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 المعايير والمتطلبات األكاديمية للبرنامج األكاديمينموذج 
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 دليل المعايير والمتطلبات األكاديمية للبرنامج األكاديمي

 
 معلومات عامة

 

 
 البرنامج أهداف-1

 

فدددي العلدددوم  المهدددارات معماريدددة لدددديهم ممموعدددة متنوعدددة مددد ال مؤهلدددة متة  دددة فدددي الهندسدددة ركدددواد اعدددداد .1

لتقددددديم ااستتددددارات المنيددددة فددددي ممدددداات الت ددددميم واإل ددددراف علدددد     ةالهندسددددية والةبددددرات التطبيقيددددة ال زمدددد

 تنميذ مةتلف أنواع المتروعات المعمارية والتةطيطية.

   أساسدددديات البحددددث العلمددددي وتولميدددد  لةدمددددة الممتمدددد   التدددددري  فددددي قدددددرات الطدددد   وأع ددددا  هي ددددة تنميددددة. 2 

    والبي ة.

مدددد  مؤسسددددات الممتمدددد  وتتددددريعات الممارسددددة المهنيددددة والتوالددددل الدددددا م والمعددددا   بأسدددد الطالدددد   معرفددددة. 3

 المدني.

 إعداد خريج قادر عل  مواكبة أحدث التطورات في مماات الهندسة المعمارية. .4 

 

  المستهدفات-2
 

 لمهنة الهندسة المعمارية. المنظمة والقواعد المعايير استةدام عل  المقدرة .1
 الم  مة م  إدراك اإلنتا  وأنظمة المواد الهندسية واختيار الحلو  بي  فيما والمماضلة الموازنة عل  المقدرة .2

 والبي ية. المحلية الهوية ممهوم وتعزيز
 .المستمري  والتطوير التأهيل عل  المقدرة .3

 .المةتلمة العمل وفرق موق  إدارة عل  مقدرةال .4
 

 ما يتم تقديم  م  المراج  الةارجية مقارنة-3
 

 مقارنة بمامعة طرابل  الحكومية فان الةريمي  مستواهم جيد. .1

 التوافق  ب  التام م  دليل وزارة التعليم العالي لمقررات البرنامج وممرداتها. .2

 .يدمواكبة التطور والحداثة في هذا المما  ج .3

 .أع ا  هي ة التدري  ذات كما ة عالية تحاكي المرج  الةارجي .4

 

 إلنسانية والتطبيقيةجامعة أفريقيا للعلوم ا المؤسسة التعليمية 1

 الهندسة المعمارية القسم / التعبة التي تقدم البرنامج 2

 هندسة معمارية والتةطيط العمراني البرنامج التعليمياسم  3

 ساعات )المتروع( 9ساعة +  182 زمة استكما  البرنامجال الساعات الدراسية  4

 هندسة معمارية وتةطيط عمراني سبكالوريو التهادات العلمية الممنوحة عند استكما  البرنامج 5

 قسم الهندسة المدنية األقسام العلمية ذات الع قة بالبرنامج 6

 اللغة العربية وبعض الم طلحات اانمليزية اللغة المستةدمة في العملية التعليمية 7

 أ.م / النعاس عبدهللا الحماجي منسق البرنامج 8

 جامعة طرابل   -للمنة التعبية العامة للتعليم سابقا ا المراج  الةارجية للبرنامج 9

 2111 سنة منح اإلذن في البرنامج 11

 46اللمنة التعبية العامة )طرابل ( سابقا قرار  المهة التي منحت اإلذن بالمزاولة 11

 2113 السنة التي بدأت فيها الدراسة المعلية بالبرنامج 12



 القبو  نظـــــــــــــــــــــــــــام-4
 

 سياسة قبول الطالب
 شروط وضوابط القبول والنقل: 1.4

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

أو ما يعادلها وفق اإلجراءات والنظم المنصوص عليها من وزارة التعليم العالي والنافذة في الجامعات  تخصصيه هندسية
 الليبية.

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

الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى ويشترط في الطالب المنتقل أن يقدم المستندات التي تبين المواد  يقبل القسم -
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  أالتكون صالحية قبول بعض أو كل المقررات الدراسية للجنة العلمية بالقسم، بشرط  -

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

 المعمارية.
 ( خمسين بالمائة.%05تستبعد كل المقررات المتحصل عليها الطالب بتقدير أقل من ) -
 يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والمقررات التي أنجزها بالكامل. -

 

  مستندات المطلوبة للتسجيل:ال 4.4
 تسجيل طالب جديد -أ
 النسخة األصلية للشهادة الثانوية العامة علمي أو ثانويه تخصصيه هندسية أو ما يعادلها. -1
 شهادة الميالد . -4
 ( صور شخصية حديثة .6عدد ) -3
 شهادة صحية حديثة -4
 تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة . -0
 ص بالجامعة .تعبئة نموذج الرغبات الخا -6
 تسجيل طالب منتقل -ب
 النسخة األصلية للشهادة الثانوية العامة علمي أو ثانويه تخصصيه هندسية أو ما يعادلها. -1
 كشف درجات أصلي من الجامعة أو ما يعادلها المنتقل منها الطالب . -4
 مفردات المقررات الدراسية معتمدة من الجامعة المنتقل منها. -3
 شهادة الميالد . -4
 صور شخصية حديثة .( 6عدد ) -0
 تعبئة نموذج المعلومات الشخصية الخاص بالجامعة. -6

 



 تسجيل طالب وافد -ج
 النسخة األصلية للشهادة الثانوية العامة أو علمي أو ثانويه تخصصيه هندسية ما يعادلها )معتمدة من ضمان الجودة(. -1
 ية المفعول.صورة من جواز سفر الطالب وولي األمر، مع صورة من تأشيرة اإلقامة سار  -4

 

 آلية القبول للطلبة الجدد: 3.4
 -تنسجم آلية القبول والتسجيل بالجامعة مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها حيث يتم التسجيل وفق الخطوات التالية:

 اإلعالن عن موعد القبول للطلبة الجدد من قبل إدارة المسجل العام للجامعة وفق البرنامج الزمني للدراسة . -1
 تندات الخاصة بالطالب وفق ضوابط وشروط التسجيل بالجامعة من قبل إدارة التسجيل.استالم المس -4
 -كالتالي: يقوم الطالب بتعبئة النماذج المعدة من قبل إدارة التسجيل وهي  -3

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

حالته إلى القسم العلمي  -4 إعداد ملف أكاديمي للطالب بعد منحه رقم قيد جامعي وفق نظام آلية التسجيل بالجامعة وا 
 المختص.

 -التالية: مراعاة القدرة االستيعابية للجامعة من قبل األقسام العلمية وفق المعايير  -0
 للقاعات الدراسية والمعامل وكافة المرافق الخدمية للجامعة.القدرة االستيعابية  -أ
 التجهيزات واإلمكانيات المادية المخصصة لألقسام العلمية. -ب
االلتزام باألعداد المخصصة من الطلبة وفق النظم واللوائح المعمول بها في الجامعة على أن يتم مراعاة أولوية حجز  -ج

 المقرر الدراسي.المقررات الدراسية للطلبة الراسبين في 
 

 آلية التسجيل للطلبة الجدد: 4.4
القبول وتوافر المستندات المطلوبة وتعبئة كافة النماذج من قبل الطالب وفق آلية القبول ضوابط بعد استيفاء شروط و  -

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

 ) .فصل الصيف على
 الطالب.الرقم الثاني والثالث يدل على السنة التي التحق فيها  -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. -
وفق نظام الفصل الدراسي المتبع بالجامعة يلتزم الطالب بالتسجيل لكل فصل دراسي )فيما عدا فصل الصيف باعتباره  -

 .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  -
 يمكن التعديل في تسجيل الطالب باإلسقاط واإلضافة لبعض المقررات الدراسية وفق البرنامج الزمني للفصل الدراسي. -
ذلك حسب التسلسل المحدد للمقررات، وكذلك حسب يجب على الطالب التسجيل في المقررات الدراسية أول بأول، و  -

 .المختصالخطة الدراسية المعتمدة من قبل القسم العلمي 



 التعلم المستهدفة مةرجات-5

 :والفهم المعرفة-أ

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

 ضري واإلقليمي.المعماري والتخطيط الح

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

 التاريخية، ضمن سياق التصميم الهندسي.

 3أ.
 معرفة وفهم اساسيات استثمار برامج الحاسوب المتعلقة بالهندسة المعمارية لحل المسائل الهندسية وإظهار

 اإلمكانيات اإلبداعية.

 4أ.
مع االخذ في  أفضلمعرفة وفهم تقنيات إدارة االعمال والمشاريع الهندسية لتحقيق اهداف المشروع بشكل 

 االعتبار المعطيات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 :الذهنية المهارات-ب

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

 2ج.
مع  القدرة على االلمام بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية ووضع الخطط والبرامج الزمنية للمشاريع الهندسية

 االخذ باالعتبار المخرجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

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

 القدرة على المواكبة واالنخراط في التطور المهني المستمر لكافة مجاالت الهندسة المعمارية. 4ج.

 

 

 

 

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

 وتقديم الحلول المختلفة لها اعتمادا  على موارد محددة. والتركيبي التحليلي

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

 3ب.
 أسس على وتعتمد االحتياجات تلبي كلية( أو جزئية)الهندسية  األساليب في رواالبتكا القدرة على التصميم

 .علمية

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

 .المجاالت المعمارية



 

 .والمنقولة العامة المهارات. د

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

 متغيرة.

 2د.
خالل تنمية  نم االختصاصاتلعمل ضمن فرق عمل متعددة واالقدرة على اكتساب مهارات إدارة المشاريع 

 مهارات التواصل والتفاوض الفعال.

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

 ى تطوير التعلم الذاتي وتبني عملية التعلم المستمرالقدرة عل 4د.

 البرنامج كونات )محتويات(م -6
 

 :عدد الساعات األسبوعية 
  06.3النسبة  01 العدد: اإلنسانيةلوم ــــــللععتمدة ــــات المــــــدد الساعــــــــــــــــــع % 

  01.11النسبة  01 العامة: العددلوم ـــــعللعتمدة ــــات المـــــــدد الساعـــــــــــــــــــــع% 

  06.91النسبة  10: العدد ةللعلوم الهندسية العامعتمدة ــــــات المـــدد الساعــــــــــــــع% 
 :91.01النسبة  95العدد  عدد الساعات المعتمدة للعلوم الهندسية التخصصية اإللزامية % 
 11.09النسبة  11 للـــــمشروع: العددعتمدة ـــــــلمات اــــــــــــدد الساعـــــــــــــــــع % 
 011النسبة 011 العدد للتـخــــــــرج:ـعتمدة ـعـــــــــــــدد الســــــــــــــاعات المــــــــ % 

 
 

 مقررات البرنامج-7

 / العلوم اإلنسانية.1

 اسم المقرر  رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 

 ألسبقياتا

مةرجات التعلم 

المستهدفة التي يتم 

 تماري  معمل محاضرات تغطيتها ) الرمز(

GH 141  أ, ,ج,د(  - - 3 3 1اللغة اإلنمليزية( 

GH 142  3 3 2اللغة اإلنمليزية - - GH 141 )أ, ,ج,د( 

GH 150 أ, ,ج,د(  - - 3 3 اللغة العربية( 

GH 152 أ, ,ج,د(  - - 1 1 كتابة تقارير( 

  - - 11 11 المممـــــــــــــــــــــــوع
 

 العلوم العامة. /2

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 

 األسبقيات

مةرجات التعلم 

المستهدفة التي يتم 

 تماري  معمل محاضرات تغطيتها ) الرمز(

GS 101  أ, ,ج(  1 - 3 3 1رياضة( 

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

GS111   أ, ,ج(  - - 3 3 1فيزيا( 

GS112   3 3 2فيزيا - - GS 111 )أ, ,ج( 

GS112L 2 - 1 فيزيا  معمل - GS112 )أ, ,ج( 

GS 200  أ, ,ج(  - 2 2 3 برممة حاسو( 

  2 4 11 11 المممـــــــــــــــــــــــوع



 الهندسية العامة المساندة العلوم/ 3

 اسم المقرر مقرررمز ال
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 

 األسبقيات

مةرجات التعلم 

المستهدفة التي يتم 

 تماري  معمل محاضرات تغطيتها ) الرمز(

CE 231  أ, ,ج,د(  - 2 2 3 1مساحة( 

GE 121 أ, ,ج(  1 - 3 3 استاتيكا( 

GE 127 أ, ,ج(  - 2 1 2 رسم هندسي( 

CE 133 أ, ,ج,د(  - 2 2 3 خواص مواد( 

GE 125 أ, ,ج(  2 - 1 2 هندسة ولمية( 

EE 280 أ, ,ج(  - - 3 3 مبادئ هندسة كهربا ية( 

CE 203 3 3 1 تحليل إنتا ي - - GE 121 )أ, ,ج,د( 

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

CE 305  3 3 1ت ميم خرسانة مسلحة - - CE 301 )أ, ,ج,د( 

CE 307  3 3 1فواذ  ت ميم - - CE 301 )أ, ,ج,د( 

ME 422 أ, ,ج,د(  1 - 2 2 تبريد وتكييف( 

CE 371 أ, ,ج,د(  - - 3 2 هندسة لحية( 
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 اإللزامية.العلوم الهندسية / 4

 اسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 بقياتاألس

مةرجات التعلم 

المستهدفة التي يتم 

 تماري  معمل محاضرات تغطيتها ) الرمز(

AR 242 أ, ,ج,د(  - 2 1 3 رسم الحرال( 

AR 124 أ, ,ج,د(  - 1 2 2 أس  ت ميم( 

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

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

AR 211  4 2 4 1ت ميم معماري - AR 124 )أ, ,ج,د( 

AR 221  أ, ,ج,د(  - 2 1 3 1إنتا  معماري( 

AR 252 أ, ,ج,د(  - 2 2 4 الظل والمنظور( 

AR 300 أ, ,ج,د(  - 2 1 2 أوتوكاد( 

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

AR 212  4 2 4 2ت ميم معماري - AR 211 )أ, ,ج,د( 

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

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

AR 313  4 2 4 3ت ميم معماري - AR 212 )أ, ,ج,د( 

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

AR 361  أ, ,ج,د(  - 2 1 2 تنسيق مواق( 

AR 391 أ, ,ج,د()  - - 3 3 تحكم بي ي 

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

AR 314  4 2 4 4ت ميم معماري - AR 313 )أ, ,ج,د( 

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

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

AR 388 3 3 إضا ة ولوتيات - - GS112 )أ, ,ج,د( 



AR415  4 2 1 1ت ميم معماري - AR 314 )أ, ,ج,د( 

AR425  2 1 3 1إنتا  معماري - AR 324 )أ, ,ج,د( 

AR 462  2 1 3 واإلقليمي الح ريالتةطيط - AR 361 )أ, ,ج,د( 

AR 474 أ, ,ج,د(  - 2 1 3 اإلسكان والت ميم الح ري( 

AR 481 أ, ,ج,د(  2 - 1 2 كميات  وموالمات( 

AR 488 أ, ,ج,د(  - 1 2 2 ت األنتا منظوما( 

AR 499  أ, ,ج,د(  1 - 2 2 برممة متاري( 

AR 416  4 2 1 6ت ميم معماري - AR415 )أ, ,ج,د( 

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

AR 520 أ, ,ج,د(  - - 2 2 تنميذ مباني( 

AR 525 أ, ,ج,د(  - - 2 2 قواني  مباني( 
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 / متروع التةرج. 5

 أسم المقرر رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 

 األسبقيات

مةرجات التعلم 

المستهدفة التي يتم 

 تماري  معمل محاضرات تغطيتها)الرمز(

AR 599 6 2 8 متروع التةرج - AR 499 )أ, ,ج,د( 
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 التعليم والتعلم طرق - 8
 محاضرات منهمية نظرية  .1
 النتاط والمناقتة والمتاركة المردية والمماعية داخل المحاضرات  .2
 الواجبات وورقات العمل .3
 التدريبات العملية والتطبيقات المعملية  .4
 البحوث العلمية. .5

 طرق التقييم - 9
 ا ية(.التحريرية )الن مية والنه اامتحانات (1
 اامتحانات العملية )في مقررات الت ميم المعماري ومقررات اانتا  المعماري وغيرها م  المواد التي تعتمد عل  الرسم( (2

3) Quizzes) )السريعة تكون أحيانا بتكل مماجئ لتحديد مستويات الطلبة عل  امداد الم ل الدراسي. ااختبارات 

 العلمية. التقارير كتابة (4

 قييم مبا ر للطلبة(النقاش )ت حلقات (5

 المنزلية. الواجبات (6
 المتاري  الم لية )في مقررات الت ميم المعماري ومقررات اانتا  المعماري وبعض المواد التي تعتمد عل  الرسم(. (7
 المناقتة المبد ية لمتروع التةرج. (8

 التةرج. متاري  مناقتة لمان (9
 

 طريقة التقييم ل الدراسي ــــــــــــة / الم ـــــــــــــــــالسن
 (%61اامتحان النها ي ) –( % 41أعما  السنة ) السنة األول  / الم ل األو 

 (%61اامتحان النها ي ) –( % 41أعما  السنة ) السنة األول  / الم ل الثاني

 (%61اامتحان النها ي ) –( % 41أعما  السنة ) السنة الثانية / الم ل الثالث

 (%61اامتحان النها ي ) –( % 41أعما  السنة ) السنة الثانية / الم ل الراب 

 (%61اامتحان النها ي ) –( % 41أعما  السنة ) السنة الثالثة / الم ل الةام 

 (%61اامتحان النها ي ) –( % 41أعما  السنة ) السنة الثالثة / الم ل السادس

 (%61اامتحان النها ي ) –( % 41السنة ) أعما  السنة الرابعة / الم ل الساب 

 (%61اامتحان النها ي ) –( % 41أعما  السنة ) السنة الرابعة / الم ل الثام 

 (%61اامتحان النها ي ) –( % 41أعما  السنة ) السنة الةامسة / الم ل التاس 

 ثم التةرج تقديم المتروع للتقييم –امتحانات معملية  السنة الةامسة / الم ل العا ر



 

 تقييم البرنامج -11
 :تم تقييم البرنامج ع  طريق ااتيي

 سنوات. أرب اجرا  مراجعة  املة للبرنامج بتكل دوري كل  (1
 استبيان ارا  الطلبة عند نهاية كل ف ل دراسي حو  البرنامج الدراسي. (2
 استبيان ارا  أع ا  هي ة التدري  عند نهاية كل ف ل دراسي. (3
 عمل والةريمي  سنوياً يوزع في يوم الةريمي .استبيان اربا  ال (4
 تقرير المقررات الدراسية التي يعبئ نهاية كل ف ل دراسي. (5
 تقارير المقيمون الةارجيون. (6

 

 النسبة /العدد األسلو  المتاركة في التقييم

  استبيان سوق العمل

  استبيان ط   السنة النها ية

  اجتياز امتحان الةريمون

  تقارير المساقات تدري أع ا  هي ة ال

  استط ع الرأي والمتابعة المقيمون الةارجيون

   جهات أخرى

 
 مــــــــــــــالتقيي ت نيـــــــــف-11

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 متطلبات ااستمرار في الدراسة بالبرنامج -12
 

 متطلبات ااستمرار ل الدراسيــــــــــــة / الم ـــــــــــــــالسن

 لكل مقرر دراسي % 51ع   لالمعد  ا يق السنة األول  / الم ل األو 

 لكل مقرر دراسي % 51ع   لالمعد  ا يق السنة األول  / الم ل الثاني

 لكل مقرر دراسي % 51ع   لالمعد  ا يق السنة الثانية / الم ل الثالث

 لكل مقرر دراسي % 51ع   لالمعد  ا يق السنة الثانية / الم ل الراب 

 لكل مقرر دراسي % 51ع   لالمعد  ا يق السنة الثالثة / الم ل الةام 

 لكل مقرر دراسي % 51ع   ليق المعد  ا السنة الثالثة / الم ل السادس

 لكل مقرر دراسي % 51ع   لالمعد  ا يق السنة الرابعة / الم ل الساب 

 لكل مقرر دراسي % 51ع   لالمعد  ا يق السنة الرابعة / الم ل الثام 

 لكل مقرر دراسي % 51ع   لالمعد  ا يق السنة الةامسة / الم ل التاس 

 لكل مقرر دراسي والمتروع % 51ع   لالمعد  ا يق  رالسنة الةامسة / الم ل العا
 

 -اآلتية: يسمح للطالب االستمرار في الدراسة ما لم يتحصل على الحاالت 
 (%35من  )أقل جدامتتالية بتقدير عام ضعيف  تثالثة انذاراتحصل الطالب على  إذا -1
 (% 51)أقل من  متتالية بتقدير عام ضعيف تأربعة انذاراتحصل الطالب على  إذا -2
 
 
 

 ية والنسبة الم الم طلح

 % 51الدرجة >  راس 

 % 65> الدرجة >  %51 مقبو 

 % 75> الدرجة >  %65 جيد

 % 85> الدرجة >  %75 اجيد جدً 

 % 111> الدرجة >  %85 ممتاز



 م ادر التعليم واإلمكانات - 13
 

المكتبة والتي توجدد بهدا تجهيدزات كافيدة للمسداعدة علدى ممارسدة عمليدة االطدالع وكدذلك يوجدد بهدا نظدام  .1
يساعد الطالب على البحث على الكتب والدوريات ويوجد بها ايضا نظدام اسدتعارة خارجيدة وتتمتدع المكتبدة 

 ية الجيدة.بالنظام والنظافة والتهو
قاعددات الدددروس والتددي توفرهددا الجامعددة بشددكل كددافي وتسددتخدمها بجددداول موزعددة علددى اليددوم الدراسددي  .2

 والقاعات تتوفر فيها فرش وأجهزة تكييف واضاءة وتهوية جيدة.
المعامل والتي توفر الكليدة بعضدها والدبعض االخدر يدوفر عدن طريدق التعداون واالتفداق مدع بعدض الجهدات  .3

 والتي تتوافر على نوعية المعامل المطلوبة العامة والخاصة
 

 معلومات يم  توفرها – 14
 

 قائمة بأعضاء هيئة التدريس
 

 الدرجة العلمية  الصفة االسم ت
متوسط عدد الساعات 
 التدريسية أسبوعي ا

 9 محاضر ماجستير رئيس القسم النعاس عبدهللا الحجاجي 0

 9 محاضر مساعد ماجستير منسق الجودة وسام سالم ابوسنينة 1

 9 محاضر مساعد ماجستير قارعضو هيئة  خيري الصيد حسين 1

 9 محاضر مساعد ماجستير قارعضو هيئة  خالد جمعة العجيلي 4

 6 محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس محمد مصطفى الجليدي 1

 6 محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس طارق مسعود المبروك 9

 6 محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس لمعيوفخالد عمرو ا 1

 6 محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس محمود محمد الفيتوري 1

 6 محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس المختار الهادي إعظيم 6

 6 محاضر دكتوراه عضو هيئة تدريس نوري أبوحميرة الفرنوك 01

 6 محاضر مساعد ماجستير تدريس عضو هيئة عبدالسميعإسماعيل محمد 00

 9 محاضر دكتوراه عضو هيئة تدريس فرحات امحمد زرقون 01

 9 محاضر دكتوراه عضو هيئة تدريس الفيتوريعبدالباسط محمد 01

 9 محاضر دكتوراه عضو هيئة تدريس عبدالرحمن فرج شهران 04

 6 محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس عبدالسالم محمد الرشيدي 01

 6 محاضر ماجستير عضو هيئة تدريس وليد عبدالسالم فريوان 09

 6 محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس نجية احمد عرفة 01

 6 محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس السنوسي امحمـــد زيدان 01

 6 محاضر مساعد ماجستير عضو هيئة تدريس احمد الطاهر ابورويص 06
 
 

 الخريجين قائمة بأسماء
 
 العام الجامعي اسم المشرف اسم الطالب اسم المشروع ر.م

 2116 النعاس عبدهللا الحجاجي فردوس الفيتوري الجبالي تخطيط وتصميم نادي رياضي بحري لأللعاب المائية 1

 2111 محمد مصطفى الجليدي محمد احمد يوسف سالم متحف اآلثار والتراث والبحوث االثرية / جرمة 2

 2111 النعاس عبدهللا الحجاجي شيراز محمود بن اسماعيل بمدينة طرابلسصر الثقافة والفنون ق 3

 2111 النعاس عبدهللا الحجاجي نورالهدى سعدالدين العالم تخطيط وتصميم مركز لتحفيظ القرآن وتعليم الخط 4

 2112 ينةوسام سالم ابوسن مودة عبيد عمران تصميم مستشفى تخصصي لطب وجراحة العيون  1

 2112 خالد جمعة العجيلي سعاد عوض فضل هللا مركز لرعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 6

 2112 المختار الهادي إعظيم وديان السرفتح الرحمن  نادي ريفريش الصحي الرياضي الترفيهي النسائي 1

 2112 سينخيري الصيد ح محمد فتحي دورار بجامعة طرابلس تصميم سكن طالبي جامعي 2

 2112 النعاس عبدهللا الحجاجي محمد فتحي محمد الخوجة تصميم برج إداري تجاري بمدينة طرابلس 2

 2112 النعاس عبدهللا الحجاجي محمد عمار محمد كرشود تصميم مقر الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق النفطية 11

 2112 النعاس عبدهللا الحجاجي م رضا علي ابورقيقة المخضر تصميم نادي رياضي اجتماعي ترفيهي بمدينة طرابلس 11

 2112 النعاس عبدهللا الحجاجي سلطان عيسى سلطان عويضة تصميم معرض االلكتونات بمدينة طرابلس 12

 2112 اسماعيل محمد عبدالسميع عبدالعظيم عمار القبالوي تصميم مبنى إداري تجاري بمدينة طرابلس 13

 2112 المختار الهادي إعظيم حنين امراجع خميس المشيطي طب النفسي والعصبي وضعف التعليم تصميم مستشفى تخصصي ل 14

 2112 المختار الهادي إعظيم أيمن امحمد سالم الدليو تصميم مصرف تجاري بمدينة طرابلس 11

 



 توفرها معلومات يم  -14
 

 الةطة الدراسية التي سيتبعها الطال  حت  التةرج. .1
 ة المعتمدة للمقررات الدراسية ليتةذها ع و هي ة التدري  كمرج  إللقا  الدروس.الممردات المنهمي .2
 اادلة واللوا ح المعمو  بها داخل المامعة وبالتالي القسم )دليل الطال ، ا حة الدراسة ......(. .3
 الملمات ااكاديمية للط   لتحديد مسار الدراسة ال حيح حت  التةرج. .4
 القسم وأع ا  اللمنة العلمية والمر دي  األكاديميي .الساعات المكتبية لر ي   .5

 المكتبة-15
 

لباحا حت  الساعة  والن ف م  الساعة التاسعة تمتح المكتبة أبوابها للمستميدي  :المكتبة عمل اواً مواعيد

 .مسا ً  والن ف السادسة

 : م  أهم خدمات المكتبةثانياً خدمات المكتبة

 لكل المقررات الدراسية.توفر المكتبة الكت  المنهمية  .1
 المكتبات االكترونية وإمكانية الح و  عل  نسخ الكترونية م  المستهدفات. .2
 نسخ المتطلبات الدراسية م  الكت  والرسا ل والبحوث العلمية. .3
 المطالعة والتح ير واعداد البحوث. .4
 الح و  عل  الرسا ل والبحوث العلمية ومتاري  التةرج والدوريات العلمية. .5
 ات الت وير.خدم .6

 كذلك م  اهم الةدمات المقترح اضافتها طباعة متاري  التةرج.
 

 :ارةااعـتحديد متطلبات ثانياً: 
 

  الداخلية:ااعارة 
تسمح المكتبة لممي  أع ا  هي ة التدري  والط   النظاميي  والمنتسبي  والعاملي  حق اانتماع بأوعية  .7

 ااعارة.ص بها في المعلومات في المكتبة حس  اللوا ح المن و
 

 :ااعارة الةارجية 
 يق د بها اتاحة المعلومات ل ط ع عليها خارج المكتبة. ويموز ااعارة الةارجية للم ات التالية:

I. .أع ا  هي ة التدري  بالمامعة 

II. .الط   الدارسي  بالمامعة 
 

 وم  اهم  روط ااعارة الةارجية ما يلي:
 

 لدوريات والرسا ل المامعية.ا يسمح بإعارة الكت  المرجعية وا -أ

 ( كت  لمترة  هر واحد فقط قابلة للتمديد.4عدد الكت  المسموح بإعارتها ألع ا  التدري  عدد ) - 

 ( كت  لمدة أسبوع قابل للتمديد.2عدد الكت  المسموح بإعارتها للط   عدد ) -ت

 ة.كانت بحوزتهم كت  متأخر إذاا يموز تمديد اعارة أي كت  جديدة للمستميدي   -ث

 ألمي  المكتبة الحق في حرمان كل م  يةالف اللوا ح والتعليمات. -ج

 تما رأ إذاللمكتبة الحق في استرداد أي كتا  معار قبل انتها  مدة ااعارة أو اامتناع ع  اعارة أي كتا   -ح

 أن الحاجة تستدعي ذلك.

ه قسم التؤون توضيح الكت  علي رف الحمز بطل  م  أع ا  هي ة التدري  بموج  نموذج خاص يعد -خ

 المنية بالمكتبة.

فقد المستعير كتابا أو تسب  في ات ف  يقوم بتأمي  نسةة أللية بديلة عن  أودف  بد  يبلغ ضعف السعر  إذا -د

 الحالي للكتا  ويحرم م  خدمات ااعارة لمدة أسبوعيي .

 ( دينار ع  كل يوم تأخير.1يلزم المستعير بدف  غرامة تأخير وقدرها ) -ذ
 

 

 والمعامل تبراتالمة -16
      

   في المامعة.آلث ث معامل حاس   .1
 (.اتماقية موقعة م   ركة القطار السري  للتدري  المعملي في مادة )الةرسانة .2
 مساحة.اتماقية م  مكت  البرج لألعما  الهندسية للتدري  في مادة  .3
 

 المــــــــــــــــــ حق -17
      

 القسم.دليل  .1



 

 المستهدفة للبرنامج التعليمي التعلم ومةرجات التعليمي امجالبرن أهداف م موفة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
المعرفة والفهم)أ(  اهداف  

 البرنامج

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

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

                1 

                2 

                3 

                4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المستهدفة للبرنامج التعليمي التعلم ومةرجات الدراسية المقررات م موفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مالمعرفة والفه)أ(  رمز  

المقرر 

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

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

                GH 141 

                GH 142 

                GH 150 

                GH 152 

                GS 101 

                GS 102 

                GS111 

                GS112 

                GS112L 

                GS 200 

                CE 231 

                GE 121 

                GE 127 

                CE 133 

                GE 125 

                EE 280 

                CE 203 

                CE 301 

                CE 305 

                CE 307 

                ME 422 

                CE 371 

                AR 242 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
مالمعرفة والفه)أ(  رمز  

المقرر 

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

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

                AR 124 

                AR 214 

                AR 231 

                AR 211 

                AR 221 

                AR 252 

                AR 300 

                AR 232 

                AR 212 

                AR 222 

                AR 333 

                AR 313 

                AR 323 

                AR 361 

                AR 391 

                AR334 

                AR 314 

                AR 324 

                AR 371 

                AR 388 

                AR415 

                AR425 

                AR 462 

                AR 474 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
مالمعرفة والفه)أ(  رمز  

المقرر 

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

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

                AR 481 

                AR 488 

                AR 499 

                AR 416 

                AR 426 

                AR 520 

                AR 525 

                AR 599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 (2121 - 2112يف خر)للم ل الدراسي  الهندسة المعماريةالمدو  الدراسي النها ي لقسم   

وم
لي
ا

 

 المتـــــــرة الثالــــــثة المتــــــرة الثانيــــــة المتــــــرة األولــــــ 

 التوقيت ادةـــــالم أستاذ ادةــــالم

عة
قا
ال

 

 التوقيت المادة أستاذ ادةــــالم

عة
قا
ال

 

 التوقيت ادةــــــالم أستاذ ادةــــالم

عة
قا
ال

 

ت
سب
ال

 

  1:31-4:31 أ. الطاهر الح يري 1تحليل انتا ي   4:31-1:31 ار اعظيمــــأ. المةت 1تاريخ عمارة   10:30-1:30 أ. المةتار اعظيم   4ت ميم معماري

  1:31-4:31 أ. خيـــري ال يــــد 1ت ميم معماري   4:31-1:31 رفةـــــة عـــأ. نمي 2فيــــزيا    10:30-1:30 أ. نميـــة عـــرفة 1فيــــزيا  

  1:31-4:31 أ. السنوسي امحمد ميكانيكا جوامد   4:31-1:31 أ. وســــام ابوسنينة ااسكان والت ميم الح ري  10:30-1:30 النعاس الحماجي أ. تنميــــذ مباني

  1:31-4:31 أ. النعاس الحماجي برممة متاري    4:31-1:31 . عبدالباسط الميتوريد تاريخ ونظريات التةطيط    

أل
ا

حد
 

  1:31-4:31 أ. عمـــاف أبوزيد استاتيكا )تماري (  4:31-1:31 أ. عمــــاف أبوزيد استاتيـــــكا    

  1:31-4:31 أ. وسام ابوسنينة التةطيط الح ري وااقليمي  4:31-1:31 أ. وســــام ابوسنينة  1ت ميم معماري     

  1:31-4:31 د. حــــاتم ساسي واص موادخ  4:31-1:31 أ. الطاهر لح يري 1ت ميم خرسانة     

  1:31-4:31 د. وليـــد فريوان )أوتوكـــــــاد(   4:31-1:31 د. وليــــد فريوان الظل والمنظور    

 
ني
اث
ا

 

  1:31-4:31  1رياضــــة   1:30-4:30  2 رياضــــة    

  1:31-4:31 ا. سالم الكردي هربا يةمبادئ هندسة ك  4:31-1:31 د. بهلو  ابوقري  1ت ميم فواذ     

  1:31-4:31 أ. احمد أبورويص 1انتا  معماري   4:31-1:31 أ. احمد أبورويص 3ت ميم معماري     

  1:31-4:31 د. عبدالباسط الميتوري 6ت ميم معماري   1:30-4:30 أ. وسام ابوسنينة أس  ت ميم     

  1:31-4:31 السمي أ. إسماعيل عبد 2ت ميم معماري         

 
ثا
 
لث
ا

 

  1:31-4:31 د.فتـــحي خليمة كتابة تقارير  4:31-1:31 د. محمود المعلو  اللغة العربية    

  1:31-4:31 أ. طارق المبروك رسم هندسي  4:31-1:31 ا. م طمي كلي  2اللغة اانمليزية     

  1:31-3:31 ا. عثمان الزيداني عملي() 1مساحة   4:31-1:31 أ. طارق المبروك تكييف وتبريد    

  6:31-4:31 أ. عمـــاف ابوزيد فيزيا  معمل  3:31-1:31 ا. عثمان الزيداني 1مساحة     

  6:31-4:31 أ. المةتار اعظيم 4ت ميم معماري         

 
عا
رب
أل
ا

 

  1:31-4:31 ي الحاتمي أ. ال او نظم معلومات جغرافية  4:31-1:31 أ. وسام ابوسنينة 1ت ميم معماري    

  1:31-4:31 ري ال يدــــ. خيأ 3تاريخ عمارة   4:31-1:31 أ. خيـــري ال يــد 1ت ميم معماري     

  1:31-3:31 أ. ن ر الدي  م طم  برممة حاسو   3.31-1.31 . ن ر الدي  م طم أ برممة حاسو     

  1:31-4:31 أ. النعـــاس الحماجي  2انتـــا  معماري   4:31-1:31 ا. م ــطمي كلي  1اللغة اانمليزية     

  1:31-4:31 أ. إسماعيل عبدالسمي  1ا  معماري ــإنت  4:31-1:31 أ. إسماعيل عبدالسمي  تنسيق مواق      

 
مي
ة
ال

 

  1:31-4:31 د أبورويصــــأ. احم 6انتا  معماري   4:31-1:31 د أبورويصــــأ. احم 3ت ميم معماري     

  1:31-4:31 د. عبدالباسط الميتوري 3انتا  معماري   1:30-4:30 أ. إسماعيل عبدالسمي  2ت ميم معماري     

 


