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 كلمة العميد
 

 الرحمن الرحيم بسم هللا

 …تحية عطرة وبعد

تتميز الكلية بسمعة رائعة ومحترمة في الوسط العلمي 
المحلي والدولي مبنية على ارتباطها بعالقة وطيدة ومتجددة 
مع المؤسسات العلمية والصناعية على المستوى الوطني 
والعالمي حيث تقدم كلية التقنية الصناعية لطالبها مجموعة 

يمية التقنية والتدريبية، وبرامج الدراسات من البرامج األكاد
العليا والبحوث العلمية النابعة من خبرة متواصلة في هذا 
المجال، وللتعريف بالكلية بصورة أوضح، يطيب لنا ويسعدنا 

  الكلية.عن دليل هذا التقديم 

 والسالم عليكم                      

 

 

 

                         

 د. أحمد يوسف بن ساسي   أ.  

 عميد الكلية                                                        
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 نبذة عن الكليــــة. 1
 

كليــــة التقنيــــــة الصنــاعيـــــة مصراتة هي إحدى الكليات التقنية التابعة للهيئة الوطنية 
اسم المعهـد العـالي بللتعليم التقني والفني بوزارة التعليم العالي. وقد تم إنشاء الكلية 

 .1988 عامل (35) بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة سابقا رقم للصناعــة
بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة  مصراتة وتغير االسم إلى كلية التقنية الصناعية

إلحاقا بقرار اللجنة الشعبية العامة  2010 عام( ل148رقم )سابقا للتعليم والبحث العلمي 
 .2009 عامل (534) سابقا رقم

ي مبنية على ة ومحترمة في الوسط العلمي المحلي والدولطيبسمعة بلكلية تتميز ا
ارتباطها بعالقة وطيدة ومتجددة مع المؤسسات العلمية والصناعية على المستوى الوطني 
والعالمي حيث تقدم كلية التقنية الصناعية لطالبها وروادها مجموعة من البرامج التقنية 
ا األكاديمية والتدريبية والدراسات العليا والبحث العلمي والنابعة من خبرة متواصلة في هذ

إعداد بناء المجتمع بوالمساهمة في العطاء البذل و المجال ألكثر من ثالثين عامًا من 
الخريجين المهرة ذوي الصيت الطيب في مختلف األصعدة ومجاالت الحياة أفضل 
 الهندسية.

تمتلك الكلية اليوم كادرًا متجانسًا يشتغل كأسره واحدة بشكل حيوِي ونشط من أجل توفير 
وصقل  تأهيلوتقديم أفضل البرامج األكاديمية وأيضا البرامج التدريبية المرنة لغرض 

األفراد والمؤسسات علميا وتقنيا بحيث تسهم في بناء القدرات وتنمية المهارات البشرية 
 التقنية الصناعية هي: إللمجتمع الليبي.
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 الرؤية والرسالة واألهداف. 2
   

 شعارنا
 التعليم التقني بين يديك.

 رؤيتنا
نحن نسعى ألن نكون مؤسسة أكاديمية، تقنية، بحثية، استشارية، تدريبية في المجاالت 
قليمي متميز.  الهندسية، وبمخرجات تناسب سوق العمل، وأن يكون لنا حضور محلي وا 

 رسالتنا
البشرية ذات الكفاءة للمؤسسات  اإلسهام الفاعل في تأهيل، وتنمية، وتطوير الموارد 

 .من خالل البرامج التعليمية، والبحثية، والتدريبية اإلنتاجية والخدمية، 

 أهدافنا
 تهدف الكلية إلى التالي:

  والهندسية. اإلمكانيات التقنية  واالعتماد عليها في تطوير  إعداد الخبرات الوطنية .1
  رفع كفاءة العناصر البشرية في المجاالت العلمية.   .2
 العمل على إقامة وتوثيق الصالت مع المؤسسات العلمية المماثلة في العالم.   .3
  القطاعات اإلنتاجية والخدمية.  المساهمة في حل المشاكل التقنية التي تواجه   .4
 .إقامة وتنظيم المؤتمرات العلمية    .5

  
  
 
 



 ةدليل الكلي                                                   مصـــــــراتة -تقنية الصناعية كلية ال

 97من  6صفحة                                                                                                       2020/2021
 

 

  بالكلية نظام الدراسة. 3
بالكلية الدراسة  

البكالوريوس التقني، وستة  مدة الدراسة بالكلية تسعة فصول دراسية لنيل درجة  .1
 .الدبلوم العالي التقني فصول دراسية لنيل درجة 

قع فصلين في العام الدراسي الدراسة بالكلية تتبع نظام الفصل المفتوح وبوا .2
فصل صيفي إذا دعت الحاجة وهي وفق منهج ربيع( ويمكن إضافة /)خريف

معتمد من الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، محدد فيها الوعاء الزمني للشقين 
النظري والعملي، ووحدات كل مقرر هي ساعات تدريسية محددة بما فيها 

 التدريب الميداني ومشروع التخرج والوحدات الالزمة للتخرج.
 . محددةة ومتسلسلة بحيث أن كل مقرر له أسبقية المقررات الدراسية مرقم .3
يشترط للدراسة بالكلية مواظبة الطالب على حضور جميع المقررات الدراسية التي  .4

سجل فيها، ويحرم من إجراء االمتحان النهائي ألي مقرر إذا زاد غيابه عن 
ول عن متابعة نظام الدراسة واللوائح ؤ % من مجموع ساعات المقرر، وهو مس25
 لمنظمة.ا
% نهائي، 60% أعمال، و40درجة وتقسم إلى  100الدرجة النهائية ألي مقرر  .5

من  %50كالهما يتعلق بالعملي والنظري وال ينجح الطالب إال إذا تحصل على 
 درجة النهائي.ال
أي مقرر دراسي نجح  % أن يعيد55الذي يقل معدله التراكمي عن للطالب  حقي .6

ط وبما ال يتجاوز مقررين في الفصل الدراسي سابقا وذلك لمرة واحدة فق فيه
 .الواحد

يجوز إجراء امتحان دور ثاني لطلبة الفصل النهائي الراسبين في مقررين على  .7
 األكثر ولمرة واحدة فقط.
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 التدريب الميداني
تحقيق أعلى درجات المواءمة بين ما يدرسه الطالب  برنامج التدريب الميدانييستهدف 

في مجال التخصص وما هو مطلوب ومستخدم في سوق العمل الفعلية, من خالل 
في تدريب الطالب على ممارسة ما تم تعلمه  مواقع العملتعاون المؤسسة التعليمية مع 

 .في التخصص خالل فترات الدراسة في بيئة العمل الفعلية وفق ضوابط محددة
 

 التدريب الميداني برنامج أهداف
 التخرج قبل التدريب خالل من العملية الخبرة لكسب الطالب أمام الفرصة إتاحة .1

 .للتخصص تعميق فهمهو 
 واحترام بالمواعيد والتقيد العمل واإلخالص في االنضباط على الطالب تعويد  .2

 .األنظمة
خارج  من أفراد مع والتعامل المستقبلية العمل بيئة مع التفاعل من الطالب تمكين .3

 .الكلية
 .بنفسه ثقته وتعزيز المسئولية لتحمل الطالب تهيئة .4
 .تخرجه بعد بها عمله يتوقع التي الحقيقية العمل بيئة لمعايشة للطالب الفرصة إتاحة .5
 إعداده لالستكما الالزم الحقيقي العمل ميدان داخل التطبيقي للعمل الطالب ممارسة  .6

 .وسلوكياً  وفنياً  إعدادًا مهنياً 
 .لرغباته المناسبة العمل أماكن اختيار في للطالب الفرصة إتاحة .7
 خالل العمل سوق  متطلبات مع التعليمية بالجهة التقني التعليم مخرجات الربط بين .8

 .للخريجين الوظيفية الفرص تعزيز على يساعد التدريب مما فترة
 

 التدريب الميداني برنامجل الزمنية المدة
 .اتدريبي أسبوعا عشر أربعة (14) البرنامج مدة .1
 في األول األسبوع فيو  دراسي، فصلة كل بداي من الثاني األسبوع في التدريب يبدأ .2

 .الصيفي الدراسي الفصل
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 الفعلية المواعيد لمعرفة السنوي  األكاديمي الدراسي التقويم متابعة الطالب على يجب .3
 ونهاية بداية فيه وتوضح دراسي، عام كل الكلية تصدره والذي ونهايته البرنامج لبدء

 .دراسي فصل التدريب الميداني لكل برنامج
 

 الميداني التدريب برنامج خطة
 

 المهمة األسبوع ت.

1.  
تنزيل سبوع أ

 المقررات
عداد الطلبة المرشحين للتدريب الميداني عن طريق تسجيلهم ألالقيام بعملية حصر 

 المبدئي.

 سبوع االولألا  .2

 لحضورها للتدريب المرشحين الطالب الميداني ودعوة لتدريب محاضرة تعريفية بقسم 
  االلكتروني وسائل التواصل االجتماعي. البريد طريق عن

مراسلة الشركات والمؤسسات المتعاونة مع الكلية في مجال التدريب لمعرفة القدرة 
لحصول على الموافقة ضافة الى اإلوكذلك التخصصات المتاحة, با لهااالستيعابية 

 المبدئية لتدريب مجموعة من الطلبة.

3.  
  األسبوع

 الثالث/الثاني

 ىللتعرف عل وذلك التدريب بداية قبل الشركات والمؤسسات  إلى الطالب زيارة بدء
و أبداية الطالب في التدريب مع الشركة و  ،لية العمل بالشركة والتعليمات والمحاذيرآ

 سبوعية للعملية التدريبية.ألكتابة التقارير االمؤسسة, وايضا بداية 

ي مالحظات أبداء إلسبوعية مع مراجعة القسم ألاالستمرار في كتابة التقارير ا الرابعاألسبوع   .4
 و جهة العمل.أخاصة بالتدريب 

5.  
  األسبوع

 السادس/الخامس
 همانضباط ومدىقيام قسم التدريب الميداني بمتابعة الطلبة في جهات التدريب 

 ف الحضور والغياب.كش ىبمواعيد وقوانين المؤسسة والحصول عل

رائهم بخصوص رضاهم عن العملية آلجتماع بالطلبة المتدربين واالستماع ألا السابعاألسبوع   .6
 التدريبية والمؤسسة من حيث المميزات والعيوب.

7.  
  األسبوع

 الثاني عشر

 وتحديد موعد الميداني التدريب قسم  إلى و التقرير النهائي األسبوعي التقرير إحضار
 للتدريب. النهائية الدرجة ومعرفة والمشاريع العروض لمناقشة

 نهاية التدريب وارسال جهة التدريب للتقييم النهائي لكل طالب متدرب.

8.  

  األسبوع

 /الثالث عشر
 الرابع عشر

يقوم الطالب بتسليم التقرير النهائي ومناقشته بحضور رئيس قسم التدريب الميداني  
لتقييم  آخرورئيس القسم العلمي المختص الذي يتبع له الطالب, مع وجود مقيم 

 العرض النهائي والتقرير.
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 درجات العلميةال
  :تاليةالدرجات العلمية تمنح الكلية ال

  دبلوم عاٍل تقني.درحة  .1
  بكالوريوس تقني.درجة   .2
 ماجستير تقني. درجة  .3

 

 االتفاقيات الدولية
جامعات  وخاصة في الدراسات العليا مع سابقة لدى الكلية اتفاقيات تعاون مشترك 

 ومعاهد دولية وهي: 

 اسكتلندا. -جامعة جالسكو .1
 انجلترا.  –نوتنجهام ترنت  جامعة  .2
 أفريقيا. جنوب  –جامعة كيب تاون  .3
   معهد فوكس األلماني. .4

 البرامج الدراسية
 يتوفر في الكلية أربعة برامج دراسية وفقًا للتصنيف التالي:

:أواًل: المرحلة التمهيدية  
 هذا البرنامج موجه للفئات التالية:

 دبلوم المتوسط بتقدير عام جيد فأعلى.الالطلبة المتحصلون على  .1
علوم هندسية(  –علوم أساسية  –)عامة الطلبة المتحصلون على الشهادة الثانوية  .2

 بتقدير عام مقبول.
الطلبة المتحصلون على الشهادة الثانوية العلمية في التخصصات األخرى بأي  .3

 تقدير.
 

وفي حالة نجاحهم في  .ويتم تسجيلهم في المقررات التمهيدية، والتي تسبق الفصل األول
 ظاميين بالكلية.المقررات التمهيدية، يتم قبولهم وتسجيلهم كطلبة ن
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 ثانيًا: مرحلة الدبلوم العالي التقني:
وهي مرحلة موجهة للطالب الحاصل على الشهادة الثانوية )عامة، أو علوم أساسية، أو 

ويتم تسجيلهم مباشرة في الفصل الدراسي األول،  ،علوم هندسية( بتقدير عام جيد فأعلى
 الدبلوم العالي التقني. درجةوذلك لنيل 

 مرحلة البكالوريوس التقني:ثالثا: 
وهي مرحلة موجهة للطالب الحاصل على شهادة الدبلوم العالي من الكلية، والمتقدم 

 البكالوريوس التقني. درجةلالستمرار في الدراسة بالكلية، لنيل 

 التقني:رابعا: مرحلة الماجستير 
 وهي مرحلة موجهة للطالب الحاصل على شهادة البكالوريوس حسب التخصص.
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 الئحة الدراسة واالمتحانات. 4
 شروط القبول

 ما يلي:في القبول للدراسة بالكلية يشترط 
الثانوية قسم علمي أو ما يعادلها بتقدير عام ال أن يكون متحصاًل على الشهادة  .1

 يقل عن جيد.
ن يكون الئقًا صحيًا وخاليًا من األمراض المعدية، وقادرًا على متابعة الدروس أ .2

 النظرية والعملية.
 أن يقوم بتقديم جميع المستندات التي تطلبها إدارة الكلية. .3
 أن يجتاز االختبار الشخصي أو أية اختبارات أخرى تحددها إدارة الكلية.  .4
إقامة قانونية طيلة إذا كان المتقدم من غير الليبيين يشترط أن يكون مقيمًا بليبيا  .5

نفقات الدراسة وفق اللوائح والنظم المعمول يقوم بدفع الرسوم و أن و مدة الدراسة، 
بها في الجامعات والكليات التقنية في ليبيا، وذلك دون اإلخالل بقواعد المعاملة 

 بالمثل المنصوص عليها في االتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.
 أن يكون مستوفيًا ألية شروط أخرى تحددها أو تقررها إدارة الكلية. .6

 ية أخرى ألسباب تأديبية.أال يكون مفصوال من كل .7

 االنتقال إلى الكلية
 يشترط لقبول انتقال طالب سبق له الدراسة في كلية أخرى ما يلي:

ومعدل الطالب التراكمي فيها ال يقل  أن تكون الكلية المنتقل منها مناظرة للكلية .1
 %.60عن 

 أال يكون الطالب مفصواًل من الكلية المنقول منها ألي سبب كان. .2
إلدارة الكلية الصالحية في معادلة ورفض بعض أو كل المقررات التي سبق  .3

للطالب دراستها في الكليات األخرى المناظرة، بشرط أال تزيد نسبة وحدات 
% من وحدات المقررات الدراسية الالزمة 50المقررات التي يتم معادلتها عن 
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 للتخرج من الكلية.
 وبة معتمدة من الجهات المختصة.يلتزم الطالب بتقديم المستندات المطل .4
ال يجوز معادلة أي من المقررات التي سبق للطالب دراستها في الكليات األخرى  .5

رط تطابق ما ال يقل تشي%، و 60المناظرة، وتحصل فيها على درجة أقل من 
 % من المحتوى العلمي للمقررات المعادلة.75عن 

ت التي أنجزها الطالب في ال يدخل في حساب المعدل التراكمي تقييم المقررا .6
 المؤسسة األخرى وتم معادلتها.

يتم حساب الحد األقصى للمدة المطلوبة لتخرج الطالب المنتقل على أساس نسبة  .7
الوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج، إلى العدد الكلي لوحدات التخرج من الكلية، 

 مضروبًا في الحد األقصى للمدة المسموح بها.

 رقم القيد
 :ا يليمكتكون خاناته تلكلية رقم قيد من اليسار إلى اليمين با الطالب عند قبولهيمنح 
 (.1الخانة األولى: تخصص للداللة على الكلية التقنية وتعطى رقم ) .1
 (.12الخانة الثانية والثالثة: تدل على تسلسل الكلية وهو ) .2
 .التقويمية سنةالخانة الرابعة والخامسة: تدل على ال .3
 كما يلي: الفصل الدراسيصفة الطالب و الخانة السادسة: تدل على  .4

 .فصل الربيعل (2)فصل الخريف والرقم ل (1)الرقم : طالب مستجد -أ 
 الربيع. فصل ل (4)فصل الخريف والرقم ل (3)الرقم : طالب منتقل -ب 
 .(5)الرقم  :خارج الكلية طالب استضافة من -ج 
 الرقم التسلسلي للطالب بالكلية. ىعل سعة: تدلاتالمنة و اثالبعة و اسال اتالخان .5

يدلنا على أن الطالب هو طالب مستجد، وتم تسجيله في  112201034الرقم  :مثال
 .(34)، ورقم تسلسله 2020 عامفصل الخريف 
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 اإلرشاد العلمي
يحدد القسم العلمي المختص مرشدًا دراسيًا لكل طالب يقبل للدراسة بالكلية وذلك 

 .للطالب البرنامج الدراسيلإلشراف على 

 تسجيل المقررات
تتم إجراءات تسجيل الطلبة للدراسة لكل فصل خالل األسبوع السابق لبدء  .1

 في الحاالت المتأخرة عن التسجيل. ثالدراسة، وإلدارة الكلية الب
ال يعتمد التسجيل إال إذا كان على النموذج الخاص بذلك، ووفق اإلجراءات التي  .2

 الكلية.تحددها إدارة 
يسمح للطالب بتعديل التسجيل بالحذف واإلضافة خالل أسبوعين من بدء  .3

الدراسة، وبالحذف لمقرر واحد خالل ثمانية أسابيع من بدء الدراسة بشرط موافقة 
 القسم العلمي المختص.

يجب على الطالب التسجيل في المقررات الدراسية أواًل بأول، وذلك حسب  .4
وال يجوز مخالفة  ،ت، والمعتمدة من قبل إدارة الكليةاألسبقيات المحددة للمقررا

 ذلك إال في الحاالت الضرورية، والتي يحددها القسم العلمي المختص.
( فأعلى إال إذا 700ال يسمح للطالب بالتسجيل في المقررات ذات المستوى ) .5

 ( فأقل.400اجتاز جميع المقررات ذات المستوى )
( فأعلى إال إذا 800ررات ذات المستوى )ال يسمح للطالب بالتسجيل في المق .6

 ( فأقل.600اجتاز جميع المقررات ذات المستوى )
ال يجوز للطالب تسجيل مقررات دراسية خالل الفصل الدراسي الواحد أقل من  .7

 وهوه ب وال أكثر من الحد األقصى المسموح وحدة دراسية (12) وهو الحد األدنى
يمكن للقسم العلمي المختص ووفقًا  وفى حالة تعذر ذلك، وحدة دراسية (21)

 .شرط تحديد عدد الوحدات الدراسية المقررة لوضع الطالب الدراسي استثنائه من
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 وقف القيد
يجوز للطالب وقف قيده عن الدراسة خالل شهر من بداية الفصل الدراسي، وذلك لمرة 

الكلية، وال يحسب الفصل واحدة طيلة فترة دراسته، إال إذا تقدم بمبرر تم قبوله من إدارة 
 الدراسي الذي أوقف الطالب فيه قيده من ضمن مدة الدراسة.

 حساب المعدل التراكمي 
يمثل المعدل التراكمي تقييمًا لمستوى الطالب، ويحسب بالنسبة المئوية عادًة، ويكون 

 :التاليةحساب المعدل التراكمي عن طريق المعادلة الموضحة 

 وحدات المقرر ×= الدرجة  تقييم المقرر 
مجموع تقييم المقررات المعادة – التقييم الكلي = مجموع تقييم المقررات  

مجموع الوحدات المعادة –مجموع الوحدات = المجموع الكلي للوحدات   
مجموع الوحدات ÷المعدل التراكمي = التقييم الكلي   

 

 د خاصة باآلداب العامة في الكليةموا
علمية خصصت للتحصيل العلمي وبناء المستقبل الواعد ألبناء بلدنا الكلية مؤسسة 

يمانًا من الكلية بأن جميع الطلبة والطالبات هم أمانة في  الحبيبة وتحقيقًا لهذا الغرض وا 
( 1أعناقنا وعلينا الحفاظ عليها لذلك على جميع الطلبة والطالبات االلتزام بالمنشور رقم )

 الكلية الذي يبين فيه الضوابط واآلداب العامة التالية: الصادر عن إدارة 2014 عامل
 يلتزم جميع الطلبة باللباس والمظهر الذي يليق بالذوق واآلداب العامة. .1
 تلتزم جميع الطالبات بارتداء اللباس الشرعي الذي ال يصف واليشف ويستر الرأس. .2
دواع أمنية داخل تلتزم جميع الطالبات بالكشف عن وجهها نظرًا لما يترتب عليه من  .3

 الكلية.
 يمنع على جميع الطالبات استعمال المكياج ومواد الزينة بجميع أنواعها وأشكالها. .4
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االلتزام بالهدوء أثناء الحركة في الممرات وعدم الوقوف بها أو استخدامها أماكن  .5
 تسلية.

 يمنع اصطحاب أي شخص من خارج الكلية إال ألغراض أو معامالت رسمية. .6
 ط الطلبة والطالبات أو الوقوف بالطرق المنافية لآلداب العامة.يمنع اختال .7
 يمنع على الطلبة والطالبات اصطحاب األطفال للكلية مهما كانت االسباب. .8
 يمنع تواجد الطلبة والطالبات خلف المبنى الرئيسي للكلية ألي سبب كان. .9
 .الكافيتريايمنع تواجد الطالبات خلف وحوالي  .10
، وطالبات التمهيدي بعد مساء 7:00في الكلية بعد الساعة  يمنع بقاء الطالبات .11

 دارة.إلمساًء إال بإذن كتابي من ا 4:00الساعة 
برازه عند طلبه من حرس الكلية ا  ضرورة اصطحاب تعريف الطالب بشكل دائم و  .12

 وعند بوابات الكلية.
 يمنع استخدام الهاتف المحمول لغرض التصوير أو الموسيقى. .13
 من بوابة الكلية بدون ولي أمرها.أي طالبة خروج  يمنع منعًا باتاً  .14
 يمنع على جميع الطلبة الدخول إلى الكلية بسيارات معتمة أو بدون لوحات معدنية. .15

كما تعتبر النقاط السابقة من ضمن شروط القبول والتسجيل بالكلية سواء للمستوى 
نموذج الطالبة من خالل التمهيدي أو العام أو الدراسات العليا يتعهد بها الطالب أو ال

وعلى جميع الطلبة االلتزام بها ومن يخالف ذلك يتعرض للفصل من الكلية معد ال
وفقًا للمواد  2010 عام( ل501والمساءلة القانونية حسب الئحة تنظيم التعليم العالي رقم )

 (.58إلى  33من )
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 قسام العلميةاأل. 5
يوجد بالكلية ثالثة أقسام علمية رئيسية، ينضوي تحتها عدد من التخصصات العلمية 
باإلضافة إلى القسم العام، وتعتبر األقسام العلمية عصب العملية التعليمية داخل الكلية. 
ويتوفر لدى األقسام العلمية كادر تعليمي ممتاز من أعضاء هيئة تدريس ومعيدين، 

 لمقررات الدراسية.لمن المعامل الجيدة لتغطية الجانب العملي  عدد بالكليةوكذلك يتوفر 
عب( المختلفة وزودت بمناهج و   مناسبةتحتوي األقسام على عدد من التخصصات )الشُّ

 من اختيار نخبة من األساتذة المتخصصين واألقسام هي:
 القسم العام
يقرر أو يختار الطالب المرحلة األولى التي يجب التسجيل فيها قبل أن العام يعد القسم 

التخصص المناسب له وتعد مقررات القسم هي األساس لدراسة بقية المقررات 
 التخصصية.

 قسم الهندسة اإللكترونية
 التخصصات التالية:شعب في  أربعويضم  

 الحاسوب. -
 االتصاالت. -
 .تقنية المعلومات -
 )في طور اإلعداد(. كسيالميكاترون -

 

الكهروميكانيكيةقسم الهندسة   
 التخصصات التالية:شعب في  أربعويضم 

 كهربائية.القوى النظم  -
 ميكانيكية.القوى النظم  -
 تحكم.ال -
 )في طور اإلعداد(. الطاقات المتجددة -
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 قسم الهندسة الصناعية 
 التخصصات التالية:شعب في  ثالثويضم 

 .جودةالنتاج وضبط اإل -
 اإلعداد(.  )في طور صناعيةالدارة اإل -
 اإلعداد(.التصنيع )في طور  -
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 الدراسات العليا .6
فـــي مرحلـــة البكـــالوريوس بالكليـــة، وللحاجـــة الملحـــة لحملـــة  ةنتيجـــة لنجـــاح برنـــامج الدراســـ

الشــهادات العليــا )الماجســتير( فــي المجــاالت المختلفــة، وللمســاعدة فــي دراســة العديــد مــن 
فـــي تنفيـــذ برنـــامج  1995المواضـــيع وا عـــداد بحـــوث خاصـــة بهـــا، فقـــد بـــدأت الكليـــة عـــام 

تت الجهــود، وحتــى يــتم تنفيــذ ولتجنــب تشــ الدراســات العليــا لنيــل درجــة الماجســتير التقنــي.
البرنامج بأقل مـا يمكـن مـن الصـعوبات، فقـد اتبعـت الكليـة نظـام المجموعـات، وذلـك بفـتح 
الدراســات العليــا فــي تخصــص الهندســة الصــناعية بعــد أن تــوفر بالكليــة العــدد الكــافي مــن 

دريس األساتذة لتدريس المقررات واإلشراف على الرسائل، مع االستعانة بأعضاء هيئـة التـ
بالبرنــامج أكثــر مــن  فقــد ســجلبالجامعــات الليبيــة والمعاهــد العليــا للمســاعدة فــي اإلشــراف. 

 .  طالبا (36) ( مهندسًا، وقد تحصل على درجة الماجستير التقني70)

ونظـــرًا لنجـــاح برنـــامج الدراســـات العليـــا فـــي تخصـــص الهندســـة الصـــناعية، شـــرعت الكليـــة 
وفــــتح برنــــامج الدراســــات العليــــا توســــيع نطــــاق  فــــي 2003/2004خــــالل العــــام الدراســــي 

تخصص الهندسة الكهربية وااللكترونية في شعبة هندسة التحكم اآللي وهندسـة الحاسـوب 
( مهندســًا، وقــد تحصــل علــى درجــة 55بالبرنــامج أكثــر مــن ) ســجلوهندســة االتصــاالت، و 

مـــع جامعـــة اتفاقيـــة تعـــاون  2007وقعـــت الكليـــة عـــام ثـــم  .طالبـــا( 11)الماجســـتير التقنـــي
ــــة  جالســــكو وجامعــــة نوتنجهــــام ــــا بترنــــت البريطاني ــــامج الدراســــات العلي تخصــــص فــــي برن

الهندسة االلكترونية في شعبتي هندسة الحاسوب وهندسة االتصاالت، حيث تم إيفاد عـدد 
حتــــــى نهايــــــة الفصــــــل الدراســــــي خريــــــف مــــــن الطلبــــــة منــــــذ توقيــــــع االتفاقيــــــة وقــــــد تخــــــرج 

تحصــل علــى درجــة الماجســتير التقنــي مــن الكليــة  وقــد ( طالبــًا.30عــدد ) 2014/2015
 .( طالبــًا وطالبــة77بعة وســبعون )ســ 2019/2020حتــى نهايــة الفصــل الدراســي خريــف 

فـي التخصصـات  بالـداخلبرنـامج الدراسـات العليـا فـي ( طالبـًا 53كما يـدرس حاليـًا عـدد )
 .بالكلية المعتمدة
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 الدراسات العلياضوابط 
العليا بالكلية أن يكون متحصاًل على درجة البكالوريوس  يشترط لمن يتقدم للدراسات .1

ال يتم و  بتقدير عام "جيد" على األقل وفي نفس مجال التخصص المعتمد بالكلية.
تسجيل الطلبة الجدد بشكل رسمي في الدراسات العليا بالكلية إال بعد اجتيازهم 

النجاح للطلبة الدارسين المتحان اللغة االنجليزية المعتمد بالكلية، حيث أن درجة 
%( وذلك اعتبارا 65%( وللطلبة الدارسين باتفاقيات التعاون المشترك )50بالداخل )

 .2019/2020من فصل الخريف 
يجب على جميع األقسام العلمية بالتعاون مع قسم الدراسات العليا توفير ما ال يقل  .2

يزية لتقليص المدة التي اجتازوا امتحان اللغة االنجل نعن ثالث مقررات للطلبة الذي
ال يجوز للطالب تسجيل خطة الرسالة إال و  يقضيها الطالب لدراسة المقررات بالكلية.

بعد اجتيازه امتحان اللغة االنجليزية المعتمد بالكلية وكذلك انجازه جميع المقررات 
 .2019/2020المطلوبة في تخصصه وذلك اعتبارًا من فصل الخريف 

أشهر الختيار موضوع الرسالة بالتعاون مع  ستةتتجاوز تعطى للطالب فرصة ال  .3
في تخصصه تحدده لجنة الدراسات العليا بالكلية بناًء على توصية  ياستاذ أكاديم

 خطةقبول مقترح  اليجوزو  ،مي المختص حسب النموذج المعدمن منسق القسم العل
 نموذجال حسبتسجيلها في منظومة الدراسات العليا بوزارة التعليم  بعد إال رسالةال
 .معدال
يقوم قسم الدراسات العليا بتكليف لجنة لمناقشة مقترح خطة رسالة الطالب الجاهزة  .4

 من توصية على بناءً للمناقشة بعد اعتمادها من المشرف على أصل مقترح الخطة، 
من الئحة  (48) حسب مواصفات الخطة في المادة المختص العلمي القسم منسق

وتتكون اللجنة من ثالثة  2017عام  (667)الدراسات العليا بالكليات التقنية رقم 
 مشرف.الأعضاء هيئة تدريس ال تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد بما فيهم 
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يقوم الطالب بتعديل خطة الرسالة وبمتابعة من المشرف حسب ماورد في  .5
ذا رفضت لجنة المناقشة الخطة فعلى  معد موذجظات لجنة المناقشة بنمالح وا 

المشرف ايجاد موضوع بديل تتم مناقشته وعرضه من جديد  وبمساعدةالطالب 
 بنفس اآللية السابقة وبمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ المناقشة االولى.

بعد موافقة لجنة المناقشة على خطة الرسالة يعتمدها رئيس قسم الدراسات العليا و 
ويقوم بإحالته إلى السيد عميد الكلية لغرض اصدار قرار معد النموذج الحسب 

 اعتماد خطة الرسالة وتكليف مشرف.
معد النموذج اليتم تقييم متابعة نسبة انجاز الرسالة كل ثالثة أشهر من خالل  .6

يجب كما  ف لجنة الدراسات العليا بالكلية وبحضور الطالب والمشرف.تحت إشرا
أال تتجاوز المدة المقررة و  سبوعياً أ المشرف قبل من طالبال رسالة متابعة تتم أن

شهرًا، وفي الحاالت االستثنائية يمكن تمديدها إلى مدة  (12)إلنجاز الرسالة عن 
أشهر إضافية بمبرر علمي تقبله لجنة الدراسات العليا بالكلية  ستةال تتجاوز 

، على أن يقدم الطالب تعهدًا خطيًا باستكمال الرسالة خالل معدالنموذج الحسب 
 .المعدنموذج المدة التمديد الممنوحة حسب 

عند استكمال الطالب رسالته واستعداده للمناقشة يقدم تعهد األمانة العلمية  .7
ويجب أن يتقيد الطالب بمواصفات الرسالة المبينة  ،معدال موذجنال حسبللرسالة 

 قسمويعد  2017عام  (667)في الئحة الدراسات العليا بالكليات التقنية رقم 
 قالبًا خاصًا بالرسالة يكون ارشاديًا للطالب. العليا الدراسات

نموذج الحسب  للرسالة النهائي تقريرال المشرف يعدبعد استكمال الطالب الرسالة  .8
 وتقدم نسخة ورقية من الرسالة لقسم الدراسات العليا لغرض التقييم المبدئي معدال
يتم تقييم الرسالة مبدئيًا من حيث صالحيتها للمناقشة من عدمها عن طريق و 

 القسم منسق توصية على بناءً بتكليف مقيم سري و لجنة الدراسات العليا بالكلية 
في مدة ال تتجاوز  امعد، على أن يقدم تقرير النموذج الوحسب  المختص العلمي

 شهر من تاريخه.
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بتعديل الرسالة وبمتابعة من المشرف حسب ماورد في مالحظات  الطالبيقوم  .9
المقيم السري، ويقدم الطالب تعهدًا بإجراء التعديالت المطلوبة من المقيم السري 

 لجنة، وفي حال عدم صالحية الرسالة للمناقشة وجب على معدالنموذج الحسب 
طلب منهما إعادة المشرف والطالب بنتيجة التقييم ويبالكلية إبالغ  العليا الدراسات

شهور من تاريخ  ةوال يجوز أن تجرى المناقشة قبل ثالث ةرسالالالنظر في 
 للتقييم مرة أخرى.عادة وبنفس اآللية السابقة، كما ال يجوز إعادة اإلحالة إلا
مشرفه من بعد استيفاء الطالب للتعديالت المطلوبة من المقيم السري بمتابعة  .10

حالة مقترح لجنة مناقشة الرسالة بتوصية من المشرف حسب إالعلمي، يتم 
السيد معد إلى النموذج المعد من قبل رئيس قسم الدراسات العليا حسب النموذج ال

 المناقشة. عميد الكلية إلصدار قرار لجنة
بعد إصدار القرار يقوم رئيس قسم الدراسات العليا بإحالة قرار لجنة المناقشة  .11

ونسخة ورقية من الرسالة ونموذج تقرير صالحية الرسالة للمناقشة إلى كل عضو 
رجاع إمن اعضاء لجنة المناقشة حسب رسالة معدة بالخصوص، على ان يتم 

 أسبوع من تاريخ االستالم. نموذج صالحية الرسالة في مدة ال تتجاوز
بالتنسيق مع أعضاء لجنة المناقشة لتحديد موعد  العليا الدراسات قسم رئيس يقوم .12

خطار  تقوم لجنة المناقشة و  ،معدالنموذج الحسب لسيد عميد الكلية االمناقشة وا 
نموذج الصدار قرارها المبدئي عن طريق ا  بتقييم رسالة الطالب يوم المناقشة و 

 معد.ال
تصدر  العلمي مشرفهمن  بمتابعةبعد إجراء الطالب للتعديالت المطلوبة منه  .13

ويكون جزءًا ال يتجزأ من معد النموذج الحسب لجنة المناقشة قرارها النهائي 
 صفحات رسالة الماجستير الورقية.

يقوم الطالب بإيداع نسخة ورقية مجلدة وأخرى الكترونية على قرص مضغوط  .14
(CDمن الرسالة للج ) معدالنموذج الحسب هات المبينة. 
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 المعامل والتجهيزات. 7
يعد قسم التجهيزات والمعامل الجهة المسئولة عن اإلشراف على شؤون المعامل، والورش 

، ويتولى إدارتها طاقم فني بالكلية وتجهيزاتها، وصيانة األجهزة والمعدات التابعة لها
داري متخصص بحسب طبيعتها   ية:تويقوم القسم بالمهام اآل ،الوظيفيةوا 

 اإلشراف ومتابعة عمل المعامل والورش بالكلية. .1
 القيام بمتابعة اإلجراءات الخاصة بتجهيز كافة المعامل، والورش بالكلية. .2
 توفير االحتياجات من التجهيزات الخاصة بالمعامل، والورش بالكلية. .3
ية، وتوفير والمعدات التابعة لمعامل وورش الكل القيام بأعمال الصيانة لألجهزة، .4

 .المطلوبة قطع الغيار
متابعة وحصر وتوثيق األجهزة والمعدات واآلالت والمواد المعملية، التي تمتلكها  .5

 الكلية في مختلف المعامل والورش بالكلية.
مان متابعة توفير وسائل السالمة للورش والمعامل، وا عداد البرامج الخاصة باأل .6

 والصحة المهنية للعاملين، في ورش ومعامل الكلية.
المواد متابعة اإلجراءات الالزمة لشراء احتياجات المعامل والورش، من  .7

 من مهندسي المعامل. المطلوبةالتجهيزات و 
في المناقصات الخاصية بالتجهيزات، والقيام بالتحليل  ثاالشتراك في لجان الب .8

 ها.في ثالفني للعروض، والب
احتياجاتها  إنشائها بتحديدإعداد دراسات الجدوى للورش والمعامل المراد  .9

 ومواصفاتها الفنية.

 معمل الفيزياء
العديد من األجهزة والمكونات التي تساعد في تنفيذ الجزء العملي على يحتوي المعمل 

 ، والميكانيكا، والحرارة.ةلمواضيع الكهربية، والقو 
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 معمل الكيمياء
 في تنفيذيحتوي المعمل على العديد من األدوات والمكونات الكيميائية التي تستخدم 

 التجارب التي تخص مقرر الكيمياء.
 

 معمل االتصاالت
تصاالت، كمنظومة األقمار االتصاالت مجموعة من منظومات اال يضم معمل

دار. ويستخدم الصناعية، ومنظومة الميكروويف، والهوائيات، واالتصاالت البصرية، والرا
 المعمل أيضا في إجراء تجارب مقررات االتصاالت التماثلية والرقمية.

 معمل اإللكترونيات الرقمية
الدوائر الرقمية، وفحص واختبار و  المعالجاتيستخدم المعمل إلجراء التجارب على 

المكونات اإللكترونية، والتعرف على كيفية تصميم وتوصيل الدوائر الرقمية، وأيضا 
مات الجاهزة، مثل المعالج المساعدة في تنفيذ بعض مشاريع التخرج التي تستخدم المنظو 

لدراسة  M86-01كما زود المعمل بأجهزة ومنظومات رقمية أهمها المنظومة . 8086
لتوصيل الدوائر اإللكترونية والرقمية وغيرها  B1136-D، ومنظومات 8086المعالج 

 من المنظومات.
 

يمعمل التحكم اآلل  
ويضم المعمل بعض التجهيزات المناسبة إلجراء التجارب العملية لنظم التحكم، 

، مثل PLCكمنظومات التحكم ذات الحوادث المتقطعة، ونظم التحكم القابلة للبرمجة 
منظومة محاكاة إشارات المرور، ومحاكاة الغسالة األتوماتيكية. وجهاز محاكاة التحكم 

المعمل  ة اسطوانات الهيدروليك الهوائية. ويحتوي كافي التدفق والمستوى، وجهاز محا
العديد من منظومات التحكم المستمرة مثل: منظومة التحكم في تشغيل على أيضا 

وتوجد بالمعمل أجهزة لمحاكاة عملية التحكم،  ،محركات التيار المستمر والمتردد
 باإلضافة إلى لوحة تدريب تحكم حراري.
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 معمل القوى الكهربية
يستخدم المعمل إلعطاء الطالب فكرة عن التجهيزات الكهربائية الصناعية، من محركات 

غيل ومولدات، وأجهزة القياس الكهربية المختلفة، وأيضًا بعض دوائر التحكم الخاصة بتش
كما يتوفر في المعمل مولدات التيار المستمر، والمولدات المحركات الكهربائية الحثية. 

يوجد بالمعمل منظومة توليد و  ت الكهربية أحادية وثالثية الطور.التزامنية، والمحوال
متكاملة، تستخدم في التعرف على طريقة ربط المولدات التزامنية على التوازي مع 
الشبكة وكيفية التعامل مع خطوط نقل الجهد العالي عبر مسافات طويلة، ومنظومة 

 محاكاة محطة توزيع.
 معامل الحاسوب
البرمجيات الالزمة و حديثة،  حاسوببأجهزة  مزودةمعامل حاسوب،  3ويتوفر بالكلية 

 وأنظمة النمذجة والمحاكاة. مقرراتالعديد من اللدراسة 
لكترونيات العامةإلمعمل ا  

غير المدى مت  AC-DCمجهزة بمصدري قدرةطاوالت عمل  7وي المعمل على عدد يحت
تماثلية ورقمية ومولد إشارات جهد(  –تيار –وأجهزة قياس متعددة األغراض )مقاومة 

كما يحتوي المعمل على . قناتين ومضخم قدرةب إشارة مربعة( وراسم - مثلثية – جيبيه)
ات والملفات والثنائيات كالمقاومات والمكثفإلكترونية األساسية الجميع المكونات ا

 والترانزستورات، والمحوالت، والمضخمات، والمرحالت.
 معمل خواص المواد

هذا المعمل إلجراء عدد من التجارب إلعطاء فكرة عن سلوك المواد تحت يستخدم 
ظروف معينة، بهدف التعرف على خواصها الميكانيكية، ألنها تعبر عن جودة المواد 

تجربة الشد، م التجارب التي تجرى في المعمل )ونوعيتها من هذا الجانب، ومن أه
لى عدد من التجارب األخرى تتعلق باإلضافة إ(. لصالدة، الصدمة، مقاييس االنفعالا

بمواضيع مقاومة المواد والتي يمكن إجرائها بالمعمل ومن أمثلتها )تجربة الزحف، 
 االنحناء، التحدب، االنبعاج، وتجربة االلتواء(.
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 معمل الطاقات المتجددة 
المعمل يستخدم هذا المعمل إلجراء عدد من التجارب في مجال الطاقة الشمسية ويحتوي 

واجهزة  مجهز بلوحات شمسيةو  وطاقة الرياح على معمل متكامل للطاقة الشمسية
 ومعدات ملحقة.

التبريد و التكييف معمل   
التبريد وكذلك تنفيذ و التكييف  يستخدم هذا المعمل إلجراء عدد من التجارب في مجال

 .مشاريع الطلبة
 

 ورشة الصيانة االلكترونية
عادة برمجة ا  لبات الفنية من صيانة واستبدال و جراء كافة المتطتستخدم ورشة الصيانة إل

لكترونية بكافة انواعها في الكلية.إلجهزة الكهربائية واألا  
 

 المرافق والخدمات .8
 

مكتبةال  
تعتبر مكتبة الكلية من المكتبات المتميزة في المنطقة، حيث تتربع على مساحة كبيرة، 

ادئة ف، بحيث توفر للطالب أجواء هيأثاث وتكيومهيأة بجميع وسائل الراحة من 
عدد كبير من الكتب والمراجع العلمية، على وتحتوي الكلية ومناسبة للقراءة والمطالعة. 

عنوانًا، مصنفة ومرتبة حسب مجاالتها لتسهيل عملية العثور  9600دها قرابة عديبلغ 
ية، وعدد من األشرطة عليها. كما يتوفر بالمكتبة عدد من المجالت والدوريات العلم

كما  طالع.إللية وهي متاحة للطلبة للتصفح واالعلمية، وأيضا مشاريع تخرج طلبة الك
تتيح المكتبة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس استعارة الكتب، ويتم متابعة ذلك عن طريق 
ت منظومة حاسوبية. كما زودت المكتبة بعدد من الحواسيب المتصلة بشبكة اإلنترن

ة اءالكفذات ويدير المكتبة عدد من العناصر الوطنية طالع. إلإضافية للبحث واكوسيلة 
 في تنظيم الكتب وترتيبها.
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مشاريعال صاالت  
مزودتان بحواسيب إحداها للطلبة واألخرى للطالبات نترنت يوجد بالكلية صالتين لإل

تصل إلى  سرعة عالية ذات غير محدودة من نوع ألياف بصرية وشبكة انترنت 
20Mb ،.وتساعد الصالتان طلبة المشاريع في إنجاز مشاريعهم 

 مدرج ال
منظومة صوتية حديثة ب ومجهزشخصًا،  250يتوفر لدى الكلية مدرج يتسع لحوالي 
بتنظيم من العديد من النشاطات والمؤتمرات،  مدرجومنظومة عرض مرئي ولقد عقد بال

 .لكلية وأيضا يخدم المدينة وليبيامرفق حيوي يخدم ا مدرجويعتبر ال الكلية ومن خارجها

رياضيةالمرافق ال  
يوجد بالكلية ملعب لكرة القدم، وصالة ألعاب رياضية مجهزة، بحيث يتسنى للطالب 

وكذلك توجد  والقيام باألنشطة الرياضية المختلفة الترفيه عن نفسه وكسر روتين الدراسة
 .في الكلية استراحة للطلبة

مسجدال  
 .وموضع مخصص للوضوء، يتسع لخمسين مصليوجد بالكلية مصلى 

كافيترياال  
مخصص مقسم إلى قسمين أحدهما خاص بالطلبة واآلخر يوجد في الكلية مطعم 

 .للطالبات
طالباتالصالة   

 توفر الكلية صالة خاصة بالطالبات، حيث تستعملها للدراسة والصالة وانتظار ذويهن
 وكذلك توجد في الكلية استراحة للطالبات.

فندقال  
الكلية، ويتكون من عدد من الغرف والشقق تملكه يوجد داخل حرم الكلية فندق 

 المدينة بصفة عامة.المفروشة، ويستخدم في استقبال ضيوف الكلية و 
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 يةتدريبالدورات ال .9
جانب التدريب أهمية كبيرة، وسعت إلى توفير كل  1989 عامأولت الكليــة منذ إنشائــها 

ذوي الخبرة والكفاءة من المتطلبات الضرورية إلنجاح أي برنامج تدريبي كتوفير المدربين 
في التدريب  وقد تأسس قسمالمعامل والقاعات التدريبية المجهزة تجهيًزا كاماًل، توفير و 

عل منها أحد أبرز المؤسسات التدريبية . إن نجاح برامج الكلية التدريبية ج1994 عام
امتد نشاطها إلى مدن أخرى وشمل ذلك التعاون مع  وقد، ةالمعروفة بمدينة مصرات

مؤسسات تدريبية أخرى في مختلف مدن ليبيا الحبيبة لتنفيذ برامج مشتركة، إضافة الى 
إيسن األلمانية -غبور يسالتعاون مع جامعات دولية كجامعة خومي اإلسبانية وجامعة دو 

ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا والمؤسسة األلمانية للتعاون  اإليسيسكوومنظمة 
مكانياتها ما يشجعها على  GIZ الدولي وغيرها من الجهات التي رأت في الكلية وا 

وقد قام القسم بتدريب أكثر من . التعاون والمشاركة في تنفيذ بعض أنشطتها التدريبية
جهة حكومية وخاصة، بطرح العديد من  60متدرب والتعامل مع أكثر من ( 10000)

بين الهندسة والحاسوب واإلدارة والمالية والقيادة  مجاالتهاالبرامج التدريبية تتنوع 
والعالقات العامة واللغة االنجليزية والتنمية البشرية باإلضافة إلى إقامة الندوات 

قسم على إقامة اتفاقيات مع أرقى الهيئات والمؤتمرات وورش العمل، كما يحرص ال
 . وكفوءوالمراكز الدولية العتماد شهادات المشاركة لتكون ذات طابع مهني متميز 

 تدريب األفراد
يعمل قسم التدريب على تصميم برامج تدريبية تلبي االحتياجات الفعلية لألفراد بحيث ال 

خر جهدا لتقديم قسم التدريب ال يد  كما أن  ،تتعارض مع إمكانياتهم المادية والمعرفية
 أفضل الخدمات التدريبية لألفراد.

 تدريب المؤسسات
يتعاون قسم التدريب مع العديد من المؤسسات لدراسة االحتياجات التدريبية في شتى 
التخصصات. حيث يقوم قسم التدريب بالعمل على توفير أفضل المدربين في 
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التخصصات المختلفة، وكذلك يتم اختيار المدرب صاحب الشهادات األكاديمية والخبرة 
ي النظر العملية في ذلك التخصص، بهدف عدم االكتفاء بالتدريب على الجانب 

نما تدعيم ذلك بالتدريب العملي والتطبيقي والذي بدوره له بالغ اآلثر  واألكاديمي فقط، وا 
 لين في هذه المؤسسات.في تحسين االنتاجية لدى العام

 المسؤولية االجتماعية
ويتواصل  ،ولية االجتماعية في المجتمع الليبيؤ ينفذ قسم التدريب عدد من برامج المس

باستمرار مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات تدريبية تتناسب مع أهداف 
ن توفير المجتمع المحلي والبيئة المحيطة، وهو في هذا اإلطار ال يبخل أبدًا ع

 االمكانيات واالحتياجات التدريبية عند الضرورة كمساهمة من القسم في دعم المجتمع.
 االستشارات الفنية 

في إطار تقديم االستشارات الفنية لمؤسسات القطاع العام والخاص يتولى قسم التدريب 
ي هذا ندسين ذوي الخبرة فتقديم االستشارة الفنية من خالل أعضاء هيئة التدريس والمه

لصالح فعلى سبيل المثال ال للحصر قام قسم التدريب بتقديم االستشارات . المجال
 التالية:الجهات 

 تصميم مقترح إلنارة الشوارع بالطاقة الشمسية لصالح شركة المنطقة الحرة مصراتة.  .1
دراسة الوضع القائم لشبكة الكهرباء وتحديد االحتياجات المستقبلية وتصميم شبكة  .2

جديدة تتناسب مع االحتياجات المحددة للتوسعة لصالح شركة المنطقة الحرة كهرباء 
 مصراتة.

دراسة ومراجعة التصاميم الكهربائية الخاصة بمشروع المدينة السكنية للشركة الليبية  .3
 للحديد والصلب.

 الشركة العامة للكهرباء. وكذلك تقديم استشارات فنية لصالح مصنع الزيوت الخمس .4
 هاضمة لمشروع المخلفات الورقية للشركة العامة للورق. دراسة وتصميم .5
ألف وحدة سكنية لصالح أمانة اللجنة الشعبية  25تصميم شبكات الكهرباء لمشروع  .6

 .لإلسكان والمرافق )سابقا(
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 الندوات العلمية وورش العمل
ينظم القسم بشكل دوري مجموعة من الندوات وورش العمل والمحاضرات العلمية والتقنية 

 والفنية المتنوعة والتي من أبرزها:
 .1996الصناعة الليبية بين الواقع ومواكبة العصر" عام “ندوة  .1
 .1999ندوة الصناعة الثانية بعنوان "التحديات التي تواجه الصناعة الليبية" عام  .2
 .2005ندوة العمران تجسيد للثقافة عام  .3
 .2007عام  ورشة عمل "شبكات اتصاالت الجيل القادم" .4
 .2018ورشة عمل "دور التدريب في بناء مؤسسات الدولة" عام  .5
دارات اإلعالم بمؤسسات الدولة وآليات الوصول مع  .6 ورشة عمل " دور مكاتب وا 

 .2019الجمهور وأدوات قياس ومتابعة الرأي العام " عام 
 التدريبية التي يقيمها القسموالدورات برامج الأبرز 
  Financial and Accounting Coursesدورات مالية ومحاسبة .1
 Administrative and development Coursesدورات إدارية وتطويرية  .2
  Computerand IT Coursesدورات حاسوب وتقنية المعلومات .3
  Human Resources Courses بشريةموارد دورات  .4
  English language Courses  نجليزيةإدورات لغة  .5
  Public Relations and Media Coursesعالقات عامة وا عالمدورات  .6
  Marketing and Sales Coursesتسويق ومبيعاتدورات  .7
  Occupational Health and Safety Courses دورات صحة وسالمة مهنية .8
 Engineering program Coursesدورات برامج هندسية  .9
  Vocational program Courses دورات برامج فنية .10
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 التدريسأعضاء هيئة . 10
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم العام

 الدرجة العلمية المؤهل العلمي االسم الرباعي ر.م

 استاذ مساعد ماجستير الدنفور حسنية محمد محمد .1

 استاذ مساعد دكتوراه طارق بشير أبوبكر معيتيق .2

 محاضر ماجستير سالم علي محمد جبريل .3

 محاضر مساعد ماجستير حمد شنيشحأآدم سالم  .4

 محاضر مساعد ماجستير سارة مصطفى علي عامر .5
 

 أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة الكهروميكانيكية
 الدرجة العلمية المؤهل العلمي االسم الرباعي ر.م

1.  أستاذ مشارك دكتوراه ستار جابر كاظم العيساوي  

2. مصطفى شتوان محمد علي   أستاذ مشارك ماجستير 

3. خليل الشريف معبد السال دالحميعبد    أستاذ مساعد دكتوراه 

4.  أستاذ مساعد دكتوراه إسحاق يوسف أحمد األرباح 

5. لرجوبيا أكرم محمد حسين   محاضر دكتوراه 

6. ابوعلة غيث محمد علي   محاضر دكتوراه 

7. بن غزي  عبد هللامصطفى  عبد هللا   محاضر  ماجستير 

8.  محاضر مساعد ماجستير عادل نذير محمد المغربي 

 محاضر مساعد ماجستير أحمد ابراهيم أحمد القويري  9
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 أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة اإللكترونية
ر.م   الدرجة العلمية المؤهل العلمي االسم رباعي 

1.  أستاذ دكتوراه مجدي علي التومي الشيباني 

2.  أستاذ دكتوراه أحمد يوسف أحمد بن ساسي 

3.  أستاذ مشارك دكتوراه رمضان إبراهيم البرقليجمال  

4.  أستاذ مساعد ماجستير سةهدى بدر الدين عمر أبوغر  

5.  أستاذ مساعد ماجستير أحمد جحا رعبد القادأحمد  

6.  محاضر دكتوراه جبريل محمد كريم بعبد الوها 

7.  محاضر دكتوراه مصطفى المنقوش عبد هللاأسماء  

8.  محاضر دكتوراه الروياتيالحفيظ علي  علي عبد 

9.  محاضر ماجستير كمال رمضان حسين المغربي 

10.  محاضر ماجستير علي عبدهللا المسالتي عبد هللا 

11.  محاضر ماجستير حسام حسين محمد الشركسي 

12.  محاضر ماجستير أحمد علي عمر البرق  

13.  محاضر ماجستير طارق أبوبكر أحمد أبوليفة 

14.  محاضر ماجستير محمد هجرسعائشة رمضان  

15.  محاضر  ماجستير حمزة علي حمزة الدنفرية 

16.  محاضر مساعد ماجستير أحالم محمد محمود بن حميدة 
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ر.م   الدرجة العلمية المؤهل العلمي االسم رباعي 

17.  محاضر مساعد ماجستير أبوطالق إبراهيم مصطفى الهمالي 

18.  محاضر مساعد ماجستير وائل محمد سالم قرمة 

19.  محاضر مساعد ماجستير علي خليفة عبد الجليل العرفي 

20.  محاضر مساعد ماجستير وليد سليمان حسين القنيدي 

21.  محاضر مساعد ماجستير مفتاح فريفر يعبد الهادمفتاح  

22.  محاضر مساعد ماجستير مصطفى شنيشح معبد الحليحليمة  

23.  محاضر مساعد ماجستير صخديجة سليمان محمد امبي 

24.  محاضر مساعد ماجستير هاجر احمد مصطفى األسود 

25.  محاضر مساعد ماجستير أم السعد محمد أبوبكر األميلس 

26. مساعد محاضر ماجستير فاطمة علي صالح المحجوب   

27. الحويك أحمد محمد محمد   محاضر مساعد ماجستير 

28. سوالم عبد هللامحمد مصطفى    محاضر مساعد ماجستير 

29. محمد الكريك عبد هللاأسماء    محاضر مساعد ماجستير 

30.  محاضر مساعد ماجستير سمية علي الهادي التومي 
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 أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة الصناعية

 الدرجة العلمية المؤهل العلمي االسم الرباعي ر.م 

 أستاذ مشارك دكتوراه منصور سالم عمر زغينين .1

 مشاركأستاذ  دكتوراه شنبعلي عمر علي  .2

 أستاذ مساعد دكتوراه جمال بشير علي أوهيبة .3

 محاضر دكتوراه رمضان محمود عمر غليو .4

 محاضر  دكتوراه ةسالم أحمد بال معبد العظي .5

 محاضر دكتوراه عماد الدين عيسى الشوين .6

 محاضر  دكتوراه محمد التريكي معبد السالسالم  .7

 محاضر  دكتوراه مختار علي حسين البرقلي .8

 محاضر  دكتوراه علي محمد أحمد الغويل .9

 محاضر  ماجستير محمد نجيب الطيب طرينة .10
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 اتإحصائي. 11
 

 الكليةإحصائية بأعداد خريجي 
 المجموع العدد الشعبة القسم

 الهندسة االلكترونية

 
 حاسوبال

 27 دبلوم

456 

 201 بكالوريوس
 18 ماجستير

 
 تصاالتاال

 72 دبلوم
 62 بكالوريوس
 22 ماجستير

 16 دبلوم معلوماتالتقنية 
 38 بكالوريوس

 
 
 
 

 الهندسة الكهروميكانيكية

  28 دبلوم  كهربائيةالقوى النظم 
 
 
220 

 138 بكالوريوس
 
 تحكمال

 17 دبلوم
 08 بكالوريوس
 01 ماجستير

 

 05 دبلوم طاقةال توليد
 16 بكالوريوس

 

 - دبلوم تبريدالو  تكييفال
 07 بكالوريوس

 الهندسة الصناعية

صناعية/ الدارة اإل
 هندسيةال

  54 دبلوم
 27 بكالوريوس 310

 22 ماجستير
 

 جودةالوضبط  نتاجاإل
 142 دبلوم

 51 بكالوريوس
 14 ماجستير

 986 المجموع الكلي
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 أعداد الطالب في كل تخصصإحصائية ب
 2020لعام 

 العدد التخصص
 22 تمهيدي
 81 القسم العام

 47 شعبة تقنية المعلومات
 46 شعبة االتصاالت
 05 شعبة الحاسوب
 10 شعبة التحكم

 46 يةشعبة الكهروميكانيك
 09 شعبة نظم القوى الكهربائية

 54 جودة الانتاج وضبط اإلشعبة 
 53 الدراسات العليا
 373 المجموع
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 مرحلتي الدبلوم العالي والبكالوريوسمقررات  .12
 قسم الهندسة االلكترونية

(تصاالتاال شعبة السنة األولى: الفصل األول )  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

101م.ع  1  * I 3 3 0 1رياضة  
102م.ع  2  * I 3 2 2 0حاسوب  
103م.ع  3  * I 3 2 2 0مصطلحات فنية  
104م.ع  4  * I 3 2 2 1 فيزياء 
105م.ع  5  * 0 3 2 3 رسم هندسي 
106م.ع  6  * 0 0 2 2 أمـن صناعي 
107م.ع  7  * 0 0 2 2 لغة عربية 

 19 المجموع التراكمي 19 مجموع الوحدات
 

(تصاالتاال شعبة األولى: الفصل الثاني )السنة   

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

201م.ع  1  Iرياضة  II 3 3 0 1رياضة  
202م.ع  2  Iحاسوب  II 3 2 2 0حاسوب  
203م.ع  3  Iمصطلحات فنية  II 3 2 2 0مصطلحات فنية  
204م.ع  4  Iفيزياء  II 3 2 2 1فيزياء  
205م.ع  5  Iرياضة  1 0 2 2 استاتيكا 
206م.ع  6  أمـن صناعي 0 3 2 3 تقنية ورش 
207ت.ك  7  I، فيزياء  Iرياضة  I 4 3 2 1دوائر كهربائية  

 40 المجموع التراكمي 21 مجموع الوحدات

 



 ةدليل الكلي                                                   مصـــــــراتة -تقنية الصناعية كلية ال

 97من  37صفحة                                                                                                       2020/2021
 

(تصاالتاال شعبة السنة الثانية: الفصل الثالث )  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

301م.ع  1  Iرياضة  1 0 2 2 جبر خطي 
302م.ع  2  Iرياضة  1 0 3 3 إحصاء واحتماالت 
303م.ع  3  *  0 2 2 3 كيميـاء 
304م.ع  4  استاتيكا , IIرياضة  1 0 3 3 رياضة هندسية 
305م.ع  5  Iفيزياء  0 2 2 3 خواص مواد 
306ت.أ  6  I، حاسوب  Iرياضة  I 3 2 2 1 رقميةدوائر  
307ت.ك  7  Iدوائر كهربائية  II 3 2 2 1دوائر كهربائية  

 60 المجموع التراكمي 20 مجموع الوحدات
 

(تصاالتاال شعبة السنة الثانية: الفصل الرابع )  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

401م.ع  1  1 2 2 3 عدديتحليل  
جبر خطي ، 

 IIحاسوب 
402م.ع  2  *  0 0 2 2 علوم إسالمية 

3 
403 ت.أ  

 1 2 2 3 إشارات ونظم
 ،  IIدوائر كهربائية 
 IIرياضة 

404ت.أ  4  Iدوائر كهربائية  I 3 2 2 1دوائر الكترونية  
405ت.أ  5  Iدوائر رقمية  I 3 2 2 1 معالجات دقيقة 

 I 3 2 2 1 نظرية اتصاالت  406ت.أ  6
 ،  Iدوائر كهربائية 
 IIرياضة 

417 ت.أ 7  IIدوائر كهربائية  1 2 2 3 نظرية شبكات كهربائية 
 80 المجموع التراكمي 20 مجموع الوحدات
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(تصاالتاال شعبة السنة الثالثة: الفصل الخامس )  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

501 ت.ص 1  إحصاء واحتماالت 1 0 3 3 عمليات عشوائية 
502ت.ك  2  Iدوائر كهربائية  1 2 2 3 قياسات كهربائية 

رسم وتنفيذ دوائر   503ت.أ  3
  ، Iدوائر الكترونية  0 3 1 2 الكترونية

 II حاسوب
504 ت.أ 4  Iدوائر الكترونية  II 3 2 2 1دوائر الكترونية  

515ت.أ  5  I نظرية اتصاالت II 3 2 2 1  اتصاالت نظرية 

506 ت.ك 6  Iدوائر كهربائية  I 3 2 2 1 نظم تحكم مستمرة 
517 ت.أ 7  , رياضة هندسية IIفيزياء  I 3 3 0 1نظرية مجاالت  

 100 المجموع التراكمي 20 مجموع الوحدات
 

(تصاالتاال شعبة ) السنة الثالثة: الفصل السادس  

المقرر رمز ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

601م.ع  1  1 0 1 1 كتابة تقارير فنية 
مشروع دبلوم في نفس 

 الوقت
602 ت.أ 2  I نظرية اتصاالت I 3 2 2 1 حاسوب شبكات 

613ت.أ  3  Iنظرية مجاالت  II 3 3 0 1  مجاالت نظرية 

614ت.أ  4  Iنظرية اتصاالت  0 3 1 2 اتصاالت أجهزة صيانة 

615ت.أ  5  I 3 2 2 1 اتصاالت نظم 
،  I اتصاالت نظرية

 I نظرية مجاالت

616ت.أ  6  وحدة 90انجاز 0 2 1 2 مشروع دبلوم 

 المجموع التراكمي 14 مجموع الوحدات
(مال مرحلة الدبلوم العاليت)اك  141 
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(تصاالتاال شعبة السنة الرابعة: الفصل السابع )  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

701 ت.أ 1  Iشبكات حاسوب  II 3 2 2 1شبكات حاسوب  

702 ت.أ 2  إشارات ونظم 1 2 2 3 معالجة اشارة رقمية 

703 ت.أ 3 ،  I نظرية اتصاالت 1 0 3 3 نظرية معلومات وتشفير 
 إحصاء واحتماالت

714 ت.أ 4  IIنظرية اتصاالت  1 2 2 3 اتصاالت السلكية 

715 ت.أ 5  IIنظرية اتصاالت  1 2 2 3 اتصاالت بصرية 

716 ت.أ 6  IIنظرية مجاالت  1 2 2 3 موجات دقيقة 

 132 المجموع التراكمي 18 مجموع الوحدات
 

(تصاالتاال شعبة ) رابعة: الفصل الثامنالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

811 ت.أ 1  Iنظم اتصاالت  II 3 2 2 1نظم اتصاالت  

812 ت.أ 2  IIنظرية مجاالت  1 2 2 3 هوائيات وانتشار موجات 

813 ت.أ 3  IIنظرية اتصاالت  1 2 2 3 هندسة رادار 

814 ت.أ 4  IIنظرية اتصاالت  1 2 2 3 اتصاالت خليوية 

5 
 

 3 (I) *مقرر اختياري 
    

 147 المجموع التراكمي 15 مجموع الوحدات
اختياري من المقررات االختيارية للقسم *مقرر  
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(تصاالتاال شعبة ) تاسع: الفصل الخامسةالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

911 ت.أ 1  مشروع دبلوم 0 4 1 3 مشروع بكالوريوس 

912 ت.أ 2  0 5 0 2 تدريب ميداني 
مشروع 

بكالوريوس في 
 نفس الوقت

     المجموع التراكمي 5 مجموع الوحدات
مال مرحلة البكالوريوس(ت)اك  152 

 

(حاسوبالشعبة السنة األولى: الفصل األول )  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

101م.ع  1  * I 3 3 0 1رياضة  
102م.ع  2  * I 3 2 2 0حاسوب  
103م.ع  3  * I 3 2 2 0مصطلحات فنية  
104م.ع  4  * 1 2 2 3 فيزياء  
105م.ع  5  * 0 3 2 3 رسم هندسي 
106م.ع  6  * 0 0 2 2 أمـن صناعي 
107م.ع  7  * 0 0 2 2 لغة عربية 

 19 المجموع التراكمي 19 مجموع الوحدات
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(حاسوبالشعبة السنة األولى: الفصل الثاني )  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

201م.ع  1  Iرياضة  II 3 3 0 1رياضة  
202م.ع  2  Iحاسوب  II 3 2 2 0حاسوب  
203م.ع  3  Iمصطلحات فنية  II 3 2 2 0مصطلحات فنية  
204م.ع  4  Iفيزياء  II 3 2 2 1فيزياء  
205م.ع  5  Iرياضة  1 0 2 2 استاتيكا 
206م.ع  6  أمـن صناعي 0 3 2 3 تقنية ورش 
207ت.ك  7  I، فيزياء  Iرياضة  I 4 3 2 1دوائر كهربائية  

 40 المجموع التراكمي 21 مجموع الوحدات
 

(حاسوبالشعبة السنة الثانية: الفصل الثالث )  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

301م.ع  1  Iرياضة  1 0 2 2 خطي جبر 
302م.ع  2  Iرياضة  1 0 3 3 إحصاء واحتماالت 
303م.ع  3  *  0 2 2 3 كيميـاء 
304م.ع  4  استاتيكا , IIرياضة  1 0 3 3 رياضة هندسية 
305م.ع  5  Iفيزياء  0 2 2 3 خواص مواد 
306ت.أ  6  I، حاسوب  Iرياضة  I 3 2 2 1 دوائر رقمية 
307ت.ك  7  Iدوائر كهربائية  II 3 2 2 1دوائر كهربائية  

 60 المجموع التراكمي 20 مجموع الوحدات
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(حاسوبالشعبة ) السنة الثانية: الفصل الرابع  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

 IIجبر خطي ، حاسوب  1 2 2 3 تحليل عددي 401م.ع  1
 *  0 0 2 2 علوم إسالمية 402م.ع  2

3 
 403 ت.أ

 1 2 2 3 إشارات ونظم
، رياضة  IIدوائر كهربائية 
II 

 Iدوائر كهربائية  I 3 2 2 1دوائر الكترونية  404ت.أ  4
 Iدوائر رقمية  I 3 2 2 1معالجات دقيقة  405ت.أ  5

 I 3 2 2 1 نظرية اتصاالت  406ت.أ  6
، رياضة  I دوائر كهربائية
II 

 IIحاسوب 1 2 2 3 هياكل بيانات 407 ت.أ 7
 80 المجموع التراكمي 20 مجموع الوحدات

 

(حاسوبالشعبة السنة الثالثة: الفصل الخامس )  

رمز المقرر  ر.م الوحدا اسم المقرر 
 ت

 الساعات
 األسبقية

 ت ع ن
 I معالجات دقيقة  II 3 2 2 1 معالجات دقيقة  501ت.أ  1

 Iدوائر كهربائية  1 2 2 3 كهربائيةقياسات  502ت.ك  2

 0 3 1 2 رسم وتنفيذ دوائر الكترونية 503 ت.أ 3
 ، Iدوائر الكترونية 

 II حاسوب
 Iدوائر الكترونية  II 3 2 2 1دوائر الكترونية  504 ت.أ 4

 I معالجات دقيقة  1 0 3 3 ملحقات حاسوب 525ت.أ  5

 Iدوائر كهربائية  I 3 2 2 1 نظم تحكم مستمرة 506ت.ك  6

 Iمعالجات دقيقة  1 0 3 3 معمارية حاسوب 507ت.أ  7

 100 المجموع التراكمي 20 مجموع الوحدات
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(حاسوبالشعبة ) السنة الثالثة: الفصل السادس  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

 مشروع دبلوم في نفس الوقت 1 0 1 1 كتابة تقارير فنية 601م.ع  1

 I نظرية اتصاالت I 3 2 2 1 شبكات حاسوب 602 ت.أ 2

 Iدوائر رقمية  II 3 2 2 1دوائر رقمية  624 ت.أ 3

 605 ت.أ 4
تجميع وصيانة حاسوب 

 شخصي وملحقاته
 I معالجات دقيقة  0 3 1 2

 0 3 1 2 صيانة الكترونية 626 ت.أ 5
، قياسات  I دوائر الكترونية

 كهربائية

 وحدة 90انجاز  0 2 1 2 مشروع دبلوم 627 ت.أ 6

 IIحاسوب  1 2 2 3 برمجة شيئية 408ت.أ  7

 المجموع التراكمي 16 مجموع الوحدات
(مال مرحلة الدبلوم العاليت)اك  

161 
 

(حاسوبالشعبة السنة الرابعة: الفصل السابع )  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

701 ت.أ 1  Iشبكات حاسوب  II 3 2 2 1شبكات حاسوب  

702 ت.أ 2  إشارات ونظم 1 2 2 3 معالجة اشارة رقمية 

703 ت.أ 3 ،  I نظرية اتصاالت 1 0 3 3 نظرية معلومات وتشفير 
 إحصاء واحتماالت

724 ت.أ 4  برمجة شيئية 1 2 2 3 متقدمة لغة برمجة 

705 ت.ك 5  I معالجات دقيقة 1 2 2 3 نظم تحكم صناعية 
 131 المجموع التراكمي 15 مجموع الوحدات
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(حاسوبالشعبة ) رابعة: الفصل الثامنالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

821 ت.أ 1  Iنظرية اتصاالت  1 2 2 3 اتصاالت بيانات 

802 ت.أ 2  معمارية حاسوب 1 2 2 3 تشغيل حاسوبنظم  

3 
824 ت.أ ، لغة  IIدوائر رقمية  1 2 2 3 لغة وصف مادي 

 برمجة متقدمة

     3 (I) *مقرر اختياري   4

5 
805 ت.أ ،  I نظم تحكم مستمرة 1 2 2 3 نظم استقطاب بيانات  

 I معالجات دقيقة 

 146 المجموع التراكمي 15 مجموع الوحدات
اختياري من المقررات االختيارية للقسم*مقرر   

(حاسوبال شعبة) تاسع: الفصل الخامسةالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

921 ت.أ 1  مشروع دبلوم 0 4 1 3 مشروع بكالوريوس 

922 ت.أ 2 مشروع بكالوريوس في  0 5 0 2 تدريب ميداني 
 نفس الوقت

 المجموع التراكمي 5 مجموع الوحدات
مال مرحلة البكالوريوس(ت)اك  

151 
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(معلوماتالتقنية شعبة السنة األولى: الفصل األول )  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

101م.ع  1  * I 3 3 0 1رياضة  
102م.ع  2  * I 3 2 2 0حاسوب  
103م.ع  3  * I 3 2 2 0مصطلحات فنية  
104م.ع  4  * 1 2 2 3 فيزياء  
105م.ع  5  * 0 3 2 3 رسم هندسي 
106م.ع  6  * 0 0 2 2 أمـن صناعي 
107م.ع  7  * 0 0 2 2 لغة عربية 

 19 المجموع التراكمي 19 مجموع الوحدات
 

(معلوماتالتقنية شعبة السنة األولى: الفصل الثاني )  

المقرر اسم رمز المقرر ر.م  الوحدات 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

201م.ع  1  Iرياضة  II 3 3 0 1رياضة  
202م.ع  2  Iحاسوب  II 3 2 2 0حاسوب  
203م.ع  3  Iمصطلحات فنية  II 3 2 2 0مصطلحات فنية  
204م.ع  4  Iفيزياء  II 3 2 2 1فيزياء  
205م.ع  5  Iرياضة  1 0 2 2 استاتيكا 
206م.ع  6  أمـن صناعي 0 3 2 3 تقنية ورش 
207ت.ك  7  Iفيزياء  ، Iرياضة  I 4 3 2 1دوائر كهربائية  

 40 المجموع التراكمي 21 مجموع الوحدات
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(معلوماتالتقنية شعبة السنة الثانية: الفصل الثالث )  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

301م.ع  1  Iرياضة  1 0 2 2 جبر خطي 
302م.ع  2  Iرياضة  1 0 3 3 إحصاء واحتماالت 
303م.ع  3  *  0 2 2 3 كيميـاء 
304م.ع  4  استاتيكا ، IIرياضة  1 0 3 3 رياضة هندسية 
305م.ع  5  Iفيزياء  0 2 2 3 خواص مواد 

306ت.أ  6  I 3 2 2 1 دوائر رقمية 
، حاسوب  Iرياضة 

I 

337ت.أ  7  حاسوب ، Iرياضة  0 3 2 3 مبادئ تقنية معلومات  
I 

 60 المجموع التراكمي 20 مجموع الوحدات
 

(معلوماتالتقنية شعبة السنة الثانية: الفصل الرابع )  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

401م.ع  1  1 2 2 3 تحليل عددي 
جبر خطي ، 

 IIحاسوب 
 2 402م.ع    *  0 0 2 2 علوم إسالمية 
 3 405ت.أ    Iدوائر رقمية  I 3 2 2 1معالجات دقيقة  

 4 406ت.أ    I 3 2 2 1 نظرية اتصاالت 
،  Iدوائر كهربائية 
 IIرياضة 

 IIحاسوب  1 2 2 3 هياكل بيانات  407ت.أ  5
 IIحاسوب  1 2 2 3 برمجة شيئية  408ت.أ  6

التراكميالمجموع  17 مجموع الوحدات  77 
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(معلوماتالتقنية شعبة السنة الثالثة: الفصل الخامس )  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

501 ت.أ 1  I معالجات دقيقة  II 3 2 2 1 معالجات دقيقة  

532 ت.أ 2  برمجة شيئية I 3 2 2 1  برمجة انترانت 

533ت.أ  3  هياكل بيانات I 3 2 2 1  قواعد بيانات 

534 ت.أ 4  مبادئ تقنية معلومات 0 3 2 3 أسس وسائط متعددة 

535ت.أ  5 ،  مبادئ تقنية معلومات 1 0 2 2 تحليل نظم 
 IIحاسوب 

536 ت.أ 6  برمجة شيئية 0 4 1 3 برمجة واجهات رسومية 

507ت.أ  7  Iمعالجات دقيقة  1 0 3 3 معمارية حاسوب 

 97 المجموع التراكمي 20 مجموع الوحدات
 

(معلوماتالتقنية شعبة ) السنة الثالثة: الفصل السادس   

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

 مشروع دبلوم في نفس الوقت 1 0 1 1 كتابة تقارير فنية 601م.ع  1

 I نظرية اتصاالت I 3 2 2 1 شبكات حاسوب 602 ت.أ 2

 I  قواعد بيانات II 3 2 2 1 قواعد بيانات 633ت.أ  3

 I  قواعد بيانات ، Iبرمجة انترانت  II 3 2 2 1برمجة انترانت  634 ت.أ 4

تجميع وصيانة حاسوب  605 ت.أ 5
 I معالجات دقيقة  0 3 1 2 شخصي وملحقاته

 Iبرمجة واجهات رسومية، قواعد بيانات  0 3 2 3 بناء تطبيقات برمجية 636 ت.أ 6

 وحدة 90انجاز  0 2 1 2 مشروع دبلوم 637 ت.أ 7

 المجموع التراكمي 17 مجموع الوحدات
مال مرحلة الدبلوم العالي(ت)اك  

114 
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(معلوماتالتقنية شعبة السنة الرابعة: الفصل السابع )  

المقرر رمز  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

701 ت.أ 1  Iشبكات حاسوب  II 3 2 2 1شبكات حاسوب  

2 
732 ت.أ  

 خدمات إلكترونية
 ،  IIقواعد بيانات  1 2 2 3

 IIبرمجة انترانت 

3 
733 ت.أ  

 تصميم شبكات انترانت
2 

1 3 0 
برمجة واجهات رسومية 

 Iشبكات حاسوب   ،

4 
734 ت.أ  برمجة شبكات 

3 2 2 1 
برمجة واجهات رسومية 

 I ،  شبكات حاسوب

705ت.ص  5  إحصاء واحتماالت 1 0 3 3 بحوث عمليات 

736 ت.أ 6  أسس وسائط متعددة 1 2 2 3 وسائط متعددة 

 131 المجموع التراكمي 17 مجموع الوحدات
 

(معلوماتالتقنية شعبة ) رابعة: الفصل الثامنالسنة ال  

المقرر رمز ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

 1 831 ت.أ   Iشبكات حاسوب  0 2 2 3 أسس أمن بيانات وشبكات 

802 ت.أ 2  معمارية حاسوب 1 2 2 3 نظم تشغيل حاسوب 

833 ت.أ 3  برمجة شيئية 1 2 2 3 رسم بالحاسوب 

     3 (I*مقرر اختياري )  4

     3 (II*مقرر اختياري )  5

 146 المجموع التراكمي 15 مجموع الوحدات
المقررات االختيارية للقسم*مقرر اختياري من   
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(معلوماتالتقنية  شعبة) تاسع: الفصل الخامسةالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

931 ت.أ 1  مشروع دبلوم 0 4 1 3 مشروع بكالوريوس 

932 ت.أ 2  0 5 0 2 تدريب ميداني 
مشروع بكالوريوس 
 في نفس الوقت

الوحداتمجموع   المجموع التراكمي 5 
 151 )اكمال مرحلة البكالوريوس(

 
يةالكهروميكانيكقسم الهندسة   

(كهروميكانيكيةال السنة األولى: الفصل األول )جميع شعب  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

101م.ع  1  * I 3 3 0 1رياضة  
102م.ع  2  * I 3 2 2 0حاسوب  
103م.ع  3  * I 3 2 2 0مصطلحات فنية  
104م.ع  4  * I 3 2 2 1 فيزياء 
105م.ع  5  * 0 3 2 3 رسم هندسي 
106م.ع  6  * 0 0 2 2 أمـن صناعي 
107م.ع  7  * 0 0 2 2 لغة عربية 

 19 المجموع التراكمي 19 مجموع الوحدات
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(الكهروميكانيكيةشعب السنة األولى: الفصل الثاني )جميع   

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

201م.ع  1  Iرياضة  II 3 3 0 1رياضة  
202م.ع  2  Iحاسوب  II 3 2 2 0حاسوب  
203م.ع  3  Iمصطلحات فنية  II 3 2 2 0مصطلحات فنية  
204م.ع  4  Iفيزياء  II 3 2 2 1فيزياء  
205م.ع  5  Iرياضة  1 0 2 2 استاتيكا 
206م.ع  6  أمـن صناعي 0 3 2 3 تقنية ورش 
207 ت.ك 7  I ، فيزياء Iرياضة  I 4 3 2 1دوائر كهربائية  

 40 المجموع التراكمي 21 مجموع الوحدات
 

(شعب الكهروميكانيكيةالسنة الثانية: الفصل الثالث )جميع   

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

301م.ع  1  Iرياضة  1 0 2 2 جبر خطي 
 2 302م.ع    Iرياضة  1 0 3 3 إحصاء واحتماالت 
 3 303م.ع    *  0 2 2 3 كيميـاء 
 4 304م.ع    استاتيكا ، IIرياضة  1 0 3 3 رياضة هندسية 
305م.ع  5  Iفيزياء  0 2 2 3 خواص مواد 
306ت.أ  6  I، حاسوب  Iرياضة  I 3 2 2 1 دوائر رقمية 
307ت.ك  7  Iدوائر كهربائية  II 3 2 2 1دوائر كهربائية  

 60 المجموع التراكمي 20 مجموع الوحدات
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(شعب الكهروميكانيكيةالسنة الثانية: الفصل الرابع )جميع   

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

401م.ع  1 جبر خطي ،  1 2 2 3 تحليل عددي 
 IIحاسوب 

402م.ع  2  *  0 0 2 2 علوم إسالمية 

3 
403 ت.أ  

 1 2 2 3 إشارات ونظم
،  IIدوائر كهربائية 
 IIرياضة 

404ت.أ  4  Iدوائر كهربائية  I 3 2 2 1دوائر الكترونية  
405ت.أ  5  Iدوائر رقمية  I 3 2 2 1 معالجات دقيقة 
 Iدوائر كهربائية  I 4 3 2 0آالت كهربائية   406ت.ك  6
407ت.ص 7   استاتيكا 1 0 2 2 ديناميكا 

 80 المجموع التراكمي 20 مجموع الوحدات
 

(شعب الكهروميكانيكيةالسنة الثالثة: الفصل الخامس )جميع   

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

501ت.ك  1  خواص مواد ،ديناميكا 0 2 2 3 نظم ميكانيكيةتصميم  

502ت.ك  2  Iدوائر كهربائية  1 2 2 3 قياسات كهربائية 
503 ت.ص 3  ديناميكا 1 0 3 3 نظرية آالت ونظم تحكم 

504 ت.ص 4  I فيزياء ، Iرياضة  1 0 3 3 ديناميكا حرارية 

505 ت.ص 5  I  فيزياء ، II رياضة 1 2 2 3 قياسات ميكانيكية 

506 ت.ك 6  Iدوائر كهربائية  I 3 2 2 1 نظم تحكم مستمرة 
 98 المجموع التراكمي 18 مجموع الوحدات
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(شعب الكهروميكانيكية)جميع  السنة الثالثة: الفصل السادس  

 الوحدات اسم المقرر رمزالمقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

 1 0 1 1 كتابة تقارير فنية 601م.ع  1
دبلوم في نفس مشروع 

 الوقت
 I نظم تحكم مستمرة II 3 2 2 1 نظم تحكم مستمرة 602ت.ك  2

 ديناميكا 1 2 2 3 ميكانيكا موائع 603 ت.ص 3

 I آالت كهربائية II 4 3 2 0 آالت كهربائية 614 ت.ك 4

 وحدة 90انجاز  0 2 1 2 مشروع دبلوم 605 ت.ك 5

 المجموع التراكمي 13 مجموع الوحدات
مال مرحلة الدبلوم العالي(ت)اك  

111 
 

(التحكمالسنة الرابعة: الفصل السابع )شعبة   

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

 I نظم تحكم مستمرة 1 0 3 3 تعيين وتعريف النظم 721ت.ك  1

 إشارات ونظم 1 2 2 3 معالجة اشارة رقمية 702 ت.أ 2

 I نظم تحكم مستمرة 1 0 3 3 تحكم أمثل 723ت.ك  3

 I نظم تحكم مستمرة 0 0 3 3 شبكات عصبية اصطناعية 724ت.ك  4

 I معالجات دقيقة 1 2 2 3 نظم تحكم صناعية 705 ت.ك 5
 I دوائر الكترونية 1 2 2 3 إلكترونيات قوى  706 ت.ك 6

 129 المجموع التراكمي 18 مجموع الوحدات
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(التحكم)شعبة  رابعة: الفصل الثامنالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

 II نظم تحكم مستمرة 1 2 2 3 نظم تشبيهية 821ت.ك  1

 I نظم تحكم مستمرة 1 0 3 3 نظم تحكم متقطعة 822ت.ك  2

، I  نظم تحكم مستمرة 1 2 2 3 نظم استقطاب بيانات 805 ت.أ 3
 I  معالجات دقيقة

 إلكترونيات قوى  1 2 2 3 أسس تحريك كهربائي 805 ت.ك 4

5 
 

 3 (I) *مقرر اختياري 
    

6 
 

 3 (II) *مقرر اختياري 
    

 147 المجموع التراكمي 18 مجموع الوحدات
 *مقرر اختياري من المقررات االختيارية للقسم

(التحكم)شعبة  تاسع: الفصل الخامسةالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

921 ت.ك 1  مشروع دبلوم 0 4 1 3 مشروع بكالوريوس 

922 ت.ك 2 مشروع بكالوريوس  0 5 0 2 تدريب ميداني 
 في نفس الوقت

 المجموع التراكمي 5 مجموع الوحدات
مال مرحلة البكالوريوس(ت)اك  

152 
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كهربائية(القوى الالسنة الرابعة: الفصل السابع )شعبة نظم   

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

711 ت.ك 1  II دوائر كهربائية 0 0 3 3 نظم قوى كهربائية 

2 
712 ت.ك  2 هندسة جهد عالي 

2 0 0 
نظم قوى كهربائية في نفس 

 الوقت
713 ت.ك 3  ديناميكا حرارية 0 0 3 3 حرارةانتقال  

704 ت.ك 4  ديناميكا حرارية 1 1 2 3 محطات قوى حرارية 

705 ت.ك 5  I معالجات دقيقة 1 2 2 3 نظم تحكم صناعية 

706 ت.ك 6  I دوائر الكترونية 1 2 2 3 إلكترونيات قوى  
 128 المجموع التراكمي 17 مجموع الوحدات

 

كهربائية(القوى ال)شعبة نظم  رابعة: الفصل الثامنالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

811 ت.ك 1  نظم قوى كهربائية 1 1 2 3 نظم وقاية كهربائية 

812 ت.ك 2  نظم قوى كهربائية 1 1 2 3 نظم توزيع كهربائية 

813 ت.ك 3  نظم قوى كهربائية 1 2 2 3 تحليل نظم قوى كهربائية 

4 
 

 3 (I) *مقرر اختياري 
    

5 
 

  3 (II) *مقرر اختياري 
   

 

6 
 

  3 (III) *مقرر اختياري 
    

 146 المجموع التراكمي 18 مجموع الوحدات
 *مقرر اختياري من المقررات االختيارية للقسم
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كهربائية(القوى ال)شعبة نظم  تاسع: الفصل الخامسةالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

911 ت.ك 1  مشروع دبلوم 0 4 1 3 مشروع بكالوريوس 

912 ت.ك 2  0 5 0 2 تدريب ميداني 
مشروع بكالوريوس 
 في نفس الوقت

 المجموع التراكمي 5 مجموع الوحدات
مال مرحلة البكالوريوس(ت)اك  

151 
 

(ميكانيكيةالقوى الالسنة الرابعة: الفصل السابع )شعبة نظم   

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

731 ت.ك 1  ديناميكا حرارية 1 0 3 3 ديناميكا حرارية متقدمة 

732 ت.ك 2  ديناميكا حرارية 1 0 3 3 توربينات 

713 ت.ك 3  ديناميكا حرارية 0 0 3 3 انتقال حرارة  

704 ت.ك 4  ديناميكا حرارية 1 1 2 3 محطات قوى حرارية 

735 ت.ك 5  ديناميكا حرارية 1 2 2 3 محركات احتراق داخلي 

736 ت.ك 6  ميكانيكا موائع  1 0 3 3 ميكانيكا موائع متقدمة 

 129 المجموع التراكمي 18 مجموع الوحدات
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(ميكانيكيةالقوى ال)شعبة نظم  رابعة: الفصل الثامنالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

831 ت.ك 1  ميكانيكا موائع متقدمة 1 2 2 3 االت هيدروليكية 

832 ت.ك 2  محطات قوى حرارية 1 0 3 3 محطات قوى حرارية متقدمة 

3 
833 ت.ك ديناميكا حرارية  1 0 3 3 تحلية ومعالجة مياه  

انتقال حرارة  ، متقدمة  

4 
835 ت.ك  2 3 تكييف وتبريد  

2 1 
ديناميكا حرارية 

انتقال حرارة ، متقدمة  

5 
 

 3 (I) *مقرر اختياري 
   

 

6 
 

  3 (II) *مقرر اختياري 
    

 147 المجموع التراكمي 18 مجموع الوحدات
المقررات االختيارية للقسم*مقرر اختياري من   

(ميكانيكيةالقوى ال)شعبة نظم  تاسع: الفصل الخامسةالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

931 ت.ك 1  مشروع دبلوم 0 4 1 3 مشروع بكالوريوس 

932 ت.ك 2  0 5 0 2 تدريب ميداني 
مشروع بكالوريوس في 

 نفس الوقت

 المجموع التراكمي 5 مجموع الوحدات
(البكالوريوس مال مرحلةت)اك  

152 
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 قسم الهندسة الصناعية
(شعبة اإلنتاج وضبط الجودةالسنة األولى: الفصل األول )  

رمز المقرر  ر.م  الوحدات اسم المقرر 
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

101م.ع  1  * I 3 3 0 1رياضة  
102م.ع  2  * I 3 2 2 0حاسوب  
103م.ع  3  * I 3 2 2 0مصطلحات فنية  
104م.ع  4  * I 3 2 2 1فيزياء  
105م.ع  5  * 0 3 2 3 رسم هندسي 
106م.ع  6  * 0 0 2 2 أمـن صناعي 
107م.ع  7  * 0 0 2 2 لغة عربية 

 19 المجموع التراكمي 19 مجموع الوحدات

 
(الجودةشعبة اإلنتاج وضبط السنة األولى: الفصل الثاني )  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

201م.ع  1  Iرياضة  II 3 3 0 1رياضة  

202م.ع  2  Iحاسوب  II 3 2 2 0حاسوب  

3 
203م.ع  مصطلحات فنية  

II 
 Iمصطلحات فنية  0 2 2 3

204م.ع  4  Iفيزياء  II 3 2 2 1فيزياء  

205م.ع  5  Iرياضة  1 0 2 2 استاتيكا 
206م.ع  6  أمـن صناعي 0 3 2 3 تقنية ورش 
207 ت.ك 7  I، فيزياء  Iرياضة  I 4 3 2 1دوائر كهربائية  

 40 المجموع التراكمي 21 مجموع الوحدات
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(شعبة اإلنتاج وضبط الجودةالسنة الثانية: الفصل الثالث )  
 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م

 الساعات
 األسبقية

 ت ع ن
301م.ع  1  Iرياضة  1 0 2 2 جبر خطي 

302م.ع  2  
إحصاء 
 Iرياضة  1 0 3 3 واحتماالت

303م.ع  3  * 0 2 2 3 كيميـاء 
304م.ع  4  استاتيكا ، IIرياضة  1 0 3 3 رياضة هندسية 
305م.ع  5  Iفيزياء  0 2 2 3 خواص مواد 

316 ت.ص 6  
مبادئ هندسة 

 صناعية
 تقنية ورش  ، Iرياضة  1 0 3 3

317 ت.ص 7  رسم هندسي 0 4 2 4 رسم صناعي 
 61 المجموع التراكمي 21 مجموع الوحدات  

 
(شعبة اإلنتاج وضبط الجودةالسنة الثانية: الفصل الرابع )  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

401م.ع  1  IIجبر خطي ، حاسوب  1 2 2 3 تحليل عددي 

402م.ع  2  * 0 0 2 2 علوم إسالمية 

413ت.ص  3  ،مبادئ هندسة صناعية  1 0 3 3 ضبط جودة 
 إحصاء واحتماالت

414ت.ص  4  خواص مواد 1 2 2 3 علم معادن 

415ت.ص  5  Iرياضة  ،خواص مواد  1 2 2 3 مقاومة مواد 

416ت.ص  6  مبادئ هندسة صناعية 1 2 2 3 تخطيط مصانع 

407 ت.ص 7  استاتيكا 1 0 2 2 ديناميكا 

 80 المجموع التراكمي 19 مجموع الوحدات
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 (شعبة اإلنتاج وضبط الجودةالسنة الثالثة: الفصل الخامس )

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

501ص ت. 1  إحصاء واحتماالت 1 0 3 3 عمليات عشوائية 

2 
512 ت.ص إدارة إنتاج  

 Iوعمليات 
3 

3 0 1 
 تخطيط مصانع

3 
503 ت.ص نظرية آالت ونظم  

 تحكم
3 

3 0 1 
 ديناميكا

504 ت.ص 4  I  , فيزياء Iرياضة  1 0 3 3 ديناميكا حرارية 

505 ت.ص 5  I  , فيزياء II رياضة 1 2 2 3 قياسات ميكانيكية 

516 ت.ص 6  خواص مواد ،تقنية ورش  1 2 1 2 تقنية إنتاج 

 97 المجموع التراكمي 17 مجموع الوحدات
 

(شعبة اإلنتاج وضبط الجودة) السنة الثالثة: الفصل السادس  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

601م.ع  1  1 0 1 1 كتابة تقارير فنية 
مشروع دبلوم في 

 نفس الوقت
612 ت.ص 2  رسم صناعي 0 3 2 3 تصميم هندسي بالحاسوب 

603ت.ص  3  ديناميكا 1 2 2 3 ميكانيكا موائع 

4 
614ت.ص   3 عمليات تشكيل معادن 

2 2 1 
مبادئ  ، IIرياضة 

 هندسة صناعية
615ت.ص  5  وحدة 90انجاز  0 2 1 2 مشروع دبلوم 

 12 مجموع الوحدات
 المجموع التراكمي

مال مرحلة الدبلوم ت)اك
 العالي(

109 
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(شعبة اإلنتاج وضبط الجودةالفصل السابع ) السنة الرابعة:  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

1 
 تصميم آالت 711ت.ص 

3 2 3 1 
تصميم هندسي 

 بالحاسوب
 عمليات تشكيل معادن 1 2 2 3 تشغيل معادن 712ت.ص  2

 إحصاء واحتماالت 1 0 3 3 اقتصاد هندسي 713ت.ص  3

 خواص مواد ،تقنية ورش  1 3 2 3 تقنيات سباكة وقطع 714 ت.ص 4

 إحصاء واحتماالت 1 0 3 3 بحوث عمليات 705ت.ص  5

 Iإدارة إنتاج وعمليات  II 3 3 0 1إدارة إنتاج وعمليات  716 ت.ص 6

 127 المجموع التراكمي 18 مجموع الوحدات
 
 الجودة()شعبة اإلنتاج وضبط  السنة الرابعة: الفصل الثامن

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

دارة صيانة 811 ت.ص 1  بحوث عمليات 1 0 3 3 تخطيط وا 

 تشغيل معادن 1 2 2 3 عمليات تشغيل متقدمة 812 ت.ص 2

3 
 نمذجة ومحاكاة نظم صناعية 813ت.ص 

3 2 2 1 
عمليات 
 عشوائية

4 
 3 إدارة مشروعات 804ت.ص 

3 0 1 
 إنجاز

 وحدة 100 
 IIحاسوب 

 تصميم آالت 1 0 3 3 تقنية وتصميم عدد 815ت.ص  5

 تصميم آالت 1 2 2 3 أتمتة 816 ت.ص 6

 145 المجموع التراكمي 18 مجموع الوحدات
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(شعبة اإلنتاج وضبط الجودة) تاسع: الفصل الخامسةالسنة ال  

 الوحدات اسم المقرر رمز المقرر ر.م
 الساعات

 األسبقية
 ت ع ن

911 ت.ص 1  مشروع دبلوم 0 4 1 3 مشروع بكالوريوس 

912 ت.ص 2  0 5 0 2 تدريب ميداني 
مشروع بكالوريوس 
 في نفس الوقت

 المجموع التراكمي 5 مجموع الوحدات
(البكالوريوس مال مرحلةت)اك  150 
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 لدراسات العلياامقررات  .13
 

 الهندسة الصناعية قسم  مقررات أواًل:
Industrial Engineering Department Courses 

 

 وحدة( 15) مقررات اساسية أو إجبارية( )  مقررات عامة للقسم  -1
 

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
IE1001 

 1001ت.ص

Optimization Techniques 

 تقنيات اختيار األمثل

3 

2 
IE1002 

  1002ت.ص

Operation Research I 

1بحوث عمليات   

3 

3 
IE1003 

 1003ت.ص

Probabilistic Models 

 نماذج احتمالية

3 

4 
IE1004 

 1004ت.ص

Simulation 

 محاكاة

3 

5 
IE1005 

 1005ت.ص

Facility Design 

تآمنشتصميم   

3 
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 وحدة( 12مقررات اختيارية تخصصية لكل شعبة )   -2
 

 اختيارية شعبة اإلنتاج وضبط الجودة )يختار منها الطالب أربعة مقررات( مقررات - أ
Production and Quality Control Division  

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
IE1006 

 1006ت.ص

Advanced Maintenance Engineering 

 هندسة صيانة متقدمة

3 

2 
IE1007 

 1007ت.ص

Advanced Engineering Economy 

قدماقتصاد هندسي مت  

3 

3 
IE1101 

 1101ت.ص

Flexible Manufacturing Systems  

 نظم تصنيع مرن

3 

4 
IE1102 

  1102ت.ص

Quality and Reliability Engineering 

 هندسة جودة وموثوقية

3 

5 
IE1103 

 1103ت.ص

Product Design and Development 

المنتجتصميم وتطوير   

3 

6 
IE1104 

 1104ت.ص

Experiments Design  

 تصميم تجارب

3 

7 
IE1105 

 1105ت.ص

Selected Topics in Production and Quality Control 

 مواضيع مختارة في اإلنتاج وضبط الجودة

3 
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 مقررات(مقررات اختيارية شعبة اإلدارة الصناعية )يختار منها الطالب أربعة   - ب

Industrial Management Division 

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
IE1006 

 1006ت.ص

Advanced Maintenance Engineering 

 هندسة صيانة متقدمة

3 

2 
IE1007 

 1007ت.ص

Advanced Engineering Economy 

قدماقتصاد هندسي مت  

3 

3 
IE1201 

 1201ت.ص

Forecasting Models 

 نماذج التنبؤ

3 

4 
IE1202 

 1202ت.ص

Investment Decision Making 

 اتخاذ قرار استثماري

3 

5 
IE1203 

 1203ت.ص

Supply Chain Management 

 إدارة سلسلة التوريد

3 

6 
IE1204 

 1204ت.ص

Inventory Models 

 نماذج المخزون

3 

7 
IE1205 

 1205ت.ص

Advanced Quality Engineering 

 هندسة جودة متقدمة

3 

8 
IE1206 

 1206ت.ص

Advanced Projects Management 

مشاريع متقدمة إدارة  

3 

9 
IE1207 

 1207ت.ص

Operation Research II 

2بحوث عمليات   

3 

10 
IE1208 

 1208ت.ص

Selected Topics in Industrial Management 

 مواضيع مختارة في اإلدارة الصناعية

3 

 (  Thesisرسالة )   -3
 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
IE1020 

 1020ت.ص

Thesis  

 رسالة

- 



 ةدليل الكلي                                                   مصـــــــراتة -تقنية الصناعية كلية ال

 97من  65صفحة                                                                                                       2020/2021
 

 الهندسة اإللكترونية قسممقررات  :ثانياً 
Electronic Engineering Department Courses 

 

 (اتوحد 9)) مقررات اساسية أو إجبارية(   مقررات عامة للقسم  -1

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
EE2001 

 2001ت.أ

Data Communications and Computer  Networks 

 اتصاالت بيانات وشبكات حاسوب
3 

2 
EE2002 

 2002ت.أ

Digital Signal Processing  

 معالجة إشارة رقمية
3 

3 
EE2003 

 2003ت.أ

Applied  Numerical Methods  

 طرق عددية تطبيقية
3 

 

 وحدات( 9مقررات اجبارية تخصصية لكل شعبة )   -2
 وحدات( 9مقررات اجبارية شعبة الحاسوب وتقنية المعلومات ) - أ

Computer and Information Technology Division 

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
EE2004 

2004ت.أ  

Advanced Artificial Intelligence 

 ذكاء اصطناعي متقدم

3 

2 
EE2101 

2101ت.أ  

Advanced Object Oriented Programming 

 برمجة شيئية متقدمة

3 

3 
EE2102 

2102ت.أ  

Advanced Computer Architecture 

 معمارية حاسوب متقدمة

3 
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 وحدات( 9مقررات اجبارية شعبة االتصاالت )  - ب
Communication Division 

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
EE2201 

 2201ت.أ

Random Signals and Stochastic Processes  

 وعمليات عشوائيةإشارات 

3 

2 
EE2202 

 2202ت.أ

Digital Communications  

 اتصاالت رقمية

3 

3 
EE2203 

 2203ت.أ

Wireless Communications 

 اتصاالت السلكية

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدات( 9مقررات اختيارية تخصصية لكل شعبة )   -3
 مقررات اختيارية شعبة الحاسوب وتقنية المعلومات )يختار منها الطالب ثالثة مقررات(  - أ

Computer and Information Technology Division 

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
IE1001 

 1001ت.ص

Optimization Techniques 

 تقنيات اختيار األمثل

3 

2 
EE2005 

2005ت.أ  

Network Security 

 أمن شبكات

3 

3 
EE2006 

2006ت.أ  

Digital Image Processing 

 معالجة صور رقمية

3 

4 
EE2103 

2103ت.أ  

Software Engineering 

 هندسة برمجيات

3 

5 
EE2104 

2104ت.أ  

Advanced Operating Systems 

 نظم تشغيل متقدمة

3 

6 
EE2105 

2105ت.أ  

Advanced Data Mining 

 تنقيب بيانات متقدم

3 
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7 
EE2106 

2106ت.أ  

Cloud Computing Programming 

 برمجة حوسبة سحابية

3 

8 
EE2107 

2107ت.أ  

Ontology and Semantic Web 

 علم التوصيف والويب الداللي

3 

9 
EE2108 

2108ت.أ  

Industrial Internet of Things  

 صناعية إنترنت أشياء 

3 

10 
EE2109 

2109ت.أ  

Advanced Database Systems 

 نظم قواعد بيانات متقدمة

3 

11 
EE2110 

2110ت.أ  

Compiler Design 

 تصميم مترجمات

3 

12 
EE2111 

2111ت.أ  

Selected Topics in Computer and Information 

Technology 

 مختارة في الحاسوب وتقنية المعلومات مواضيع

3 

13 
EM3005 

3005ت.ك  

Modeling and Simulation  

 نمذجة ومحاكاة

3 

 

 

 وحدات( 9مقررات إختيارية شعبة االتصاالت )يختار منها الطالب ثالثة مقررات( )  - ب
Communication Division 

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
EE2005 

 2005ت.أ

Network Security 

 أمن شبكات

3 

2 
EE2006 

2006ت.أ  

Digital Image Processing 

 معالجة صور رقمية

3 

3 
EE2204 

 2204ت.أ

Wireless LTE 

 تقنية إل تي إي الالسلكية

3 

4 
EE2205 

2205ت.أ  

Next Generation Wireless Systems 

 الجيل التالي للنظم الالسلكية

3 
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5 
EE2206 

 2206ت.أ

Adaptive Antenna Arrays 

 مصفوفات الهوائي التكيفي
3 

6 
EE2207 

 2207ت.أ

Next Generation Networks 

 شبكات الجيل التالي

3 

7 
EE2208 

 2208ت.أ

Multiple Antenna Systems 

 نظم هوائيات متعددة
3 

8 
EE2209 

2209ت.أ  

 Digital Radar Systems 

 نظم رادار رقمي

3 

9 
EE2210 

 2210ت.أ

Selected Topics in Communications 

 مواضيع مختارة في االتصاالت

3 

 

 

 (  Thesisرسالة )  -4
 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
EE2020 

 2020ت.أ

Thesis  

 رسالة

- 
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 مقررات قسم الهندسة الكهروميكانيكية ثالثًا:
Electromechanical Engineering Department Courses 

 

 وحدات( 9)) مقررات اساسية أو إجبارية(   مقررات عامة للقسم  -1
 

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
EM3001 

 3001ت.ك

Advanced Mathematics 

 رياضيات متقدمة

3 

2 
EM3002 

 3002ت.ك

Advanced Control Systems   

 نظم تحكم متقدم

3 

3 
EM3003 

 3003ت.ك

Advanced Power Electronics 

 الكترونات قوى متقدمة

3 

 

 وحدات( 9تخصصية لكل شعبة )  اجباريةمقررات   -2
 وحدات( 9) شعبة نظم القوى الكهربائية  اجباريةمقررات  - أ

Electrical Power Systems Division 

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 المقرراسم 

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
EM3004 

 3004ت.ك

Renewable Power Generation 

 توليد طاقة متجددة

3 

2 
EM3101 

 3101ت.ك

Analysis of Electrical Machines 

 تحليل آالت كهربائية 

3 

3 
EM3102 

 3102ت.ك

Advanced Power Systems Analysis 

تحليل نظم قوى متقدم   

3 
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 وحدات( 9شعبة التحكم ) اجباريةمقررات   - ب
Control Division 

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
EE2004 

 2004ت.أ

Advanced Artificial Intelligence 

 متقدم ذكاء اصطناعي
3 

2 
EM3005 

 3005ت.ك

Modeling and Simulation  

 نمذجة ومحاكاة

3 

3 
EM3201 

 3201ت.ك

Optimal Control 

 تحكم أمثل 
3 

 

 وحدات( 9تخصصية لكل شعبة )  اختياريةمقررات   -3
 ) يختار منها الطالب ثالثة مقررات( شعبة نظم القوى الكهربائية  اختياريةمقررات  - أ

Electrical Power Systems Division 

 

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
EE2003 

 2003ت.أ 

Applied  Numerical Methods  

 طرق عددية تطبيقية
3 

2 
EM3005 

 3005ت.ك

Modeling and Simulation  

 نمذجة ومحاكاة

3 

3 
EM3006 

 3006ت.ك

Power Systems Control and Operation  

 تحكم وأداء نظم القوى 

3 

4 
EM3007 

 3007ت.ك

Electrical Machines and Drives 

 آالت كهربائية وسواقات 

3 

5 
EM3103 

 3103ت.ك

High Voltage and Insulation Systems 

 جهد عالي ونظم العزل

3 

6 
EM3104 

 3104ت.ك

Protection Devices and Systems  

 نظم وأجهزة حماية

3 
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7 
EM3105 

 3105ت.ك

Electrical Energy Distribution 

 توزيع الطاقة الكهربائية

3 

8 
EM3106 

 3106ت.ك

Power Systems Operation and Economics 

 أداء واقتصاديات نظم القوى

3 

9 
EM3107 

 3107ت.ك

Power Systems Reliability 

 موثوقية نظم القوى

3 

10 
EM3108 

 3108ت.ك

Power Systems Planning 

 تخطيط نظم القوى
3 

11 
EM3109 

 3109ت.ك

Electrical Power Systems Quality 

نظم قوى كهربائيةجودة   

3 

12 
EM3110 

 3110ت.ك

 Selected Topics in Power Systems 

 مواضيع مختارة في نظم القوى

3 

 

 وحدات( 9مقررات اختيارية شعبة التحكم ) يختار منها الطالب ثالثة مقررات( )  - ب
Control Division 

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
IE1001 

 1001ت.ص

Optimization Techniques 

 تقنيات اختيار األمثل

3 

2 
EE2002 

 2002ت.أ

Digital Signal Processing  

 معالجة اشارة رقمية
3 

3 
EE2003 

 2003ت.أ

Applied  Numerical Methods  

 طرق عددية تطبيقية

3 

4 
EM3004 

 3004ت.ك

Renewable Power Generation 

 توليد طاقة متجددة

3 

5 
EM3006 

 3006ت.ك

Power Systems Control and Operation  

 تحكم وأداء نظم القوى

3 

6 
EM3007 

 3007ت.ك

Electrical Machines and Drives 

 آالت كهربائية وسواقات 

3 
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7 
EM3202 

 3202ت.ك

Multivariable Control Systems Design 

 تصميم نظم تحكم متعدد المتغيرات 
3 

8 
EM3203 

 3203ت.ك

Systems Identification and Estimation  

 تحديد وتقدير النظم

3 

9 
EM3204 

 3204ت.ك

Applied Industrial Processing Control  

 تحكم في عمليات صناعية تطبيقية
3 

10 
EM3205 

 3205ت.ك

Adaptive Control 

 تحكم تكيفي 

3 

11 
EM3206 

 3206ت.ك

Nonlinear Control 

 تحكم غير خطي

3 

12 
EM3207 

 3207ت.ك

Selected Topics in Control 

 مواضيع مختارة في التحكم

3 

 

 

 (  Thesisرسالة )   -4

 ر.م

No. 

 رمز المقرر

Code 

 اسم المقرر

Subject 

 الوحدات

Units 

1 
EM3020 

 3020ت.ك

Thesis  

 رسالة

- 
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...الكلية في صور  
 

 
 

 مجسم الكلية
 

 

اثناء فعالية مدرج الكلية  
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اثناء فعالية مدرج الكلية  

 

 
 

 مكتبة الكلية
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 حدى قاعات المحاضراتإ
 

 
 

ات العامةيلكترونإلمعمل ا  
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حاسوب ملمع   
 

 
 

ات علياقاعة دراس  
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 معمل التحكم

 

 
 

 استراحة الطلبة
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لعابأصالة   

 

 
 

 فناء الكلية
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 مسجد الكلية

 

 
 

قدمالكرة ملعب   
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الطالبات صالة  

 

 
 

الطالبات مصلى  

 



 ةدليل الكلي                                                   مصـــــــراتة -تقنية الصناعية كلية ال

 97من  81صفحة                                                                                                       2020/2021
 

 

 
 

 قسم التسجيل والقبول

 

 
 

 قسم الدراسة واالمتحانات
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 استراحة الطالبات

 

 
 

الطلبةتريا يكاف  
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(تحت االنشاء) من الداخل لذوي االحتياجات الخاصةمصعد   

 

 
 

)تحت االنشاء( الخارجمن  لذوي االحتياجات الخاصةمصعد   
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ذوي االحتياجات الخاصةلمحطة وقوف سيارات   

 

 
 

 فندق الكلية
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2013صحيفة آراء الطالبية العدد األول   

 

 
 

2014مسابقة مشاريع التخرج   
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2014الحدث التقني األول   

 

 
 

2014 األول الحدث التقني  
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2014نشاط الطلبة   

 

 
 

2014المسابقة الثقافية   
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2014 بالكلية تقنية  االردوينو اعتماد بخصوصاول جلسة في الكلية   

 

 
 

2015نشاط الطلبة   
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2017مؤتمر التقنية الصناعية األول   

 

 
 

2017 مؤتمر التقنية الصناعية األول  
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2017 اليوم العالمي لألردوينو في الكلية  

 

 
 

2017 اليوم العالمي لألردوينو في الكلية  
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2017 الكليةاليوم العالمي لألردوينو في   

 

 
 

2019معايدة الكلية   
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2020 دورة تدريبية في الطاقات المتجددة  

 

 
 

2020 دورة تدريبية في كتابة التقارير الهندسية  



 ةدليل الكلي                                                   مصـــــــراتة -تقنية الصناعية كلية ال

 97من  93صفحة                                                                                                       2020/2021
 

 

 
 

2020 لكليةل في زيارة روناوجائحة ك لمجابهة اللجنة العليا  

 

 
 

2020رونا وك جائحة لمجابهةواقي وجه بالستيكي صنع في الكلية   
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2020رونا وك جائحة لمجابهةصنع في الكلية  اسفنجيواقي وجه   

 

 
 

2020 مع ادارة الكليات التقنيةفي اجتماع الدراسات العليا رئيس قسم   
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2020-2019تمام امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي إلالكلية  طاقم لجنة تكريمحفل   

 

 
 

2020-2019امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي تمام إلالكلية  لجنةتكريم حفل جانب من   
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2020-2019تمام امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي إلالكلية  لجنةتكريم حفل  فعاليات  

 

 
 

2020-2019تمام امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي إلالكلية  لجنةتكريم  شهادة  
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 الدليل محتوى ساهم في إعداد 
 

 ـاوي            رئيس قسم الدراسات العلياـــر العيســــــد. ستار جاب
 ي            مدير إدارة الشؤون العلميةالتــــلمســهللا علي ا أ. عبد

 التدريب الميداني رئيس قسم   ة         ــــــــــي الدنفــــريـأ. حمــزة علـ
 التدريب رئيس قسمك               ـــــــــــويـــالح أ. أحـمـد مـحـمـد

 مسجل الكلية      م. أحمد مصطفى بن ساسي            
 رئيس قسم الخريجين       ـالك       ــــــوري شـــــــــــم. أحـمـد نـــ

 وحدة الصيانة األلكترونية ـــادي          ـــــــز محــــــــمــــــد مــــــمعــــ
 
 

 المراجعة اللغوية واإلمالئية
 

 ر العيســــــاوي ــــار جابــد. ست
 م. أحمد مصطفى بن ساسي

 
 

خراج  تصميم وا 
 

 ر العيســــــاوي ــــار جابــد. ست
 يــسالتـــي المــأ. عبدهللا عل

 

 


