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تستحّقون الشكر والثناء، فلوالكم  مكتب الجودة وتقييم االداء بكلية صرمان للعلوم و التقنية 

لتصل إلى أفضل المراتب، ولوال جهودكم لما كان  )كلية صرمان للعلوم والتقنية ( لم تكن مؤسستنا

ّي وصول، ولما تحققت األهداف، فأنتم أساس رفعة هذه المؤّسسة وأساس تقدمها، وأنتم من للنجاح أ

وفي سبيل تحقيق التميز في مجاالت  .يحمل شعلة النجاح والتطور، فشكًرا لكم وإلى األمام دائًما

التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع والبيئة وتحقيق ظهور متقدم في التصنيفات 

كلية صرمان جودة وتقييم األداء بيسعى مكتب ال) التعليم التقني ( الدولية للمؤسسات لمحلية و ا

 تعليميوالإلى وضع استراتيجية شاملة لتحسين وتطوير سير العمل اإلداري  للعلوم والتقنية 

وفق أسس علمية مدروسة تضمن نجاحًا كبيرًا لُخطا  كلية صرمان للعلوم والتقنية والبحثي ب

....                                              لتطوير ومساعي التقدم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامةا

 ***لكم منا فائق االحترام و التقدير*** 
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 يوالفن التقني التعليم وزارة
 التقنية الكليات إدارة

  للعلوم والتقنية صرمانة ــــكلي
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 مــــــالرَِّحي ِنــــــاللَِّه الرَّْحَم ِمــــــِبْس

( 3( اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْكَرُم )2ِمْن َعَلٍق )( َخَلَق اْلِإْنَساَن 1اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق )) 
 ( (5( َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم )4الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم )

 

 (5-1)سورة العلق اآلية

 

 

  

 

 لقسم التقنية الكهربائية  دلــــيل عدا
 -:وتتكون من بالقسم عداد دليل القسم من اللجنة المكونةإتم 

 ةـــــــــــــالصف عضو هيئة التدريس أسم 
 )منسق الجودة بقسم(عضو هيئة تدريس بالقسم التقنية الكهربائية . عماد عمارة الشيباني التومي أ

 التقنية الكهربائيةرئيس قسم  عادل علي رمضان القماطي .أ
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كلية صرمان للعلوم و التقنيةعميد كلمة   
الله الرحمن الرحيم ...بسم   

نضع نصب أعيننا أن مشوار االلف ميل يبدأ بخطوة ، ولتطوير حاضرنا ال بد أن  ال بد أن
نضع رؤية واضحة لمستقبلنا قائمة علي أسس متينة وصلبة تطبق أحدث النظم في 

إدارة المنظمات و المنشأة حتي نسعي من خاللها الي توسيع المحلي و الدولي ، واضعين 
نا عليها و التي أنشئنا أسرتنا الكبرى نصب أعيننا القيم و المبادي التي نشا

)بكلية صرمان للعلوم والتقنية ( عليها فاالستثمار في التنمية البشرية هو الركيزة 
 االساسية لنجاح االعمال و استمرارها .

نحن مازلنا نواصل السعي لتحسين أداءنا وايجاد االفضل ، والبحث عن فرص جديدة 
بيبة )ليبيا( وخارجها ، لذا أدعو الله عز وجل أن أنشطتنا داخل دولتنا الحلزيادة 

تواصل هذه المؤسسة العلمية مسيرتها ومساهمتها في ازدهار الوطن وتعزيز التنمية 
 ال بنائنا ومجتمعنا و دولتنا .

 

ي ــــة ساســـد . نزار جمع  
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 التقنية الكهربائية  ة رئيس قسمـــكلم

 ....بسم الله  والحمد لله وحده  وبعد
بداية الفصل الدراسي الجديد مجددين العزم ومتكلين على الله متمنين للجميع  ونحن نستقبل 

 التقنية الكهربائية للذين اختاروا قسم بداية فصل دراسي مثمر وموفق بأذن الله تعالى، وأقول 
كم بكلية صرمان للعلوم والتقنية أحسنتم االختيار، ونحن بدورنا كأسرة تعليمية بالكلية نعد

للبدائل واالقتراحات من خالل االحترام والتقدير  إلصغاءاوبتوفير مناخ أكاديمي داعم ومثمر للتعلم 
المتبادل ضمن الفكر المؤسسي لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف 

هات التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوج
     مكتب الشؤون العلمية و مدير  ( د . نزار جمعة ساسي)  والطموحات السديدة من إدارة الكلية

تصب مجملها نحو النجاح وقوة شبابه المسلح بالعلم واإليمان لدفع التي  ( د . علي مصطفي مادى) 
 عجلة التقدم للوصول مستوى الدول الصناعية.

ائيين قادرين على المساهمة الفعالة في تصميم وتطوير يهدف القسم إلى إعداد مهندسين كهرب
وصيانة شتى مجاالت الهندسة الكهربائية مثل أنظمة االتصاالت، وأنظمة القوى والطاقة، وأنظمة 

 و يقتصر القسم على تقديم برامج لنيل درجة البكالوريوس ،  لتحكم، واألنظمة االلكترونية. وا
لنيل كل من درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في جميع   مجبرا مستقبال  يقدم القسمنتمنى ان 

    هذه المجاالت.

أفضل الجامعات العالمية  يننخبة من أعضاء هيئة التدريس خريجيضم قسم الهندسة الكهربائية 
من مختلف دول العالم مما خلق تجمع فريد لخبرات عالمية تتمركز في قسم واحد. كما حرص القسم 

طوير خططه الدراسية بما يتوافق مع أحدث التطورات في مجال الهندسة على استمرارية ت
 من الجانب العملي.الكهربائية من ناحية، ومن ناحية اخري بما يلبي حاجة سوق العمل 

 عادل علي رمضان القماطي                       رئيس قسم التقنية الكهربائية  . أ

 ......وما التوفيق آال بالله
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 :ةــــــمقدمال 
كلية صرمان للعلوم والتقنية وهومن الرئيسية ب من اقسام  تقنية الكهربائية يعد قسم ال

 4مدة الدراسة فيه  و قسم الشؤون الفنية ) الورش (  لشؤون العلميةتتبع ا التي المهمة االقسام
 في تقنية بكالوريوس ال درجة  منح الدارس يتم فيهسنوات بواقع فصلين دراسيين كل سنة 

و  بين مواد عامة وتخصصية واختيارية( وحدة  145 )حوالي  بعد اجتيازالكهربائية   قنيةالت
ل مع البرمجة و السوفتوير وطرق ويهدف القسم الى تخريج كوادر قادرة على التعام العملية 

م شعبتين أساسيتين في ، يحوي القسد المنظومات التحكم االليواعدا صيانة الكهربائية
 .ائية  وهما شعبة أنظمة القدرة وشعبة شبكات توزيع كهربائية الهندسة الكهرب

 عضو هيئة تدريس كما موضح في الجدول ادناه : 15وكما يحتوي قسم التقنية الكهربائية علي 
 جدول أعضاء هيئة التدريس بقسم التقنية الكهربائية : 

 البريد االلكتروني الدرجة العلمية أسم عضو هيئة التدريس  ر.م
 moh_tub@scst.edu.ly أستاذ مشارك د عبدالسالم شعبانمحم 1

 amadi@scst.edu.ly أستاذ مساعد علي مصطفي مادي  2
 abdalstar@scst.edu.ly أستاذ مساعد عبدالستار الكوت 3

 m.bash22@scst.edu.ly أستاذ مساعد هر البشير مصطفي الطا 4
 imad_etomi@scst.edu.ly محاضر عماد عمارة الشيباني 5
 jamelalhrare@scst.edu.ly محاضر دالرحمن الطيفعبجمال  6
 adel1972uk@yahoo.co.uk ضرمحا عادل علي القماطي 7
 sartmar@scst.edu.ly محاضر صالح الدين الطاهر البكوش  8
 altifeAltife@scst.edu.ly محاضر لقاسمابو اللطيف عماره  9

 ismailzuglam@scst.edu.ly محاضر أسماعيل الطاهر زقلم  11
 ahmedzu@scst.edu.ly محاضر أحمد الطاهر زقلم  11
 amelomer@scst.edu.ly محاضر الثني عمر عبدالسالم  أمال 12
 amnahali@scst.edu.ly محاضر مساعد أمنة علي القماطي 13
 zakariyarbaey@scst.edu.ly اعدمحاضر مس علي سعيد ريا زك 14
 awatefswed@scst.ede.ly محاضر مساعد عواطف ابوبكر سويد 15

mailto:moh_tub@scst.edu.ly
mailto:moh_tub@scst.edu.ly
mailto:amadi@scst.edu.ly
mailto:amadi@scst.edu.ly
mailto:m.bash22@scst.edu.ly
mailto:m.bash22@scst.edu.ly
mailto:imad_etomi@scst.edu.ly
mailto:imad_etomi@scst.edu.ly
mailto:sartmar@scst.edu.ly
mailto:sartmar@scst.edu.ly
mailto:altifeAltife@scst.edu.ly
mailto:altifeAltife@scst.edu.ly
mailto:ahmedzu@scst.edu.ly
mailto:ahmedzu@scst.edu.ly
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ورش  مجهزة بـ معدات وأجهزة  11معمل و   16 الشؤون الفنية ) الورش( علي  كما يوجد بالقسم
سم حديثة تمكن الطلبة من إجراء التجارب والتطبيق العملي أثناء فترة الدراسة. كما يوجد الق

ونثمن  ( و الذي يحتوي علي القاعات الدراسية للمحاضرات النظرية. 2بمني الدراسي رقم )
المجهودات المبذولة لرفع من الكفاءة العلمية و الفنية لقسم  لألستاذ )  صالح الدين الطاهر  

الذي يتبع قسم التقنية  ) الورش (  كما يحتوي قسم الشؤون الفنية والتقنيةالبكوش ( 
 معيد كما موضح في الجدول ادناه : 02مدرب و عدد  21بائية علي عدد الكهر

جدول المدربين بقسم الشؤون الفنية والتقنية ) الورش ( التابع لقسم التقنية  
 الكهربائية :

 مـــــــــاالس ر.م مـــــــــاالس ر.م
 يوسف علي راشد 9 قضيض المبروك فريوان 1
 وري محمد علين 11 العارف عبدالسالم المشري 2
 المبروك قويدر علي 11 خالد أصميدة النويصري 3
 صالح الجيالني عويضه 12 مصطفي الهادي زايد 4
 أبراهيم أحمد أبومليانه 13 مصباح ابوالقاسم برنوبه 5
 نجيب أبوعجيلة خليفة 14 عمار عبدالسالم عطية 6
 رجب الطيف سالم 15 فتحي رمضان عاشور 7
   انيعياد ميلود الفز 8

 
دين بقسم الشؤون الفنية والتقنية ) الورش ( التابع لقسم التقنية يجدول المع 

 الكهربائية :

 االســـــــــم ر.م االســـــــــم ر.م
 محمد فتحي قويدر 15 محمد موسي االسود 1
 عائده عياد محمد 16 أحمد عبدالسالم كاكا 2
 رضي محمد سالم البكوش 17 احمد مصطفي البشير 3
 علي أسماعيل الكوني الشريف 18 الحسين ميلود الشيباني 4
 أحمد نوري سعيد الصويعي 19 رمزي عبدالله علي 5
 عبدالمولي فرج سعيد الجاموس 21 عبدالرزاق محمد خليفة 6
 أيوب البشير عمر عبدو 21 عبدالرحيم البشير الطالب 7
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 فريد المبروك المحجوب 22 عبدالعاطي سالم خليفة  8
 محمد ابراهيم عبدالمجيد قويدر 23 عبدالمعين موسي أحمد 9

 محمد قضيض المبروك فريوان 24 عبدالوهاب عبدالسالم شكشم  11
 محمود مفتاح عون الله 25 علي محمد الصويعي 11
 نضال ابراهيم أمحمد المعيوفي 26 المبروك عمر علي  12
 يرأحمد الهادي أمحمد الصغ 27 محمد المبروك علي  13
  28 محمد عبدالله الشرشاري  14

 

 المستقبلية : الرؤية 

كوادر في مجال من األقسام المميزة والرائدة في إعداد ال تقنية الكهربائيةأن يكون قسم ال
والمساهمة في مد سوق العمل بخريجين ذو مهارة  وتطبيقاته الهندسة الكهربائية تدريس 

 ليمي و الفني لدولة ليبيا .لرفع من المستوي التع عالية وإعداد جيد
 : الرسالة 

في تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة للطالب  تقنية الكهربائية  تتمثل رسالة قسم
بما يسمح بإعداد خريج تنافسي يتماشى  الهندسة الكهربائية  تواكب معايير الجودة في مجال

باإلضافة إلى  بتكار واإلبدا،،مع المتطلبات المحلية والعالمية وتوفير المناخ المشجع على اال
 .المشاركة الفعالة للقسم في تنمية البيئة المحلية بالدولة الليبية

 

 : دافـــــــــاأله 

 لعملية و الفنية في مجال التقنيات المادية وا: ةد الطلبة بأساس متين في الناحيبتزوي
 الكهربائية

 البرمجة و الصيانة  و تنمية قدرات الطالب على الربط بين النظرية والتطبيق 

 الكهربائية  تزويد الطالب بمهارات علمية وتحليلية تمكنه من التعامل مع مختلف المجاالت 
 في مجال الهندسة  تحقيق المعايير المهنية في إعداد المناهج وتنفيذ المقررات

 الكهربائية.

 تطوير وتوجيه البحث العلمي لمعالجة قضايا المجتمع. 

 من خالل التدريس والبحوث التطبيقية  هندسة الكهربائية ل التطوير الدراسة في مجا
 و المجالت العلمية و الجوانب الفنية. واالستشارات الميدانية
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 و  إعداد الطالب ألن يكونوا قادة مبدعين من خالل مهاراتهم العملية والتحليلية
 التطبيقية .

 فة ن أجل تحصيل المعرالتدريب العملي على استخدام الكثير من البرامج التطبيقية م
، حيث يدرس الطلبة كمًا من المواد التربوية ومواد هندسية الضرورية لإللمام بعلوم ال

التخصص لتهيئة الطالب ألن يكون معلمًا ملمَا ، ومتمكنا من متابعة ومواصلة الدراسات 
 .العليا وفهم ثورة المعلومات

 :مخرجات البرنامج 

الكهربائية و االلكترونية و شبكات التوزيع و انظمة  لتقنيةين في مجال امتخصصين متمكن
 التحكم االلي .

 : المؤهل العلمي الذي يتحصل عليه الطالب 

 في التقنية الكهربائية  بكالوريوس   
 

 : متطلبات االلتحاق بالبرنامج 

يا ن يكون قادرا صحو أ اأو ما يعادله لميدة الثانوية الشق العهاأن يكون الطالب حاصال علي الش
والتي تحددها تنظمها الالئحة  ن يكون حاصال علي النسبة المئوية المطلوبةوأعلي متابعة الدراسة 

 .الداخلية بالكلية
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  :ررات الدراسية بقسم التقنية الكهربائيةالمق 
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 :ـ طالب القسمواألقسام المتصلة ب مكاتبال 

o مكتب المسجل العام : 

وفيهـا أيضـا  تسجيـل الطـالب الجـدد والمنتقـلين مـن مؤسسـات تعليميـة أخرىوفيها يبـدأ قبول و
عمليـات ايقـاف القيـد او  يتـم تـجـديـد القيـد الفصلي للطالب المستمرين في دراستهم وكذلك

 الـخ. .....لـمن يـرغـب فـي ذلـك ... كليةاالنتقـال من ال

o قسم الدراسة واالمتحانات : 

ُترصـد فيـه درجاته  وهو قسـم مهم جدا وحيـوي للطالب .. فهو يشرف على الملف العلمي للطالب الذي 
وعلى الطالب متابعة االعالنات التي . ووضعه التعليمي ومسيرة تقدمه في فصول الدراسة المختلفة

.. وكـل مـا واالمتحـانـات الفصليـة والنهـائيـة  يقوم بها هذا القسم مثل مواعيد بدء الدراسة
 الجامعة المتعلق بمهام هذا القسمما جاء في دليل  يتعلـق بسيـر العمليـة التعليمية حسب

o البرق تقييم الطط: 
 واجبات.  

 امتحانات نصفية .  
 قصيرة ومشاريع مصغرة ثبحو .  
  نهائيةامتحانات.  
 . إعداد مشاريع التخرج ومناقشتها 

 

 :ية الكهربائية التقن نظام كتابة مشاريع التخرج بالقسم 
o نو، الورق : 

( وال A4) ياس يستعمل عند طباعة المشرو، في صورته النهائية لتقديمه للمناقشة ورق أبيض ق

 يسمح باستعمال الورق المسطر أو الملون.
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o المستعملة لكتابة المشرو، : اللغة 
ذلك احدي  ، ويستثني منالكليات التقنيةتستعمل اللغة العربية لكتابة مشاريع التخرج في 

صفحتي العنوان حيث تكتب إحداها باللغة االنجليزية ويجب كتابة مستخلص المشرو، باللغتين 
العربية واالنجليزية ، أما بالنسبة للمراجع فتكتب المراجع اإلنجليزية باللغة اإلنجليزية 

، بعد والعربية باللغة العربية، ويجوز للباحث استخدام اللغة االنجليزية في كتابة المشرو
 . الكليةموافقة إدارة 

 

o ،كتابة المشرو : 
 :التقني الخطوات التالية البكالوريوسيراعى عند كتابة مشرو، التخرج لنيل درجة 

 Wordيقدم المشرو، بما يحتويه من نص ومعادالت وجداول باستخدام معالج النصوص والكلمات )

Processor.)  والسطر الذي يليه عبارة عن يطبع المشرو، بحيث تكون المسافة بين السطر
فقط ، وكذلك لورقة الشكر والتقدير وورقة اإلهداء و أوراق قوائم الجداول، واألشكال  1.5مسافة 

 واالختصارات والرموز والمراجع ، ويستثنى من ذلك المسافة بين الجدول وعنوانه حيث تكون
ط لكتابة النص األساسي يستعمل نفس نو، الخ. المسافة بينهما عبارة عن مسافة واحدة فقط

، ويستثني من ( Simplified Arabic 14pt ) نقطة 14الخط  للمشرو، وهو العربي المبسط بحجم
داكن، وال يسمح  12بحجم  ذلك عناوين الجدول والشكل حيث تكتب بنفس نو، الخط ولكن

 . األساسي النص في المستعمل للخط مغاير ة عناوين الفصول والقوائم بخط بكتاب
o الختصاراتا : 

أن يكون قد استخدم نصها الكامل  يسمح باستعمال اختصارات المصطلحات العلمية داخل النص بعد
في قائمة منفصلة تشير إلى المختصر وما يعنيه من اصطالح  أول مرة وعلى أن تورد هذه االختصارات

 . علمي
o :  اكواد  الماتالب و السوفتوير 

في الملحق أو رسوما ) ماتالب او السوفتوير (  رامج المستخدمة من البدراج الطالب ل زم أحيانا يل
، باإلمكان إدراج صور عنها على ورق أبيض من نفس النو، ستخدام أي برنامج بواسطة ا أخرجت
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المستعمل في المشرو، على أن تراعي الهوامش كما في جسم المشرو، ويجب أن تكون طباعة 
 .البرامج واضحة

o ترقيم الصفحات : 
 iv, i, i,i)يستخدم الترقيم اليوناني الصفحات ما قبل الفصل االول بمشرو، التخرج  -1

، ...( من بداية الفصل األول )أول ورقة في 3، 2، 1ويستخدم الترقيم العربي األصل )(...............,
لحق على أخر ورقة في قائمة المراجع(. أما المالحق فترقم صفحات كل م فصل المقدمة( وحتى نهايتها

 ، .....( 3، أ 2، أ1حده بأرقام متسلسلة مرتبطة بحرف أبجدي متسلسل يرمز لكل ملحق على حده: )أ
 .سم من الطرف السفلي للورقة 2يكتب رقم الصفحة أسفل الصفحة وفي منتصفها وعلى ارتفا،  -2

o الجداول : 
ذي يحتويه ويكتب تدرج الجداول بحيث يكون لكل جدول عنوان ورقم متسلسل مرتبط بالفصل ال

في الفصل رقم  3( لإلشارة إلى جدول رقم 2-1العنوان في أعلى الجدول في المنتصف )مثال : جدول )
 علي( ويجب مراعاة ترك مسافة للهوامش عند إعداد الجداول . وفي حالة استكمال الجدول 3)

 إلى واإلشارة ، الجدول رقم بكتابة يكتفي وإنما أخرى مرة العنوان يكتب ال التالية الصفحة
 .( 2.1) ( ) تكملة جدول يلي كما استكمالها

o األشكال : 
تعامل األشكال والرسومات والصور كما هو الحال بالنسبة للجدول في البند السابق، ويكتب 

في الفصل   5لإلشارة إلى الشكل رقم   (4.2)العنوان في أسفل الشكل في المنتصف )مثال : شكل 
   (4)رقم 

 

o ت والعالقاتالمعادال : 
تورد المعادالت والعالقات داخل النص ويشار لكل منها برقم متسلسل يوضع بين قوسين يربطهم 

(  5.3.1( ويند االشكال )بنذ  1...5الجداول )بنذ  في بنذ بالفصل الذي يحتويها كما هو مشار إليه
أن يوضع رقم المعادلة ويسمح بكتابة المعادالت والعالقات الرياضية في أكثر من سطر واحد على 

 .أو العالقة في أقصى الجهة التي تنتهي فيها المعادلة أو العالقة الرياضية مع مراعاة الهوامش
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o ،أقسام المشرو : 
يتكون المشرو، من فصول تقسم بدورها إلى أجزاء يكون عدد هذه الفصول خمسة علي األقل 

زاء بالتسلسل. أما داخل الفصل أو القسم ويعتمد ذلك على طبيعة المشرو، ، وترقم الفصول أو األج
تعني الجزء  1.1بالتسلسل بالنسبة إلى رقم الفصل أو القسم الرئيسي )مثال : الواحد فترقم األجزاء

األول في الفصل األول( وتسرى هذه القاعدة على أجزاء األجزاء وهكذا، وعلى أن ال تتجاوز األجزاء 
 (.....5مثال )المستوى الثالث 

o ت واللوحاتالمخططا : 
المخططات الكبيرة يفضل أن تصغر لتطابق حجم صفحة المشرو، إن أمكن وفي حالة تعذر ذلك كما 
هو الحال في لوحات التصميم مثال فإنها تثني لتصبح بحجم ورقة المشرو، ، وبحيث يترك دائما 

عدد كبير من  سم( من الجهة التي تثبت منها الورقة في المشرو، وفي حالة وجود 3هامش بمقدار )
الرسومات الكبيرة أو وجود ضرورة توضع في ملف منفصل يلحق بالمشرو، على أن يشار له في 

 . المشرو،
o الهوامش : 

سم( ومن األسفل 2.5يترك للهوامش في الصفحات المسافات التالية من أطراف الورقة: فمن األعلى )
 . ضبط الحواشي سم(، مع ضرورة 2.5سم( ومن اليسار )3سم( ومن اليمين )2.5)

o  شرو،المنسخ : 
ينسخ المشرو، على ألة تصوير بحيث تكون النسخ المقدمة للقسم واضحة وخالية من الشوائب ، 

ويجب أن ال تحتوي النسخ المقدمة إلى القسم على أية أخطاء أو تشطيبات، وال يجوز تجليد المشرو، 
 .إال بعد موافقة المشرف والمناقشين عليه

o لمشرو،أجزاء وتنظيم ا : 
يجب أن يحتوي المشرو، على عدد من األجزاء أو المكونات بشكل عام كما هو مذكور في القائمة 

 :التالية
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 . وتكتب من صفحتين األولي باللغة العربية والثانية باللغة االنجليزية: صفحة العنوان  -1
 . صفحة اإلهداء  -2
 . صفحة شكر وتقدير  -3
 . قائمة المحتويات  -4
 . ئمة الجداول )إن وجدت(قا -5
 . قائمة األشكال )إن وجدت( -6
 . قائمة االختصارات -7
 . قائمة الرموز -8
 . ملخص المشرو، ويكتب باللغة العربية وباللغة االنجليزية -9

يجب أن تبدأ فصول المشرو، بفصل المقدمة يتبعه الدراسات السابقة، الدراسة ، النتائج  -11
 تاجات والتوصيات.والمناقشة ، ثم االستن

 .قائمة المراجع -11
المالحق )إن وجدت( . وال يجوز دمج صفحتين أو أكثر أو قائمتين أو أكثر من الصفحات أو القوائم  -12

 .المبينة أعاله في صفحة واحدة . وفيما يلي تفصيال عنها
o صفحة العنوان : 

وزارة التعليم ولة ليبيا " و "يجب أن تحتوي صفحة العنوان على المعلومات التالية : عبارة " د
" و "اسم القسم والتخصص" وعبارة " مقدم هذا العالي و البحث العلمي "و"أدارة الكليات التقنية 

وأسماء الطلبة  "الهندسي التقني البكالوريوساستكماال لمتطلبات البحث كمشرو، تخرج 
في صفحة العنوان كما في المشاركين في المشرو، واسم المشرف وسنة التخرج وتراعي الهوامش 
 .بقية المشرو، . وترتب المعلومات الواردة أعاله كما في النموذج المرفق

o صفحتي اإلهداء و الشكر والتقدير : 

يمكن أن تحتوي هذه الصفحة على الشكر أو التقدير أو اإلهداء لألشخاص أو المؤسسات التي ساهمت 
 .في إنجاز المشرو، بشكل أو بآخر
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o ياتقائمة المحتو : 
تعنون بعبارة "قائمة المحتويات" وتكتب فيها أجزاء التقرير حسب ورودها في النص ويكتب 

 مقابل كل جزء رقم الصفحة التي يبدأ عليها.
o قائمة الجداول : 

تحتوي قائمة الجداول على عناوينها وأرقام الصفحات التي تبدأ عليها تلك الجداول وتعنون 
 ."القائمة بعبارة "قائمة الجداول

o قائمة األشكال : 
تحتوى قائمة األشكال على عناوينها وأرقام الصفحات التي تبدأ عليها تلك األشكال وتسمى 

 .""قائمة األشكال
o قائمة االختصارات : 

تورد في هذه القائمة االختصارات المستعملة والواردة في متن المشرو، مع ما تشير إليه كل منها 
 ."وتعنون بعبارة قائمة االختصارات

o قائمة الرموز 
 تورد فيها الرموز المستعملة وتفسيرها والوحدات المستعملة وتعنون بعبارة قائمة الرموز" .

o تقييم مشرو، التخرج : 
 يجب عند القيام بمناقشة مشرو، التخرج مراعاة النقاط التالية:

عضو هيئة تدريس ( 2) يقوم القسم المختص باقتراح لجنة للمناقشة تتكون من عدد 
 عميد الكليةقرار من  بحكمالمناقشة(، ويصدر  ضافة لمشرف المشرو، )رئيسا للجنةباإل

 .بالخصوص
 .المشرو،بعد موافقة مشرف  عميد الكليةاإلذن بمناقشة المشرو، يكون بقرار من  
على وحدة المشاريع تحديد مكان ووقت المناقشة وإبالغ المناقشين والمشرف بموعد  

األقل من استالم المناقشين لنسختين  ن بعد ثالثة أيام عليومكان المناقشة علي أن تكو
 .المشرو،من 

دقيقة لشرح المشرو، باستخدام شرائح معدة  21لجنة التقييم إعطاء الطلبة مدة علي  
 . للطلبة ياإلزام ، ويعتبر هذا(Power Point)  بواسطة برنامج
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  ،كاآلتيتوز، درجات تقييم المشرو: 
 %60   المناقشةللجنة من الدرجة الكلية. 
 %30  من الدرجة الكلية لألستاذ المشرف. 
 %10  من الدرجة الكلية للقسم المختص 

 % من الدرجة النهائية للمشرو، .65وال يعتبر الطالب ناجحا إال إذا تحصل على 
في حالة وجود تعديالت علمية هامة في المشرو، تؤجل مناقشة المشرو، بتقرير يقدم من  

 . التأجيل والموعد الجديد للمناقشة القسم موضحة فيه سببالمناقشين لرئيس 

 

 ةـــــــات هامــــمالحظ : 
o ،عدم ترك جزء من الصفحة فارغة سواء اعلي الصفحة أو أسفلها في فصول المشرو. 
o  فقط.نهاية الصفحة ال تنتهي بعنوان 
o  :د للوحداتمم(، مع ضرورة استخدام نظام واح 51كتابة الوحدات باللغة الغربية )مثال . 
o  المعادالتكتابة جميع المعادالت في المشرو، بأحرف انجليزية ويونانية باستخدام محرر. 
o  بعد مناقشة المشرو، واالنتهاء من التعديالت يضاف للمشرو، صفحة تحتوي على بيانات

المشرف والمناقشين وتوقيعاتهم وتاريخ ومكان  صفحة العنوان مضافا إليها أسماء
 المشرو،.وضع هذه الصفحة بعد غالف المناقشة ، وت

o  يقدم مشرو، التخرج في صورته النهائية في ثالث نسخ مجلدة ونسخة الكترونية. كما
 . وسنة التخرج يكتب علي حافة الغالف اسم المشرو،

 : معلومات أخرى وارشادات هامة للطالب 
وقبـل بـدء عمليـة  دء الدراسةإن اقتناء الطالب لهذا الدليل أو االطال، عليه بفترة مناسبة قبل ب

دراسته بيسر  القبول والتسجيـل أو المعادلة لمواده سوف يساعده على االستمرار والتقدم في
 . وسهولة

 وعليه .الكلية..في اللوائح الداخلية عـلى الطـالب االطال، على الئحة الدراسة واالمتحانات و -1
 .االلتزام بها
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ة للشهـادة الثـانوية أو ما يعادلها عند تقدمك للتسجيل التـأكد من احضـار النسخة األصليـ -2
 .كليةفي ال والدراسة

على متابعة المحاضرات ، واعداد الواجبات والبحوث والدروس  واحرص كليةال تغب عن ال -3
، ألنـه ال يـحق للطـالب الـدخـول لالمـتحـان الـنهـائي إذا زادت مـدة غيـابه عـن نـسبـة  العملية

 .الساعات النظرية والعملية ـجمـو،% مـن مـ 25
فهي ده. يجـب على الطالب االحتفـاظ ببطـاقة التعـريف الخـاصة بـه والتـي تحـوي رقـم قيـ -4

.. واجراء االمتحانات الفصلية  كليةرسمية تمكن الطالب من الدخول إلي حرم ال وثيقة
 . والنهائية

واد الفصل .. والحضور قبلها بنصف عليـك التأكد من وقـت االمتحـان الفصلي والنهائي لم -5
األقـل ، واحضـار كـل ما يلـزم مـن األدوات المسمـوح بهـا والالزمة لالمتحان ) خاصة  ساعة على

 .(بطاقة تعريف الكلية
من معلومات و وسائل اإلعالن الرسمية احرص على قراءة كل ما يعرض في لوحة اإلعالنات  -6

 .وارشادات
وكن إيجابيا وساهم في األنشطة المقامة في القسم أو لقسم رئيس اـ بال تقطع اتصالك  -7

 الكلية.
وكل األنشطة  كلية، وتعرف على مرافق ال كليةلزيـارة الموقع االلكتـروني لواظب على  -8

 واإلعالنات.
 : ةــــالخاتم 

 

بكلية صرمان للعلوم  التعريف بقسم التقنية الكهربائية  وفي الختام يهدف دليل القسم إلي 
اإللزامية غير التخصصية  توضيح المقررات الدراسية التخصصية اإللزامية ووكذلك  تقنيةوال

اللذين اختاروا هذا القسم الحيوي  والمقررات المساندة التي تهم الطالب وأعضاء هيئة التدريس
 في عمليات التنمية المختلفة ، وكلنا الذي يساهم في مد المجتمع بالكوادر القادرة علي المساهمة

 أمل أن يجدوا فيه الكثير من االستفادة خاصة فيما يتعلق

 بمفردات المقررات الدراسية والمراجع العلمية الحديثة التي تنير الطريق للجميع .

 


