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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعايير والمتطلبات األكاديمية للبرنامج األكاديمينموذج 
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 دليل المعايير والمتطلبات األكاديمية للبرنامج األكاديمي

 
 معلومات عامة 

 

 

 البرنامج  أهداف-1
 

فددي العلددوم  المهددارات مدد متنوعددة  معماريددة لددديهم مةموعددةال مؤهلددة متصةةددة فددي الهندسددة ركددواد اعددداد .1

لتقدددديم اشستادددارات الينيدددة فدددي مةددداشت التةدددميم واإل دددراف علددد     ةالهندسدددية والصبدددرات التطبيقيدددة ال زمددد 

 تنييذ مصتلف أنواع الماروعات المعمارية والتصطيطية.

يددة فددي ات العلمالندددوات والمددؤتمر ب علدد  البحددث العلمددي رالمادداركة فدديتاددةيأ أعءددائ هيلددة التدددري  والطدد . 2

 رية.مةال الهندسة المعما

إعددداد الايددائات العلميددة المؤهلددة والقددادرة علدد  المسدداهمة فددي بدمددة المةتمددأ والبيلددة فددي مةددال الهندسددة    . 3

 المعمارية.

مدددأ مؤسسدددات المةتمدددأ ئم واليعدددال وتادددريعات الممارسدددة المهنيدددة والتوا دددل الددددا رأسددد الطالددد   معرفدددة. 4

 المدني.

 لتطورات في مةاشت الهندسة المعمارية.عل  مواكبة أحدث ايج قادر  إعداد بر .5
 

   المستهدفات-2
 

 لمهنة الهندسة المعمارية. المنظمة والقواعد المعايير استصدام عل  المقدرة .1
 الم ئمة مأ إدراك اإلناائ وأنظمة المواد يارتب الهندسية وا الحلول ري  فيما والمياضلة الموازنة عل  المقدرة .2

 والبيلية. المحلية الهوية مميهو زيزوتع
 بدمة المةتمأ والبيلة في مةال الهندسة المعمارية عل  المقدرة .3

 .المستمري  والتطوير التأهيل عل  المقدرة .4

 .المصتلية العمل وفرق موقأ إدارة عل  مقدرةال .5
 

 ما يتم تقديمه مأ المراجأ الصارجية  مقارنة-3
 

 تواهم جيد. سم  الصريةي مقارنة رةامعة طرارل  الحاومية فان .1

 التوافق  به التام مأ دليل وزارة التعليم العالي لمقررات البرنامج وميرداتها.  .2

 . يدمواكبة التطور والحداثة في هذا المةال ج .3

 .أعءائ هيلة التدري  ذات كيائة عالية تحاكي المرجأ الصارجي  .4

 إلنسانية والتطبيقية جامعة أفريقيا للعلوم ا المؤسسة التعليمية  1

 الهندسة المعمارية القسم / الاعبة التي تقدم البرنامج 2

 هندسة معمارية  ال البرنامج التعليمياسم  3

 وحدة 161 زمة شستامال البرنامج ال الدراسية  الوحدات 4

 هندسة معمارية  سراالوريو الاهادات العلمية الممنوحة عند استامال البرنامج 5

 قسم الهندسة المدنية رالبرنامجة ذات الع قة ميم العلاألقسا 6

 اللغة العررية ورعض المةطلحات اشنةليزية اللغة المستصدمة في العملية التعليمية 7

 الحةاجي عبد هللاأ.م / النعاس  منسق البرنامج 8

 ل  طرار جامعة  -للةنة الاعبية العامة للتعليم سارقا ا المراجأ الصارجية للبرنامج 9

 2000 ة منح اإلذن في البرنامجنس 10

 46اللةنة الاعبية العامة )طرارل ( سارقا قرار  الةهة التي منحت اإلذن رالمزاولة 11

 2003 السنة التي ردأت فيها الدراسة اليعلية رالبرنامج 12



 القبول  نظدددددددددددددددددددددددددددام -4
 

 سياسة قبول الطالب 
 بط القبول والنقل:واضو   طشرو  1.4

 -اآلتية: وفق الضوابط والشروط  بقسم الهندسة المعمارية يتم قبول الطلبة الجدد 
للدرا - المتقدم  الطالب  يكون  الثانوية  بالقسمسة  أن  الدراسة  إتمام  العلمي()العامة    حاصاًل على شهادة  ثانويه   وا  القسم 

عالي والنافذة في الجامعات  منصوص عليها من وزارة التعليم اللا  ات والنظمأو ما يعادلها وفق اإلجراء  تخصصيه هندسية
 الليبية.

للوائح المنصوص عليها من وزارة التعليم العالي والنافذة    تحدد المستندات المطلوبة للقبول من قبل إدارة الجامعة وفقاً  -
 في الجامعات الليبية.

القسم - وي  يقبل  أخرى  جامعات  من  المنتقلين  االطلبة  في  الطلشترط  تبين  التي  المستندات  يقدم  أن  المنتقل  مواد  الب 
اللجنة ت ويحال الملف األكاديمي  والمقررات التي درسها والمحتوى العلمي لكل منها وعدد الوحدات في كل مقرر والدرجا

 إلتمام إجراءات المعادلة. العلمية بالقسم
تزيد المقررات الدراسية التي تعادل   أاللقسم، بشرط  ابالعلمية    تكون صالحية قبول بعض أو كل المقررات الدراسية للجنة -

 للطالب عن نصف المقررات الالزمة للتخرج بالقسم. 
يد - أن  المنتقل  الطالب  في  المعتمد  يشترط  الدراسي  للبرنامج  وفقا  قبولها  يتم  لم  التي  المقررات  الهندسة  رس  قسم  من 

 المعمارية. 
 %( خمسين بالمائة.50ر أقل من )يدلطالب بتقتستبعد كل المقررات المتحصل عليها ا -
 يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزها بالكامل. -

 

   مستندات المطلوبة للتسجيل:ال 2.4
 تسجيل طالب جديد  -أ
 لها. النسخة األصلية للشهادة الثانوية العامة علمي أو ثانويه تخصصيه هندسية أو ما يعاد -1
 الميالد.  ةشهاد -2
 حديثة.( صور شخصية 6عدد ) -3
 شهادة صحية حديثة -4
 بالجامعة.تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص  -5
 بالجامعة.ص تعبئة نموذج الرغبات الخا -6
 تسجيل طالب منتقل  -ب
 النسخة األصلية للشهادة الثانوية العامة علمي أو ثانويه تخصصيه هندسية أو ما يعادلها.  -1
 الطالب.ادلها المنتقل منها معة أو ما يعاجلا لي منكشف درجات أص -2
 مفردات المقررات الدراسية معتمدة من الجامعة المنتقل منها.  -3
 الميالد. شهادة  -4
 حديثة.صور شخصية ( 6عدد ) -5
 تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة. -6

 



 تسجيل طالب وافد  -ج
 ضمان الجودة(. تخصصيه هندسية ما يعادلها )معتمدة منويه ثان وأ  ميالنسخة األصلية للشهادة الثانوية العامة أو عل -1
 ية المفعول.صورة من جواز سفر الطالب وولي األمر، مع صورة من تأشيرة اإلقامة سار  -2

 

 آلية القبول للطلبة الجدد: 3.4
 -لية: تاالات و طلخ تنسجم آلية القبول والتسجيل بالجامعة مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها حيث يتم التسجيل وفق ا

 للدراسة. اإلعالن عن موعد القبول للطلبة الجدد من قبل إدارة المسجل العام للجامعة وفق البرنامج الزمني  -1
 تندات الخاصة بالطالب وفق ضوابط وشروط التسجيل بالجامعة من قبل إدارة التسجيل.استالم المس -2
 -الي: لتكاي هو  يليقوم الطالب بتعبئة النماذج المعدة من قبل إدارة التسج -3

 النموذج األول: نموذج المعلومات الشخصية. •
 النموذج الثاني: نموذج تسجيل الرغبات للطالب. •
 على الئحة الدراسة واالمتحانات بالجامعة. العاالطالنموذج الثالث: إقرار  •

وإحال -4 بالجامعة  التسجيل  آلية  نظام  وفق  جامعي  قيد  رقم  منحه  بعد  للطالب  أكاديمي  ملف  اللإ  تهإعداد  العلمي قسم  ى 
 المختص.

 -التالية: مراعاة القدرة االستيعابية للجامعة من قبل األقسام العلمية وفق المعايير  -5
 للقاعات الدراسية والمعامل وكافة المرافق الخدمية للجامعة.القدرة االستيعابية  -أ

 التجهيزات واإلمكانيات المادية المخصصة لألقسام العلمية. -ب
وفق النظم واللوائح المعمول بها في الجامعة على أن يتم مراعاة أولوية حجز لطلبة  من ا  مخصصةلاد  االلتزام باألعدا -ج

 المقرر الدراسي. المقررات الدراسية للطلبة الراسبين في 
 

 آلية التسجيل للطلبة الجدد:  4.4
آلية القبول    ب وفقالطال  لقبالقبول وتوافر المستندات المطلوبة وتعبئة كافة النماذج من  ضوابط  بعد استيفاء شروط و  -

 - :يليلب بالجامعة ويتكون الرقم من ثمانية أرقام كما للطلبة الجدد، يمنح رقم القيد للطا
 يدل3وفصل الربيع  على يدل2ويدل على فصل الخريف  1 (ليسار يدل على رقم الفصل الدراسي حيث:الرقم األول من ا -أ

 ) .فصل الصيف على
 الطالب. التحق فيها  التي السنة ىعلالرقم الثاني والثالث يدل  -ب
 العلمي.على رقم القسم  والخامس يدلالرقم الرابع  -ج
 .لسلي للطالب بالجامعةالرقم السادس والسابع والثامن يدل على الرقم التس -د
 تسجيل الطالب بمنظومة التسجيل االلكترونية. -
ما عدا فصل الصيف باعتباره  ي )فيدراس  لصف   وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة يلتزم الطالب بالتسجيل لكل -

 .اختياريًا(
 ختص وبإشراف المرشد األكاديمي. تتم إجراءات تسجيل المقررات للطلبة الجدد لفصل الدراسي من قبل القسم العلمي الم -
 .التسجيلال يجوز تسجيل أي طالب بعد انتهاء األسبوع الثالث من بداية  -
 ة وفق البرنامج الزمني للفصل الدراسي.لبعض المقررات الدراسي ضافةط واإلاقسيمكن التعديل في تسجيل الطالب باإل -
و  - بأول،  أول  الدراسية  المقررات  في  التسجيل  الطالب  على  حسب  يجب  وكذلك  للمقررات،  المحدد  التسلسل  حسب  ذلك 

 .المختصالخطة الدراسية المعتمدة من قبل القسم العلمي 



 التعلم المستهدفة مصرجات-5

 :لفهم او فة المعر-أ

 1أ.
المنهجية   والطرق  الهندسية  والمبادئ  األساسية  العلوم  وفهم  العلمي  معرفة  التصميم  للبحث  في  للشروع 

 ضري واإلقليمي. المعماري والتخطيط الح

 2أ.
كيفية   ل معرفة  والذاكرة  لالترويج  بالهوية  المرتبطة  والثقافي  الجمالي  البعد  ذات  المستدامة  البيئية  حلول 

 ميم الهندسي.التص سياق نمض التاريخية،

 3أ.
بشكل   المشروع  اهداف  لتحقيق  الهندسية  والمشاريع  االعمال  إدارة  تقنيات  وفهم  في    أفضلمعرفة  االخذ  مع 

 واالجتماعية والبيئية.المعطيات االقتصادية  االعتبار

 ة راضي واألنشطة العمراني األ استعماالتالعالقات الوظيفية بين عناصر معرفة وفهم  4أ.

 5أ.
  لهندسية وإظهار ائل االمس  معرفة وفهم اساسيات استثمار برامج الحاسوب المتعلقة بالهندسة المعمارية لحل

 اإلمكانيات اإلبداعية. 

 :الذهنية  المهارات -ب 

 :والمهنية العملية  ت المهارا. ج
 وقواعد مهنة الهندسة المعمارية والتقيد بها. القدرة على االلتزام بآداب 1ج.

 2ج.
مع   اريع الهندسيةشمية للالزمنالقدرة على االلمام بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية ووضع الخطط والبرامج  

 االخذ باالعتبار المخرجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 ها. ئعمل وتوقع المخاطر المهنية وتحسين أنظمة ادارتها ودرالقدرة على تنظيم العمل الجماعي وإدارة فرق ال 3ج.

 4ج.
على   وتصميم  القدرة  تخطيط  بأعمال  في  وإدارةالقيام  والقائمة  الجديدة  المواقع  التشريعات    عمران  ضوء 

 .البنائية واالشتراطات

 دسة المعمارية. نهالت الة مجالكاف اط في التطور المهني المستمرالقدرة على المواكبة واالنخر 5ج.

 1ب.
 التفكير على  اعتمادا   المالئمة األدوات تخدامباس  الهندسية عوالمشاري  للمسائل األمثل البديل  واختيار  تقييم

 وتقديم الحلول المختلفة لها اعتمادا  على موارد محددة.  والتركيبي ليحلي الت

 تحليل األنظمة ومكوناتها، وتقييم النتائج.عن طريق  المختلفة هابمستويات التخطيطالتصميم و قضايا عم ملالتعا 2ب.

 .البديل األمثل رصياغة األهداف وتشكيل البدائل وتحديد أسس ومعايير التقييم، الختياالقدرة على  3ب.

 4ب.
مبتكرة في  تصميمية حلول لتحقيق  األخرى، اصاتصتخاال متطلبات وتفهم  المعرفة ودمج تطبيق  على المقدرة

 .المجاالت المعمارية

 5ب.
التصميم على   أسس على وتعتمد االحتياجات تلبي كلية( أو جزئية)الهندسية   ساليبألا في رواالبتكا القدرة 

 .علمية



 .والمنقولة العامة المهارات. د

 1د.
برامجه  وفق  المطلوبة  االعمال  لتحقيق  مجهدة  عمل  بيئة  ضمن  العمل  على  ظروف القدرة  وضمن  الزمنية  ا 

 متغيرة.

 2د.
المشاريع   إدارة  مهارات  اكتساب  على  عملواالقدرة  فرق  ضمن  ة  تنمي   خالل  نم  االختصاصات متعددة    لعمل 

 الفعال.التواصل والتفاوض  مهارات

 امتالك المهارات اللغوية األجنبية الالزمة لممارسة المهنة ومتابعة التطور المعرفي. 3د.

 تطوير التعلم الذاتي وتبني عملية التعلم المستمر القدرة على 4د.

 .المشكالت عمل والعرض وحللحديثة المناسبة في إعداد الالتعامل مع وسائل التقنيات ا القدرة على 5د.

 البرنامج   اونات )محتويات( م -6
 

 : الوحدات الدراسية لماونات البرنامجعدد  ❖
 %  06.21النسبة  10 العدد : اإلنسانية لوم ــــــ للععتمدة ــــالم دات ــــالوحدد ــــ ـــــــ ـــــــع  ❖

 % 10.56النسبة  17 العامة: العدد لوم ـــــللععتمدة ــــالم دات ــــــــالوحدد ـــــــــــــــــــــع  ❖

 % 17.39النسبة  28عدد : الةللعلوم الهندسية العامعتمدة ــــــالم دات ــــالوحدد ــــــ ــــــــع  ❖
 %  60.87النسبة  98العدد  المعتمدة للعلوم الهندسية التخصصية اإللزامية: دات ــالوحعدد  ❖
 %  04.97النسبة  8 روع: العدد ـــللـــــمش عتمدة ـــــــمال  دات ــــــــــــــالوح دد ـــــــــــــــــع ❖
 %  100 النسبة161 د د الع ـــرج:ــــتـخـللـعتمدة ـالمــــــــ دات ـــــــــــــــــلوحا عـــــــــــــدد  ❖

 
 

 مقررات البرنامج -7

 العلوم اإلنسانية.  /1

 اسم المقرر   رمز المقرر 
عدد  

 الوحدات 

 د الساعات/األسبوع د ع
 

 ألسبقيات ا

مصرجات التعلم  

المستهدفة التي يتم  

 تماري   معمل  محاضرات  تغطيتها ) الرمز( 

GH 141  ( ,ج,د)أ,ب  - - 3 3 1اللغة اإلنةليزية 

GH 142 3 3 2لغة اإلنةليزية لا - - GH 141  )أ,ب,ج,د( 

GH 150  أ,ب,ج,د(   - - 3 3 اللغة العررية( 

GH 152 أ,ب,ج,د(   - - 1 1 تقارير رة كتا( 

  - - 10 10 المةمدددددددددددددددددددددددوع
 

 العلوم العامة. /2

 اسم المقرر رمز المقرر 
عدد  

 الوحدات

 سبوععدد الساعات/األ
 

 األسبقيات

التعلم   تاجمصر

المستهدفة التي يتم 

 تماري   معمل  محاضرات تغطيتها ) الرمز( 

GS 101  أ,ب,ج(  1 - 3 3 1رياضة( 

GS 102  1 - 4 4 2رياضة GS 101 )أ,ب,ج( 

GS111  أ,ب,ج(  - - 3 3 1فيزيائ( 

GS112  3 3 2فيزيائ - - GS 111 )أ,ب,ج( 

GS112L  2 - 1 فيزيائ معمل - GS112 ,(ج)أ,ب 

GS 200 أ,ب,ج(  - 2 2 3 ررمةة حاسوب( 

  2 4 15 17 المةمدددددددددددددددددددددددوع



 سية العامة المساندةهندال العلوم /3

 اسم المقرر قرر رمز الم
عدد  

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 

 األسبقيات

مصرجات التعلم  

المستهدفة التي يتم 

   تماري معمل  راتمحاض تغطيتها ) الرمز( 

CE 231  أ,ب,ج,د(  - 2 2 3 مساحة( 

GE 121  أ,ب,ج(  1 - 3 3 استاتياا( 

GE 127 أ,ب,ج(  - 2 1 2 رسم هندسي( 

CE 133 أ,ب,ج,د(  - 2 2 3 بواص مواد( 

GE 125 2 - 1 2 هندسة و يية GE 127 )أ,ب,ج( 

CE 203 3 3   تحليل إناائي - - GE 121 )أ,ب,ج,د( 

CE 301  3 2 مياانياا جوامد - - CE 133 )أ,ب,ج,د( 

CE 305  3 3 تةميم برسانة مسلحة - - CE 301 )أ,ب,ج,د( 

CE 307  3 3   ذفوشتةميم - - CE 301 )أ,ب,ج,د( 

ME 422 أ,ب,ج,د(  1 - 2 2 تبريد وتاييف( 

CE 371 أ,ب,ج,د(  - - 3 2 هندسة  حية( 

  4 6 26 28 المةمدددددددددددددددددددددددوع

  

 اإللزامية.الهندسية  مولالع /4

 اسم المقرر رمز المقرر 
عدد  

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

لتعلم  مصرجات ا

مستهدفة التي يتم ال

 تماري   معمل  محاضرات تها ) الرمز( تغطي

AR 242 أ,ب,ج,د( - - 2 1 3 رسم الحر ال( 

AR 124  ج,د()أ,ب, - - 1 2 2 أس  تةميم 

AR 121 2 1 2 ريامرسم مع - GE 127  

AR 214 أ,ب,ج,د( - - 1 2 2 نظم المعلومات الةغرافية( 

AR 231  أ,ب,ج,د( - - - 3 3 1تاريخ عمارة( 

AR 211 4 2 4 1يم معماري تةم - 
AR 121 

AR 124 
 )أ,ب,ج,د(

AR 221  2 1 3 1إناائ معماري - GE 127 )أ,ب,ج,د( 

AR 251 2 1 2 عماري اشظهار الم - 
AR 121 

AR 124 
 

AR 252  2 1 3 الظل والمنظور - GE 125 )أ,ب,ج,د( 

AR 300  أ,ب,ج,د( - - 2 1 2 أوتوكاد( 

AR 232  3 3 2تاريخ عمارة - - AR 231 )أ,ب,ج,د( 

AR 212  4 2 4 2تةميم معماري - AR 211 )أ,ب,ج,د( 

AR 222  2 1 3 2إناائ معماري - AR 221 )أ,ب,ج,د( 

AR 333  3 3 3تاريخ عمارة - - AR 232 )أ,ب,ج,د( 

AR 313  4 2 4 3تةميم معماري - AR 212 )أ,ب,ج,د( 

AR 323  2 1 3 3إناائ معماري - AR 222 )أ,ب,ج,د( 

AR 361 2 1 2 تنسيق مواقأ - AR 212 )أ,ب,ج,د( 

AR 391  أ,ب,ج,د( - - - 3 3 تحام ريلي( 

AR334  3 3 4تاريخ عمارة - - AR 333 )أ,ب,ج,د( 



 اسم المقرر رمز المقرر 
عدد  

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

لتعلم  مصرجات ا

مستهدفة التي يتم ال

 تماري   معمل  محاضرات تها ) الرمز( تغطي

AR 314  4 2 4 4تةميم معماري - AR 313 )أ,ب,ج,د( 

AR 324  2 1 3 4إناائ معماري - AR 323 )أ,ب,ج,د( 

AR 371  1 2 2 تاريخ ونظريات التصطيط - AR 334 )أ,ب,ج,د( 

AR 388  3 3 إضائة و وتيات - - GS112 )أ,ب,ج,د( 

AR415  4 2 5 5تةميم معماري - AR 314 ,د()أ,ب,ج 

AR425 2 1 3 5ي راإناائ معم - AR 324 )أ,ب,ج,د( 

AR 462  2 1 3 واإلقليمي   الحءريالتصطيط - AR 371 )أ,ب,ج,د( 

AR 474  2 1 3 اإلساان والتةميم الحءري - AR 462 )أ,ب,ج,د( 

AR 481 أ,ب,ج,د( - 2 - 1 2 كميات  وموا يات( 

AR 488 1 2 2 منظومات األناائ - AR 324 أ,ب,ج,د() 

AR 499 1 - 2 2 أيرررمةة ماا AR415 )أ,ب,ج,د( 

AR 416  4 2 5 6تةميم معماري - AR415 )أ,ب,ج,د( 

AR 426  2 1 3 6إناائ معماري - AR425 )أ,ب,ج,د( 

AR 584  أ,ب,ج,د( - - - 2 2 قواني  مباني( 

AR 594  أ,ب,ج,د( - - - 2 2 تنييذ مباني( 

  3 57 59 98 المةمدددددددددددددددددددددددوع

 

 تصرج. ال عومار  / 5

 أسم المقرر رمز المقرر 
عدد  

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 

 األسبقيات

مصرجات التعلم  

فة التي يتم المستهد

 تماري   معمل  محاضرات لرمز( تغطيتها)ا

AR 599 6 2 8 ماروع التصرج - AR 499 )أ,ب,ج,د( 

  - 6 2 8 المةمدددددددددددددددددددددددوع

 

 تعلم لاالتعليم و طرق  - 8
 محاضرات منهةية نظرية   .1
 النااط والمناقاة والمااركة اليردية والةماعية دابل المحاضرات  .2
 ت العمل ت وورقاالواجبا .3
 لية والتطبيقات المعملية التدريبات العم .4
 البحوث العلمية. .5

 طرق التقييم  - 9
 التحريرية )النةيية والنهائية(.  اشمتحانات (1
 المعماري وغيرها م  المواد التي تعتمد عل  الرسم(   ةميم المعماري ومقررات اشناائت ل قررات ام ة )فيلعملياشمتحانات ا  (2

3) Quizzes) )مياجئ لتحديد مستويات الطلبة عل  امداد اليةل الدراسي. السريعة تاون أحيانا راال  راتاشبتبا 

 العلمية.  التقارير كتارة (4

 النقاش )تقييم مبا ر للطلبة( حلقات (5

 المنزلية.  باتالواج  (6
 الرسم(. مااريأ اليةلية )في مقررات التةميم المعماري ومقررات اشناائ المعماري ورعض المواد التي تعتمد عل  لا (7
 روع التصرج. المناقاة المبدئية لما (8

 التصرج.  مااريأ مناقاة لةان  (9
 

 

 

 



 طريقة التقييم  ل الدراسي ددددددددددددة / اليةدددددددددددددددددالسن

 %(60اشمتحان النهائي ) –%(  40أعمال السنة ) ل  / اليةل األولاألوسنة ال

 %(60اشمتحان النهائي ) –%(  40أعمال السنة ) السنة األول  / اليةل الثاني 

 %(60اشمتحان النهائي ) –%(  40أعمال السنة ) السنة الثانية / اليةل الثالث 

 %(60اشمتحان النهائي ) –%(  40سنة )أعمال ال السنة الثانية / اليةل الرارأ 

 %(60ائي )اشمتحان النه –%(  40أعمال السنة ) السنة الثالثة / اليةل الصام 

 %(60اشمتحان النهائي ) –%(  40السنة ) أعمال السنة الثالثة / اليةل السادس 

 (%60اشمتحان النهائي ) –%(  40أعمال السنة ) السنة الرارعة / اليةل السارأ

 %(60اشمتحان النهائي ) –%(  40أعمال السنة ) السنة الرارعة / اليةل الثام 

 %(60اشمتحان النهائي ) –%(  40أعمال السنة ) لتاسأالسنة الصامسة / اليةل ا

 تقديم الماروع للتقييم ثم التصرج  –امتحانات معملية  السنة الصامسة / اليةل العا ر 

 

 تقييم البرنامج  -10
 :قييم البرنامج ع  طريق اشتيتم تي

 سنوات.  أررأاجرائ مراجعة  املة للبرنامج راال دوري كل  (1
 .ة عند نهاية كل فةل دراسي حول البرنامج الدراسياستبيان ارائ الطلب (2
 استبيان ارائ أعءائ هيلة التدري  عند نهاية كل فةل دراسي.  (3
 يةي . استبيان ارراب العمل والصريةي  سنوياً يوزع في يوم الصر (4
 تقرير المقررات الدراسية التي يعبئ نهاية كل فةل دراسي. (5
 تقارير المقيمون الصارجيون.  (6

 

 النسبة /العدد  األسلوب  التقييم المااركة في 

  يان استب سوق العمل

  استبيان  ط ب السنة النهائية 

  اجتياز امتحان  الصريةون 

  تقارير المساقات أعءائ هيلة التدري  

  استط ع الرأي والمتارعة  رجيون المقيمون الصا

   جهات أبرى 

 
 م ددددددددددددددالتقيي  تةنيدددددددددف-11

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 لبات اشستمرار في الدراسة رالبرنامج متط -12
 

 رار متطلبات اشستم  ل الدراسيددددددددددددة / اليةدددددددددددددددالسن

 % لال مقرر دراسي 50ع   لالمعدل ش يق السنة األول  / اليةل األول

 % لال مقرر دراسي 50ع   لالمعدل ش يق السنة األول  / اليةل الثاني 

 % لال مقرر دراسي 50ع   لالمعدل ش يق ل الثالث السنة الثانية / الية

 ل مقرر دراسي% لا 50ع   لالمعدل ش يق السنة الثانية / اليةل الرارأ 

 % لال مقرر دراسي 50ع   لمعدل ش يقال السنة الثالثة / اليةل الصام 

 % لال مقرر دراسي 50ع   لالمعدل ش يق السنة الثالثة / اليةل السادس 

 % لال مقرر دراسي 50ع   لالمعدل ش يق رارعة / اليةل السارأالسنة ال

 ية لوة المالنسب المةطلح 
 % 50الدرجة >  راس 

 %  65درجة > % > ال50 مقبول

 %  75% > الدرجة > 65 جيد 

 %  85% > الدرجة > 75 ا جيد جدً 

 %  100% > الدرجة > 85 ممتاز



 رار متطلبات اشستم  ل الدراسيددددددددددددة / اليةدددددددددددددددالسن

 % لال مقرر دراسي 50ع   لالمعدل ش يق السنة الرارعة / اليةل الثام 

 % لال مقرر دراسي 50ع   لالمعدل ش يق ةل التاسأالسنة الصامسة / الي

 سي والماروع% لال مقرر درا 50ع   لالمعدل ش يق السنة الصامسة / اليةل العا ر 
 

 -اآلتية: يسمح للطالب االستمرار في الدراسة ما لم يتحصل على الحاالت 
 %( 35من  )أقل جدامتتالية بتقدير عام ضعيف  تانذارا ثالث على تحصل الطالب  إذا -1
 %( 50ف )أقل من ــــــمتتالية بتقدير عام ضعي تانذارا أربعتحصل الطالب على   إذا -2
 
 

 اإلماانات ومةادر التعليم   - 13
 

نظــام  المكتبة والتي توجد بها تجهيزات كافية للمساعدة علــى ممارســة عمليــة االطــالع وكــذلك يوجــد بهــا .1
ويوجد بها ايضا نظام استعارة خارجيــة وتتمتــع المكتبــة   يساعد الطالب على البحث على الكتب والدوريات

 بالنظام والنظافة والتهوية الجيدة.
لجامعــة بشــكل كــافي وتســتخدمها بجــداول موزعــة علــى اليــوم الدراســي اقاعات الدروس والتــي توفرهــا   .2

 اضاءة وتهوية جيدة.والقاعات تتوفر فيها فرش وأجهزة تكييف و
ها والبعض االخر يــوفر عــن طريــق التعــاون واالتفــاق مــع بعــض الجهــات المعامل والتي توفر الكلية بعض .3

 بةوالعامة والخاصة والتي تتوافر على نوعية المعامل المطل
 

 معلومات ية  توفرها – 14
 

 قائمة بأعضاء هيئة التدريس
 

 الدرجة العلمية   الصفة  االسم  ت
الساعات  متوسط عدد 

 التدريسية أسبوعي ا 

 9 محاضر  ماجستير  رئيس القسم  جاجي النعاس عبدهللا الح 1

 9 محاضر مساعد  ماجستير  منسق الجودة  وسام سالم ابوسنينة  2

 9 محاضر مساعد  ماجستير  قار يئة هعضو  خيري الصيد حسين  3

 9 محاضر مساعد  ماجستير  قار عضو هيئة  خالد جمعة العجيلي  4

 6 محاضر مساعد  ماجستير  عضو هيئة تدريس  طفى الجليدي محمد مص 5

 6 محاضر مساعد  ماجستير  عضو هيئة تدريس  طارق مسعود المبروك  6

 6 اعد سمحاضر م ماجستير  عضو هيئة تدريس  خالد عمرو المعيوف  7

 6 محاضر مساعد  ماجستير  عضو هيئة تدريس  محمود محمد الفيتوري  8

 6 محاضر مساعد  ماجستير  ئة تدريس عضو هي المختار الهادي إعظيم  9

 6 محاضر  دكتوراه  عضو هيئة تدريس  الفرنوك  نوري أبوحميرة  10

 6 محاضر مساعد  ماجستير  عضو هيئة تدريس  عبدالسميع إسماعيل محمد 11

 9 محاضر  دكتوراه  عضو هيئة تدريس  امحمد زرقون  ت فرحا 12

 9 اضر مح دكتوراه  عضو هيئة تدريس  الفيتوري عبدالباسط محمد 13

 9 محاضر  وراه دكت عضو هيئة تدريس  عبدالرحمن فرج شهران  14

 6 محاضر مساعد  ماجستير  عضو هيئة تدريس  عبدالسالم محمد الرشيدي  15

 6 محاضر  ماجستير  تدريس  عضو هيئة  وليد عبدالسالم فريوان  16

 6 محاضر مساعد  ماجستير  عضو هيئة تدريس  نجية احمد عرفة  17

 6 محاضر مساعد  ماجستير  عضو هيئة تدريس  ـد زيدان السنوسي امحمــ 18

 6 محاضر مساعد  ماجستير  عضو هيئة تدريس  احمد الطاهر ابورويص  19
 
 

 قائمة بأسماء الخريجين 
 

 العام الجامعي  اسم المشرف  اسم الطالب  اسم المشروع  ر.م

 2016 النعاس عبدهللا الحجاجي  فردوس الفيتوري الجبالي  تخطيط وتصميم نادي رياضي بحري لأللعاب المائية  1

 2017 محمد مصطفى الجليدي محمد احمد يوسف سالم  اث والبحوث االثرية / جرمة متحف اآلثار والتر 2

 2017 النعاس عبدهللا الحجاجي  محمود بن اسماعيل  زشيرا بمدينة طرابلس قصر الثقافة والفنون  3

 2017 النعاس عبدهللا الحجاجي  الهدى سعدالدين العالم نور تخطيط وتصميم مركز لتحفيظ القرآن وتعليم الخط  4

 2018 وسام سالم ابوسنينة مودة عبيد عمران  تصميم مستشفى تخصصي لطب وجراحة العيون   5

 2018 خالد جمعة العجيلي  سعاد عوض فضل هللا  حتياجات الخاصة المركز لرعاية األطفال ذوي ا  6

 2019 م المختار الهادي إعظي وديان السرفتح الرحمن   لنسائي نادي ريفريش الصحي الرياضي الترفيهي ا 7



 العام الجامعي  اسم المشرف  اسم الطالب  اسم المشروع  ر.م

 2019 خيري الصيد حسين محمد فتحي دورار  بجامعة طرابلس تصميم سكن طالبي جامعي 8

 2019 النعاس عبدهللا الحجاجي  محمد فتحي محمد الخوجة  نة طرابلسيتصميم برج إداري تجاري بمد 9

 2019 هللا الحجاجي النعاس عبد محمد عمار محمد كرشود  المناطق النفطية  تصميم مقر الجهاز التنفيذي لتطوير 10

11 
تصميم نادي رياضي اجتماعي ترفيهي بمدينة  

 طرابلس 
 2019 جاجي حالنعاس عبدهللا ال  المخضرم رضا علي ابورقيقة  

 2019 النعاس عبدهللا الحجاجي  سلطان عيسى سلطان عويضة  تصميم معرض االلكتونات بمدينة طرابلس 12

 2019 اسماعيل محمد عبدالسميع  دالعظيم عمار القبالويعب تصميم مبنى إداري تجاري بمدينة طرابلس 13

 2019 المختار الهادي إعظيم  مراجع خميس المشيطي احنين  تصميم مستشفى تخصصي لطب النفسي والعصبي وضعف التعليم   14

 2019 المختار الهادي إعظيم  الدليو أيمن امحمد سالم  تصميم مصرف تجاري بمدينة طرابلس  15

 

 توفرها  ة معلومات ي -14
 

 الصطة الدراسية التي سيتبعها الطال  حت  التصرج.  .1
 ءو هيلة التدري  كمرجأ إللقائ الدروس.عالميردات المنهةية المعتمدة للمقررات الدراسية ليتصذها  .2
 يل الطال ، شئحة الدراسة ......(.اشدلة واللوائح المعمول رها دابل الةامعة ورالتالي القسم )دل  .3
 يمية للط ب لتحديد مسار الدراسة الةحيح حت  التصرج.المليات اشكاد .4
 األكاديميي . الساعات الماتبية لرئي  القسم وأعءائ اللةنة العلمية والمر دي  .5

 الماتبة -15
 

 باحا حت  الساعة  والنةف اسعةم  الساعة الت  تيتح الماتبة أروارها للمستييدي  :الماتبة عمل اوشً مواعيد

 .مسائً  والنةف السادسة

 : م  أهم بدمات الماتبةثانياً بدمات الماتبة 

 توفر الماتبة الات  المنهةية لال المقررات الدراسية. .1
 رونية وإماانية الحةول عل  نسخ الاترونية م  المستهدفات. تالماتبات اشلا .2
 والبحوث العلمية.نسخ المتطلبات الدراسية م  الات  والرسائل  .3
 .المطالعة والتحءير واعداد البحوث .4
 الحةول عل  الرسائل والبحوث العلمية ومااريأ التصرج والدوريات العلمية. .5
 بدمات التةوير.  .6

 ح اضافتها طباعة مااريأ التصرج.ر كذلك م  اهم الصدمات المقت
 

 : ارةاشعدتحديد متطلبات ثانياً: 
 

 الدابلية:اشعارة  •
تسبي  والعاملي  حق اشنتياع رأوعية  لةميأ أعءائ هيلة التدري  والط ب النظاميي  والمنتسمح الماتبة  .7

 اشعارة. المعلومات في الماتبة حس  اللوائح المنةوص رها في 
 

 اشعارة الصارجية: •
 قةد رها اتاحة المعلومات ل ط ع عليها بارج الماتبة. ويةوز اشعارة الصارجية لليلات التالية:ي

I. هيلة التدري  رالةامعة. أعءائ 

II. الط ب الدارسي  رالةامعة. 
 

 وم  اهم  روط اشعارة الصارجية ما يلي: 
 

 ش يسمح رإعارة الات  المرجعية والدوريات والرسائل الةامعية.  -أ

 ( كت  ليترة  هر واحد فقط قارلة للتةديد.4لمسموح رإعارتها ألعءائ التدري  عدد )اعدد الات   -ب

 يد. ( كت  لمدة أسبوع قارل للتةد2إعارتها للط ب عدد )عدد الات  المسموح ر -ت

 كانت رحوزتهم كت  متأبرة.  إذاش يةوز تةديد اعارة أي كت  جديدة للمستييدي   -ث

 صالف اللوائح والتعليمات. يألمي  الماتبة الحق في حرمان كل م   -ج

 تما رأ إذاع  اعارة أي كتاب  للماتبة الحق في استرداد أي كتاب معار قبل انتهائ مدة اشعارة أو اشمتناع -ح

 ك. أن الحاجة تستدعي ذل

توضيح الات  علي رف الحةز رطل  م  أعءائ هيلة التدري  رموج  نموذج باص يعده قسم الاؤون  -خ

 الينية رالماتبة. 

المستعير كتارا أو تسب  في ات فه يقوم رتأمي  نسصة أ لية رديلة عنه أودفأ ردل يبلغ ضعف السعر  فقد إذا -د

 ي للاتاب ويحرم م  بدمات اشعارة لمدة أسبوعيي . الحال

 ( دينار ع  كل يوم تأبير. 1لزم المستعير ردفأ غرامة تأبير وقدرها )ي -ذ
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 في الةامعة. يآلث ث معامل حاس   .1
 (. اتياقية موقعة مأ  ركة القطار السريأ للتدري  المعملي في مادة )الصرسانة .2
 احة.مسأ مات  البرج لألعمال الهندسية للتدري  في مادة اتياقية م .3
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 القسم.دليل  .1



 

 للبرنامج التعليمي  المستهدفة التعلم ومصرجات التعليمي  البرنامج أهداف مةيوفة

 

ددددددددددددددددددددددددددددددددداراتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
المعرفة والفهم )أ(  اهداف   

البرنامج  

 التعليمي 
 )ب( المهارات الذهنية  )ج( المهارات العلمية والمهنية )د( المهارات العامة والمنقولة 

5د.  4د.   3د.   2د.   1د.   5ج.  4ج.  3ج.  2ج.  1ج.  5ب.   4ب.   3ب.   2ب.   1ب.   5أ.  4أ.  3أ.  2أ.  1أ.   
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 المستهدفة للبرنامج التعليمي  التعلم اتجومصر  الدراسية المقررات مةيوفة
راتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالمهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد المعرفة والفهم )أ(   رمز   

المقرر  

 الدراسي 
امة والمنقولة ع)د( المهارات ال لمهنية)ج( المهارات العلمية وا    )ب( المهارات الذهنية  

5د.  4د.   3د.   2د.   1د.   5ج.  4ج.  3ج.  2ج.  1ج.  5ب.   4ب.   3ب.   2ب.   1ب.   5أ.  4أ.  3أ.  2أ.  1أ.   
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المقرر  

 الدراسي 
امة والمنقولة ع)د( المهارات ال لمهنية)ج( المهارات العلمية وا    )ب( المهارات الذهنية  
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امة والمنقولة ع)د( المهارات ال لمهنية)ج( المهارات العلمية وا    )ب( المهارات الذهنية  
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 (2020 - 2019يف بر)لليةل الدراسي  الهندسة المعماريةالةدول الدراسي النهائي لقسم   

وم 
لي
ا

 

 اليتدددددددرة الثالددددددثة  اليتددددددرة الثانيددددددة  دددددد  ولاليتددددددرة األ 

 التوقيت  ادة ددددد الم أستاذ ادة دددد الم 

عة 
قا
ال

 

 التوقيت  المادة  أستاذ ادة دددد الم 

ا
عة 
قا
ل

 

 التوقيت  ادة ددددددالم أستاذ ادة دددد الم 

عة 
قا
ال

 

ت 
سب
ال

 

  7:30-4:30 أ. الطاهر الحءيري 1تحليل اناائي   4:30-1:30 ار اعظيم دددد أ. المصت 1 رةاتاريخ عم  10:30-1:30 أ. المصتار اعظيم    4تةميم معماري 

  7:30-4:30 أ. بيدددري الةيددددد  1تةميم معماري   4:30-1:30 رفة دددددة عددد ةيأ. ن 2فيددددزيائ   10:30-1:30 أ. نةيدددة عدددرفة  1فيددددزيائ 

  7:30-4:30 أ. السنوسي امحمد  مياانياا جوامد    4:30-1:30 أ. وسددددام اروسنينة اشساان والتةميم الحءري  10:30-1:30 النعاس الحةاجي  أ. تنييددددذ مباني 

  7:30-4:30 أ. النعاس الحةاجي  ررمةة مااريأ    4:30-1:30 دالباسط الييتوري . عبد تاريخ ونظريات التصطيط     

أل
ا

حد 
 

  5:30-4:30 أ. عيددداف أروزيد  استاتياا )تماري (   4:30-1:30 يد زأ. عيدددداف أرو استاتيددددداا     

  7:30-4:30 سام اروسنينة أ. و التصطيط الحءري واشقليمي   4:30-1:30 أ. وسددددام اروسنينة  5تةميم معماري     

  7:30-4:30 د. حدددداتم ساسي  واص مواد ب  4:30-1:30 أ. الطاهر لحءيري 1تةميم برسانة     

  7:30-4:30 د. وليدددد فريوان  )أوتوكددددددداد(    4:30-1:30 د. وليددددد فريوان  الظل والمنظور     

 
ني
شث
ا

 

  7:30-4:30  1رياضددددة   1:30-4:30  2 رياضددددة    

  7:30-4:30 ا. سالم الاردي هررائية مبادئ هندسة ك   4:30-1:30 د. رهلول اروقري  1تةميم فوشذ     

  7:30-4:30 أ. احمد أرورويص  1اناائ معماري   4:30-1:30 أ. احمد أرورويص  3تةميم معماري     

  7:30-4:30 د. عبدالباسط الييتوري 6تةميم معماري   1:30-4:30 أ. وسام اروسنينة  أس  تةميم      

  7:30-4:30 السميأ أ. إسماعيل عبد 2تةميم معماري         

ئ 
ثا
 
لث
ا

 

  5:30-4:30 د.فتدددحي بليية  كتارة تقارير  4:30-1:30 د. محمود المعلول  عررية ال اللغة    

  7:30-4:30 المبروك أ. طارق  رسم هندسي   4:30-1:30 ا. مةطيي كلي   2اللغة اشنةليزية     

  5:30-3:30 ا. عثمان الزيداني  عملي( ) 1مساحة   4:30-1:30 أ. طارق المبروك  تاييف وتبريد    

  6:30-4:30 أ. عيددداف اروزيد  فيزيائ معمل   3:30-1:30 ا. عثمان الزيداني  1مساحة     

  6:30-4:30 أ. المصتار اعظيم  4تةميم معماري         

ئ 
عا
رر
أل
ا

 

  7:30-4:30 ي الحاتمي  أ. الءاو نظم معلومات جغرافية   4:30-1:30 أ. وسام اروسنينة  5تةميم معماري     

  7:30-4:30 ري الةيد دددد. بيأ 3تاريخ عمارة   4:30-1:30 أ. بيدددري الةيددد  1 ري اتةميم معم     

  5:30-3:30 الدي  مةطي   أ. نةر ررمةة حاسوب   3.30-1.30 . نةر الدي  مةطي  أ ررمةة حاسوب     

  7:30-4:30 ي اجةأ. النعددداس الح   2انادددائ معماري   4:30-1:30 ا. مةددطيي كلي   1اللغة اشنةليزية     

  7:30-4:30 أ. إسماعيل عبدالسميأ  5ائ معماري دد إنا   4:30-1:30 أ. إسماعيل عبدالسميأ تنسيق مواقأ      

 
مي
ص
ال

 

  7:30-4:30 د أرورويص دددد أ. احم  6اناائ معماري   4:30-1:30 د أرورويص دددد احم  أ. 3تةميم معماري     

  7:30-4:30 د. عبدالباسط الييتوري 3اناائ معماري   1:30-4:30 يأسملأ. إسماعيل عبدا 2تةميم معماري     

 


