتعدين والصناعات المعدنية

 

 الرؤيا

مجتمعيةتطبيقاته والخدمات ال الريادة واالبتكار في علوم هندسة التعدين و  

 الرسالة

ستثمار األمثل للثروات إعداد الكوادر المتميزة في مجال هندسة التعدين وإجراء البحوث المتقدمة من أجل اال

 المعدنية

  

 االهداف

 األهداف الحالية من البرنامج الدراسي تتضمن قدرة خريجي القسم على: 

االنخراط في صناعة التعدين من خالل العمل في مواقع اإلنتاج، المجاالت األكاديمية، أو المجاالت  -1

 البحثية. 

لوظيفية الموكلة األداء المهني, مع القدرة على التكيف مع بيئة العمل التعدينية، التغيير في التقنيات والمهام ا -2

 إلية. 

الليبي والمساهمة اقليميا في نمو االقتصاد إظهار االلتزام للتنمية المهنية الشخصية من اجل تطوير المجتمع  -3

 .العالمي
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سة 
هند

ن
 التعدي

 

 قسم هندسة التعدين بالدراسة 

البكالوريوس وفق البرنامج الدراسي المقررات الدراسية المحددة لنيل درجة  هندسة التعدينيدرس الطالب بقسم 

 المعد لكل شعبة وهي مقسمة كما يلي:

 

 

 

 

  عدد الوحدات الوصف ر.م.

 متطلبات الجامعة 09 علوم انسانية عامة 1

 متطلبات الكلية 33 علوم أساسية 2

 متطلبات الكلية 23 علوم هندسية عامة 3

 متطلبات القسم 83 علوم هندسة تخصصية 4

هندسية تخصصية اختياريةعلوم  6  متطلبات الشعبة 3 

 متطلبات الشعبة 6 مشروع تخرج 7

 وحدة 157 المجموع 

 

 المواد التخصصية لقسم هندسة التعدين

 الوحدات Course Name المقرر اسم رقم المقرر ت
 المتطلب

 

1 GEOE110 عامة جيولوجيا General Geology 3 GS112 

2 CHE211 فيزيائية كيمياء Physical Chemistry 3 GS115 

3 CHE211L 
معمل الكيمياء 

 الفيزيائية

Physical Chemistry 

Lab 
1 CHE211 

4 GEOE220 تركيبية جيولوجيا Structural Geology 3 GEOE110 

5 GEOE230 
 & Mineralogy وصخور معادن

Petrology 
4 GEOE220 

6 CE231 عامة مساحة General Surveying 3 GS102 

7 CHE301 حرارية ديناميكا Thermodynamics 3 CHE211+GS115+GS102 

8 CHE311 الموائع ميكانيكا Fluid Mechanics 3 CHE211+GS115+GS102 

9 GeoE363 اقتصادية جيولوجيا Economic Geology 3 GEOE220 

10 MinE211 التعدين هندسة مقدمة Mining Intro. 3 GEOE110-GE126 

11 MinE350 1 الصخور ميكانيكا Rock Mechanics I 3 GEOE220  

12 MinE360 والتفجير الحفر Drilling & Blasting 3 MinE350-MinE211 

13 MinE370 1  السطحية المناجم Surface Mining I 3 MinE211 

14 MinE375 1 خامات تجهيز Ore Dressing I 3  GE200-MinE370 

15 MinE380 التعدين جيوفيزياء Mine Geophysics 2 MinE211-MinE375 

16 MinE400 2  الصخور ميكانيكا Rock Mechanics II 3 MinE350 

17 MinE410 2 سطحية مناجم  Surface Mining II 3 MinE370 

18 MinE420 سطحية تحت مناجم Underground Mining 3 MinE410  



 

73 

 

سة 
هند

ن
 التعدي

19 MinE430 2 خامات تجهيز  Ore Dressing II 3 GS115L-MinE375 

20 MinE440 التعدين جيولوجيا Mine Geology 3  MinE380 

21 MinE450 حاسب تطبيقات Computer Application 3  MinE380 

22 MinE460 مناجم مساحة Mine Surveying 3 CE231-MinE420 

23 MinE462 مناجم تهوية Mine Ventilation 3 MinE420-CHE311 

24 MinE464 

 Tunneling األنفاق ودعم فتح

Construction & 

Supporting. 

3 MinE460 

25 MinE466 تعدين ماكينات Mine Machinery 3  MinE460 

26 MinE468 التعدين اقتصاديات Mine Economics 3 MinE440 

27 MinE480 التعدين هيدروليكيا Mine Hydraulics 3 MinE466 

28 MinE482 منجمي أمن Mine Safety 2 MinE468 

29 MinE484 ميول هندسة Rock Slope Eng. 3 MinE420 

30 MinE486 مناجم إدارة Mine Management 2 MinE462 

31 MinE599 المشروع B. Sc. Project 4  

  3  اختيارية  32

مجموعال    92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعدينالمواد االختيارية لقسم هندسة    

 ت
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الوحدات

 المتطلبات

1 MinE490 2 مناجم مساحة  Mine surveying II 2 MinE460 

2 
MinE490 اآلالت حالة مراقبة  

Machine condition 

monitoring 
2 MinE480 

3 MinE490 عددي تحليل Numerical analysis 2 MinE450 
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 اهلندسيةدارةاإلقسم 
DEPARTMENT of ENGINEERING 
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  اإلدارة اهلندسيةقسم 

 

 نبذة عن القسم

بمجال األعمال قد درسوا يالحظ في العقود األخيرة أن عدد المديرين التنفيذيين لشركات كبيرة ناجحة 

ببرامج تعليمية لدرجة في الهندسة أكثر من الذين درسوا في برامج تعليمية بمجاالت آخرى. ترى جامعات عريقة 

أن ذلك يرجع لكون المعارف التقنية، والمهارات التحليلية والرياضية، والقدرة االبداعية التي تعمل البرامج الهندسية 

مشاكل واقعية مناسبة لحد كبير لألدوار التي يمارسها هؤالء المديرين على المستوى على إكسابها للخريج لحل 

 االستراتيجي والمشروعاتي في الصناعة.

بحاجة بالرغم من ذلك، يالحظ أن معظم البرامج التعليمية لدرجة البكالوريوس في العلوم والتكنولوجيا 

توفير مهندسين ل التنامي المطرد في الخصائص متعددة المعارف لمشاريع األعمال الحديثةبرامج تعليمية تواكب ل

ال واإلدارة كالهندرة والتخطيط واالدارة اإلستراتيجية لديهم الخلفية التقنية الالزمة لفهم الممارسات الحديثة في األعم

 .وإدارة الموارد البشرية وسالسل اإلمداد وإستراتيجيات التسويق وغيرها

بالكلية كإستجابة لحاجة المجتمع لتوفير مهندسين ذوي معارف الهندسية لذلك تم إنشاء قسم اإلدارة 

تمكين  من خالل المعرفية المركبة في عالم األعمال المعاصر من حل المشاكل ذات الطبيعة مومهارات عالية تمكنه

 :الطالب من

عمل بفاعلية مع التقنيات الصناعية للالمعارف والمهارات ذات الصلة بمهنة اإلدارة الهندسية إكتساب  .1

 الحالية والمستقبلية واألساليب والمعايير.

 حل مشاكل حقيقية وتطوير حلول صناعية جديدة.في تطبيقها لفهم المناهج اإلبتكارية والرائدة بالمجال  .2

 الرؤية

 .مجالالخدمة المجتمع باإلستشارات والبحوث والتدريب المستمر وتقديم والجامعي لتعليم في ارائد أكاديمي قسم 

 رسالة وأهداف القسم

 .لإلدارة الهندسية المتكاملة األنظمة وتحسين وتنفيذ وتحليل تصميم لحل مشاكل تعليمية تؤهل الخريجين برامج تقديم -1

 .لمواكبة التطورات بالمجال لتعليم والتعلم المستمرتمكن العاملين بالمجال من اتوفير برامج تدريبية  -2

 .الدراسات والبحوث وتقديم اإلستشارات العلمية إجراء -3

 .دارة الهندسيةبمهنة اإل األفراد والجهات ذات العالقة محليا ودوليا للنهوض مع التعاون -4

 ةيهندساإلدارة القسم بالدراسة 
 

 األهداف التعليمية للبرنامج:

تزويد الدارس بالمعارف والمهارات الالزمة لتحديد وتصميم وتنفيذ حلول فعالة لمشاكل واقعية في مجاالت  ا.

اإلنتاج، والجودة، والسالمة، وسلسلة التوريد، والمفاضلة، واالقتصاد، واإلدارة، والتصنيع، والخدمات 

 ونظم المعلومات.

 .تدريب الطالب على إستخدام أدوات اإلدارة الهندسية المعاصرة والتكنولوجيا المتطورة بالمجال ب.
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تمكين المتعلمين من تصميم أنظمة إدارة هندسية متكاملة تتفاعل فيها بكفاءة الموارد البشرية والمعلومات  ج.

 .والطاقة واآلالت والمواد والموارد المالية

وار القيادية وإستخدام مهارات االتصال الفعال لألداء بكفاءة وإنضباط أخالقي عند تدريب الطالب على األد د.

 .العمل بشكل مستقل أو كعضو في فريق

 مخرجات البرنامج:

 :عند االنتهاء بنجاح من برنامج البكالوريوس في اإلدارة الهندسية، سوف يكون لدى الخريج القدرة على

 .والعلوم والهندسة تطبيق المعارف الالزمة في الرياضيات •

 .تصميم وإجراء التجارب، فضال عن تحليل وتفسير البيانات •

 .تصميم وتحسين النظم المتكاملة التي تجمع البشر والمواد والمعلومات والمرافق والتكنولوجيا •

 .العمل كعضو في فريق عمل متعدد التخصصات •

 .تحديد وصياغة وحل مشاكل اإلدارة الهندسية •

 .المسؤوليات المهنية واألخالقية لالحتياجات الهندسيةفهم  •

 .التواصل بشكل فعال •

 .فهم تأثير الحلول الهندسية في السياق العالمي والمجتمعي •

 .االنخراط في التعلم مدى الحياة •

 .معرفة القضايا المعاصرة في اإلدارة الهندسية •

 .لهندسيةاستخدام التقنيات والمهارات واألدوات الحديثة في اإلدارة ا •

 :عملالفرص 

يتم إعداد خريجي برنامج اإلدارة الهندسية للعمل في العديد من المجاالت مثل الخدمات اللوجستية وإدارة 

سلسلة التوريد، وإدارة الجودة، والسالمة الصناعية، وإدارة المشاريع، وإدارة الصيانة، تخطيط المرافق، األتمتة 

والسيطرة، وعمليات اإلدارة. فرص عمل الخريج في العديد من الصناعات بما فيها الصناعية، تخطيط اإلنتاج 

الصناعات التحويلية وصناعة الخدمات )كالمطارات وشركات الطيران وشركات الخدمات اللوجستية والمستشفيات 

 وغيرها( وصناعة النفط والغاز.

 

 المقررات:

 المحددة لنيل درجة البكالوريوس وفق البرنامج الدراسي المعد كما يلي:قسم المقررات الدراسية اليدرس الطالب ب

 

  عدد الوحدات الوصف ر.م.

 متطلبات الجامعة 09 علوم انسانية عامة 1

 متطلبات الكلية 33 علوم أساسية 2

 متطلبات الكلية 23 علوم هندسية عامة 3

 متطلبات القسم 84 علوم هندسة تخصصية 4

هندسية تخصصية اختياريةعلوم  6  متطلبات الشعبة 3 

 متطلبات الشعبة 6 مشروع تخرج 7

 وحدة 158 المجموع 
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إلدارة 
ا

سية
هند

 ال

 ةيهندساإلدارة الالمواد التخصصية لقسم 

 المتطلب الوحدات Course Name المقرر اسم رقم المقرر ت

1 MNGE 220 مقدمة في اإلقتصاد Introduction to Economics 3  

2 MNGE 221 مبادئ اإلدارة Principles of Management 3  

3 MNGE 222 المحاسبة للمهندسين Accounting for Engineers 3  

4 MNGE 310 أساسيات اإلدارة المالية 
Principles of Financial 

Management 
3 

MNGE220 - 

MNGE222 

5 MNGE 311 مقدمة في أنظمة التصنيع 
Introduction to 

Manufacturing Systems 
3  

6 MNGE 312 هندسة الجودة Quality Engineering 3 MNGE221 

7 MNGE 313 أخالقيات الهندسة والقيادة 
Engineering Ethics and 

Leadership 
3  

8 MNGE 314 
التصميم لهندسة البيئة 

 والسالمة

Design for the 

Environment and Safety 

Engineering 
3 

GE133 

9 MNGE 320 تصميم وتطوير المنتج 
Product Design and 

Development 
3 MNGE314 

10 MNGE 321 عمليات التصنيع Manufacturing Processes  3 MNGE311 

11 MNGE 322  1بحوث العمليات  
Operations Research I  

3 GS102 

12 MNGE 323 مراقبة الجودة والتحسين 
Quality Control and 

Improvement 
3 MNGE312 

13 MNGE 324 
بيئة العمل والعمل 
 وتحسين العملية

Ergonomics and Work and 

Process Improvement 
3 

MNGE221 - 

MNGE311 

14 MNGE 410 
إدارة قواعد البيانات ونظم 

 المعلومات الصناعية

Database Management and 

Industrial Information 

Systems 
3 GS200 

15 MNGE 411  2بحوث العمليات  Operations Research II 3 MNGE322 

16 MNGE 412 أنظمة اإلنتاج والمخزون 
Production and Inventory 

Systems 
3 

MNGE321 

 - 

MNGE322 

17 MNGE 413 
تصميم المنتجات وإدارة 

 اإلبتكار

Product Design and 

Innovation Management 3 MNGE320 

18 MNGE 414 إدارة المشروعات Project Management 3 
MNGE322 - 

MNGE321 

19 MNGE 420 التصميم المدعم بالحاسوب 
Computer Aided Design 

3 MNGE 413 

20 MNGE 421 األتمتة الصناعية Industrial Automation 3 
MNGE 321 

- GS204 

21 MNGE 422 تخطيط المرافق Facilities Planning 3 MNGE 412 

22 MNGE 423 إدارة سلسلة اإلمدادات Supply Chain Management 3 
MNGE410 - 

MNGE411 - 

MNGE412 

23 MNGE 424 إدارة الموارد البشرية 
Human Resources 

Management 
3 

MNGE414 - 

MNGE324 

24 MNGE 510 إدارة المخاطر Risk Management 3 MNGE414 

25 MNGE 511 إدارة العمليات Operations Management 3 MNGE414 

26 MNGE 512 
 Systems Modelling and نمذجة ومحاكاة النظم

Simulation 3 
MNGE321 - 

GS204 

http://www.gre.ac.uk/ug/content/ajax/courses-ajax-call/?sq_content_src=%2BdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZuZWxzb24uZ3JlLmFjLnVrJTJGcGxzJTJGY3JzZSUyRnVvZ3dlYnNpdGUucF9jcnNlSW5mbyUzRnRlcm0lM0QyMDUwMDAlMjZzdWJqJTNEQUNDTyUyNmNyc2UlM0QxMTU2JTI2Y29kZSUzRCZhbGw9MQ%3D%3D
http://www.gre.ac.uk/ug/content/ajax/courses-ajax-call/?sq_content_src=%2BdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZuZWxzb24uZ3JlLmFjLnVrJTJGcGxzJTJGY3JzZSUyRnVvZ3dlYnNpdGUucF9jcnNlSW5mbyUzRnRlcm0lM0QyMDUwMDAlMjZzdWJqJTNEUFJPRCUyNmNyc2UlM0QxMDM3JTI2Y29kZSUzRCZhbGw9MQ%3D%3D
http://www.gre.ac.uk/ug/content/ajax/courses-ajax-call/?sq_content_src=%2BdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZuZWxzb24uZ3JlLmFjLnVrJTJGcGxzJTJGY3JzZSUyRnVvZ3dlYnNpdGUucF9jcnNlSW5mbyUzRnRlcm0lM0QyMDUwMDAlMjZzdWJqJTNEUFJPRCUyNmNyc2UlM0QxMDM3JTI2Y29kZSUzRCZhbGw9MQ%3D%3D
http://www.gre.ac.uk/ug/content/ajax/courses-ajax-call/?sq_content_src=%2BdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZuZWxzb24uZ3JlLmFjLnVrJTJGcGxzJTJGY3JzZSUyRnVvZ3dlYnNpdGUucF9jcnNlSW5mbyUzRnRlcm0lM0QyMDUwMDAlMjZzdWJqJTNEUFJPRCUyNmNyc2UlM0QxMDAyJTI2Y29kZSUzRCZhbGw9MQ%3D%3D
http://www.gre.ac.uk/ug/content/ajax/courses-ajax-call/?sq_content_src=%2BdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZuZWxzb24uZ3JlLmFjLnVrJTJGcGxzJTJGY3JzZSUyRnVvZ3dlYnNpdGUucF9jcnNlSW5mbyUzRnRlcm0lM0QyMDUwMDAlMjZzdWJqJTNEUFJPRCUyNmNyc2UlM0QxMDQzJTI2Y29kZSUzRCZhbGw9MQ%3D%3D
http://www.gre.ac.uk/ug/content/ajax/courses-ajax-call/?sq_content_src=%2BdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZuZWxzb24uZ3JlLmFjLnVrJTJGcGxzJTJGY3JzZSUyRnVvZ3dlYnNpdGUucF9jcnNlSW5mbyUzRnRlcm0lM0QyMDUwMDAlMjZzdWJqJTNEUFJPRCUyNmNyc2UlM0QxMDQzJTI2Y29kZSUzRCZhbGw9MQ%3D%3D
http://www.gre.ac.uk/ug/content/ajax/courses-ajax-call/?sq_content_src=%2BdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZuZWxzb24uZ3JlLmFjLnVrJTJGcGxzJTJGY3JzZSUyRnVvZ3dlYnNpdGUucF9jcnNlSW5mbyUzRnRlcm0lM0QyMDUwMDAlMjZzdWJqJTNER0VFTiUyNmNyc2UlM0QxMTMwJTI2Y29kZSUzRCZhbGw9MQ%3D%3D
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سة 
هند

ن
 التعدي

27 MNGE 513 
التخطيط والتحكم في 

 الصيانة
Maintenance Planning and 

Control 
3 MNGE 414 

28 MNGE 520  اإلستراتيجيةاإلدارة  Strategic Management 3 
MNGE510 - 

MNGE511 

29 
MNGE 599 مشروع التخرج 

Graduation Project 6 
135 

Credits 

مجموعال    90 

 

 

 

 

ةيهندساإلدارة الالمواد االختيارية لقسم    

 ت
 Course Name اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الوحدات

 المتطلبات

1 MNGE 521 E سلوك التنظيميال  Organizational Behavior 3 MNGE424 

2 MNGE 522 E أنظمة اإلنتاج الهزيلة 
Lean Production 
Systems  

3 MNGE412 

3 
MNGE 523 E  التسويقإدارة 

Marketing 

Management 
3 

MNGE411 

- 

MNGE423 
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