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 الفصل األول

 مقدمة

 ( 1مادة ) 

 

لسم الهندسة من تتكون وجامعة البحر المتوسط الدولٌة. هً إحدى الكلٌات الربٌسٌة فً  هندسةكلٌة ال 

المدنٌة ، ولسم الهندسة المعمارٌة والتصمٌم الذي به تخصصان: تخصص الهندسة المعمارٌة وتخصص 

 وتسعى فً المستمبل إلى فتح ألسام أخرى. التصمٌم الداخلً ،

 ( 2مادة ) 

فً البحتها الداخلٌة على ما ورد فً البحة الدراسة واالمتحانات لجامعة البحر المتوسط  الهندسةكلٌة تسند 

 الدولٌة.

 ( 3مادة )

الهندسة  ،البكالورٌوس فً الهندسة المدنٌة درجة بجامعة البحر المتوسط الدولٌة  هندسةتمنح كلٌة ال

الممررات العلمٌة المطلوبة لكل التصمٌم الداخلً للطالب الذٌن اجتازوا بنجاح هندسة و ، المعمارٌة

  .تخصص

 ( 4مادة ) 

  كلٌة الهندسةرؤٌة 

الوصول الً الرٌادة والتمٌز واالبداع، فً التعلٌم والبحث العلمً وخدمة المجتمعات المحلٌة واالللٌمٌة 

 فً مجال العلوم الهندسٌة، من خالل توفٌر بٌبة عمل علمٌة، اخاللٌة، اٌجابٌة، داعمة.والعالمٌة 

 ( 5مادة ) 

 لهندسةا كلٌةرسالة 

تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة فً مجال العلوم الهندسٌة، بما ٌكفل تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات العلمٌة 

 المختلفة النظرٌة منها والتطبٌمٌة التً تإهلهم للنهوض، بمستوي الصناعة والتمنٌة والبناء فً لٌبٌا، ودول
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اجتماعٌة لٌبٌة، وروح  لى معاٌٌر عالمٌة، ولٌم واخاللًاالللٌم وفك متطلبات العصر، وذلن استناداً إ 

 تنافسٌة عالٌة؛ كما تسعً الكلٌة الً تطوٌر كفاءة وفعالٌة أعضاء هٌؤه التدرٌس فً مجال البحث العلمً 

 

المختصة بالعلوم الهندسٌة محلٌاً من خالل التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع المإسسات العلمٌة 

 واللٌمٌاً وعالمٌاً.

 ( 6مادة ) 

 لهندسةا كلٌةأهداف 

اٌؼًّ ػٍٝ رقو٠ظ وٛاكه ٍَِؾخ ثبٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ، ١ِّي٠ٓ لبكه٠ٓ ػٍٝ اٌجؾش ٚاالثزىبه، ِؤ١ٍ٘ٓ ػ١ٍّب  .1

 ٚٚعلا١ٔب ألكاء ٚاعجبرُٙ. 

 ؽً اٌّشبوً ثبألٍب١ٌت اٌّزطٛهح.رط٠ٛو ٚٔشو اٌّؼوفخ فٟ اٌّغبالد إٌٙل١ٍخ، ثّب ٠َبُ٘ فٟ  .2

ر١ّٕخ للهاد اٌطالة، ِٓ فالي رٛف١و ِٕبؿ ػٍّٟ ١ٍٍُ، ٠ؼزّل ػٍٝ ارجبع اٍب١ٌت اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌؾل٠ضخ  .3

 ٌزؾ١ًٍ اٌّشبوً ٚاٍزٕزبط اٌؾٍٛي.

هثظ اٌى١ٍخ ثظالد ل٠ٛخ، ِغ ِواوي اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ، ِؾ١ٍب ٚال١ٍّب ٚػب١ٌّب، ٚرؤ١ٌٍ  .4

 ْ ػٍّٟ ِغ ٔظ١وارٙب فٟ اٌغبِؼبد األفوٜ.ػاللبد رؼبٚ

االػلاك ٚاٌّشبهوخ فٟ إٌلٚاد، ٚاٌّؤرّواد ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ، ثّب ٠قلَ إٌٙٛع ث١ٍج١ب ٚكٚي  .5

 االل١ٍُ، ٚاٌؼبٌُ اعّغ.

ٚضغ اٌجواِظ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رَُٙ فٟ إربؽخ اٌفوطخ اِبَ ا١ٌّّي٠ٓ، ِٓ اٌطالة، الٍزىّبي كهاٍبرُٙ   .6

 ثغبِؼبد ػب١ٌّخ ِوِٛلخ ٌالٍزفبكح ِٓ اٌقجوح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ. اٌؼ١ٍب ٚاٌلل١مخ

 رٛظ١ف رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد اٌؾل٠ضخ، ٌزطج١ك االٍب١ٌت، ٚاٌّفب١ُ٘ إٌٙل١ٍخ ٚٔظو٠برٙب.  .7

رو١ٍـ هٚػ اٌزٕبفٌ ث١ٓ اٌطالة ثئلبِخ األٔشطخ اٌضمبف١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌو٠بض١خ  كافً اٌغبِؼخ ٚفبهعٙب  .8

 اٌّؾٍٟ ٚاألل١ٍّٟ ٚاٌؼبٌّٟ.ػٍٝ اٌَّزٛٞ 

اٌؼًّ ػٍٝ إربؽخ اٌفوطخ ٌزط٠ٛو ٚرله٠ت اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚعنة اٌىفبءاد اٌّز١ّيح ٌالهرمبء ثبٌى١ٍخ   .9

 ٌٍَّزٛٞ اٌّؾٍٟ ٚ اٌؼبٌّٟ اٌّوِٛق.
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 الفصل الثانً

واإلمتحانات الدراسة نظام  

( 7مادة )   

هو النظام الفصلً والساعات المكتسبة. حٌث تمسم السنة إلى فصلٌن دراسٌٌن  نظام الدراسة فً الكلٌة

وعاً بما فٌها الفترات المحددة ( ستة عشر أسب16ربٌسٌٌن؛ فصل الخرٌف وفصل الربٌع، مدة كل فصل )

صٌفً تكون مدتهدراسً ستحداث فصل إ ،وٌجوز بمرار من مجلس الجامعةمتحانات بؤنواعها، لال  

التً ٌسمح  ساعات المعتمدةثمانٌة أسابٌع تضاعف فٌها المدة المخصصة لكل ممرر بشرط أال ٌزٌد عدد ال 

وعدد الممررات على ثالثة. تسعةللطالب بتسجٌلها على   

 ( 8مادة ) 

ٌبدأ فصل الخرٌف فً شهر أكتوبر وٌنتهً فً شهر فبراٌر، وٌبدأ فصل الربٌع فً شهر مارس وٌنتهً 

عالن عن مواعٌد بدء على أن تموم الجامعة باإل وٌفصل بٌن الفصلٌن عطلة الربٌع. فً شهر ٌولٌه،

.              الدراسً وأنتهاء كل فصل دراسً  

 ( 9مادة ) 

بعض الممررات  سٌتدر إذا تطلب وكذلن اللغة اإلنجلٌزٌة، كلٌة الهندسةاللغة العربٌة هً لغة التدرٌس فً 

  . بها

 ( 11مادة ) 

القبولشروط   

طبماً لما و لكلٌةافً بداٌة كل فصل دراسً جدٌد فً حدود إمكانات  لهندسةفً كلٌة ا البٌكون لبول الط

ما ٌلً  بها ملتحكطالب اللعلى ا لكلٌةاوتشترط . فً ضوء سٌاسة الجامعةالكلٌة  لسمرره مجٌ  

أو مما ٌعادلهمما ممن تخصصمٌة الثانوٌمة الأو  المسمم العلممً أن ٌكون حاصالً على الشهادة الثانوٌة العامة .1

 .لٌم فً لٌبٌاشهادات معترف بها من وزارة التع

 الكلٌة بها. مجلس ما ٌمرره المتمدم لها وفك بالكلٌة للمبول المعتمدة النسبة أن ٌكون متحصال على .2
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 تفرضمها أخمرى شمروط أٌمة أو ، الكلٌمة مجلمس ٌحمددها شخصمٌة ممابلمة أو امتحان أي بنجاح ٌجتاز أن .3

 الدراسة. طبٌعة

  وٌجمموز لبممول طممالب منتملممٌن مممن مإسسممات تعلٌمٌممة أخممري منمماظرة واٌممر منمماظرة لجامعممة البحممر

 المتوسط الدولٌة وفك الشروط التالٌة:

أن ٌلتزم الطالب بتممدٌم مسمتندات أصملٌة معتممدة تشممل كشمفاً بالمدرجات للمممررات التمً اجتازهما  -

 الطالب ومحتوٌات كل ممرر.

 الشروط المنصوص علٌها أعاله.أن تتوفر فً الطالب  -

تتم معادلة المممررات الدراسمٌة التمً درسمها الطالمب وإجتازهما بنجماح وفمماً إلحكمام همذه الالبحمة،  -

 وبما تمرره اللجنة العلمٌة للجامعة.

% مممن الممممررات المطلوبممة للتخممر  55ٌجممب علممى الطالممب المنمممول إتمممام بنجمماح بحممد أدنممً  -

 لدولٌة. بتخصصه بجامعة البحر المتوسط ا

 ( 11مادة ) 

 إجراءات القبول والتسجٌل

 أوالً:

 الوثابك التالٌة مع طلب االلتحاق بالجامعة: حضارٌموم الطالب بإ

 مصدلة األصلٌة التخصصٌة أو المسم العلمً العامة وكشف درجات الثانوٌة صورة من شهادة 

  التعلٌم. وزارة من ومعتمدة

  حالة صدور الشهادة الثانوٌة من خار  لٌبٌا. اللٌبًوزارة التعلٌم  االعتماد من شهادة 

  كتٌب العابلةصورة من.                                                                                  

 ثانٌاً:

بعد أن ٌتم إبالغ الطالب بمبوله فً الجامعة، ٌحضر إلى ممر الجامعة وٌسلم الشهادات األصلٌة  .1

 .4×6( صورة شخصٌة للطالب مماس 4المبول بالجامعة، مع عدد )لمسم 

، وتحسب له ضمن رسوم التسجٌل فً أول التً تحددها اإلدارة المبول المطلوبةرسوم ٌموم بدفع  .2

 .فصل ٌسجل به الطالب

3.  ً ً جامعٌا ً للطالب وٌعطى له رلما للتعرٌف به طول فترة دراسته بالجامعة. وتصرف له  ٌفتح ملفا

 رٌف.بطالة تع
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 ( 12مادة ) 

 إجراءات التسجٌل

 تبدأ إجراءات التسجٌل لبل بدء الدراسة بؤسبوع وفك الخطوات التالٌة:

والجدول الزمنً ومكان  ستمارة الموادواالمتحانات على كل طالب إ الدراسةتوزع إدارة  .1

 المحاضرات

ٌموم الطالب بدفع الرسوم الدراسٌة للفصل الدراسى والتً تحدد لٌمتها البحة الرسوم الدراسٌة  .2

 المعتمدة خالل تلن الفترة. 

، بتسجٌل صص له من لبل المسم العلمًٌموم الطالب، بعد موافمة المرشد األكادٌمً المخ .3

 التسجٌل بالجامعة حسب الجدول الزمنً لكل ممرر. بمكتب الممررات

 ساعة. 12د األدنى لعدد الساعات المسموح التسجٌل بها الح .4

بعض الممررات لها متطلب سابك وال ٌسمح للطالب بتسجٌل المواد التً لم ٌتم اجتٌاز متطلبها  .5

 السابك بنجاح. 

 ( 13مادة ) 

 اإلرشاد األكادٌمً

لمتابعة مسٌرة الطالب العلمٌة وإرشاده عند  ،طالب، ٌكلفه المسم العلمً  ٌخصص مرشد أكادٌمً لكل

ختٌار الممررات الدراسٌة التً ٌسجل بها الطالب فً بداٌة كل فصل دراسً بناًء على الخطة الدراسٌة فً إ

 تخصصه. كما ٌتابع معه حاالت اإلنذار األكادٌمً.

 

 ( 14مادة ) 

 نظام التقٌٌم

 ٌمٌم الطالب فً كل ممرر كاآلتً:

% 55تمسم الدرجات على امتحانات جزبٌة ونهابٌة وأنشطة أخرى حسب طبٌعة الممرر. تعطى نسبة  

%( وكتابة التمارٌر 25من الدرجة لالمتحان النهابً والبالً توزع على امتحان نصف الفصل )

وٌعتبر درجة  155%(. وتكون الدرجة النهابٌة لكل ممرر 25والبحوث واألنشطة الصفٌة األخرى )

من الدرجة النهابٌة فما فوق. 55الب ناجحاً إذا تحصل على %الط  
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:وتمسم التمدٌرات على الدرجات والنماط حسب الجدول التالً  

 

 النماط التمدٌر الدرجة

155إلى  85من   4.5 )أ( 

85إلى ألل من  85من   3.5 )ب+( 

85إلى ألل من  75من   3.5 )ب( 

75إلى ألل من  75من   )+ ( 2.5 

75إلى ألل من  65من   ) ( 2.5 

65إلى ألل من  55من   1.5 )د+( 

55إلى ألل من  55من   1.5 )د( 

55ألل من   5.5 )ر( 

 

ترصد للطالب درجة اٌر مكمل )غ( فً حالة سمح له بمرار من المسم العلمً بتؤجٌل استكمال متطلبات  -

ة امتحان الفصل التالً ترصد النتٌجة )ر( الممرر الى الفصل التالً. وإذا لم ٌجتاز الطالب الممرر بعد نهاٌ

 دون الرجوع إلٌه أو إخطاره.

ترصد للطالب درجة تحت اإلنجاز )ل( فً حالة عدم إنجازه لمشروع التخر  فً الفصل األخٌر،  -

 بالنسبة لأللسام العلمٌة التً تتطلب ذلن.

أكثر فً المدة المسموح بها ترصد للطالب درجة منسحب )م( فً حالة انسحابه من ممرر دراسً أو  -

 .أسابٌع من بدء الدراسة فً كل فصل الدراسً 4والتً ال تتجاوز  لالنسحاب

 

 ( 15مادة ) 

الدراسًإٌقاف القٌد   

ٌماف لٌده فً الفصل الدراسً بشرط عدم لٌامه بالتسجٌل فً الممررات الدراسٌة فً ذلن ٌسمح للطالب إ

خالل دراسته بالجامعة. أكثر من مرتٌنالفصل، وعلى أن ال ٌموم بإٌماف لٌده   
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 ( 16مادة ) 

 اإلنسحاب واإلسقاط واإلضافة

نسحاب الجزبً أو الكلً من الممررات الدراسٌة المسجل بها فً الفصل الدراسً خالل ٌسمح للطالب اإل

الكلٌة ( أسابٌع لبل بدء االمتحانات النهابٌة، وذلن بعد الحصول على موافمة عمٌد 4مدة ال تتجاوز )

المختص وترصد له درجة منسحب )م(، وال ٌحك له المطالبة باسترجاع الرسوم الدراسٌة المدفوعة عن 

ذلن الفصل. كما ٌسمح للطالب بإسماط أو إضافة ممرر دراسً أو أكثر خالل إسبوعٌن من بداٌة الفصل 

أو المضافة  ةساعات المسمطالدراسً مع دفع الرسوم الدراسٌة المترتبة على اإلضافة، وبما الٌمل عدد ال

 .عن الحد األدنً والحد األعلً المسموح للتسجٌل

 ( 17مادة ) 

 المعدل الفصلً والتراكمً

ٌحسب المعدل الفصلً لكل طالب بضرب عدد النماط المتحصل علٌها فً كل ممرر فً عدد ساعات  

الطالب فً الفصل الدراسً، الممرر، ثم ٌجمع حاصل الضرب وٌمسم على مجموع الساعات التً درسها 

وٌحسب المعدل التراكمً للطالب فً الفصول الدراسٌة التً درسها بضرب عدد الساعات الدراسٌة لكل 

ممرر دراسً فً عدد النماط المتحصل علٌها فً ذلن الممرر وجمع نتابج جمٌع الممررات ثم لسمة 

 لطالب فً جمٌع الفصول.المجموع على العدد اإلجمالً للساعات الدراسٌة التً درسها ا

 ( 18مادة ) 

 اإلنذار األكادٌمً

ً إذا تحصل على معدل تراكمً بعد دراسة ممررات الفصل الثانً ٌمل عن   2.55ٌنذر الطالب أكادٌمٌا

 الدراسٌة ساعة فً األسبوع فً الفصول 12. وال ٌسمح له بالتسجٌل فً أكثر من من أربع نماط نمطة

أكثرمن فصل الطالب فً حال حصوله علً ٌجوزنمطة، و 2.55التراكمً إلى  ن ٌرتفع معدلهالتالٌة إلى أ

 ل فترة دراسته بالجامعة.      أربعة انذارات متتالٌة خال
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 ( 19مادة )  

 الحضور والغٌاب

بحضور كل المحاضرات والدروس العملٌة واألنشطة المصاحبة وٌسجل أُستاذ المادة  ٌلتزم الطالب

% من عدد الساعات الفعلٌة فً الفصل 15الحضور والغٌاب بحٌث ٌنذر الطالب كتابٌاً إذا تجاوز اٌابه 

لذي وٌجوز منعه من إجراء اإلمتحان النهابً فً الممرر االدراسً الواحد فً أي من الممررات الدراسٌة 

 % من عدد الساعات الفعلٌة وذلن بمرار من إدارة الجامعة.25تجاوز اٌابه فٌه 

 

 ( 21مادة )  

  أو من قسم الى آخر  نتقال من كلٌة الى أخرىاإل

ى آخر ولمرة واحدة، بعد الحصول عل أو من لسم علمً الى ىٌجوز للطالب اإلنتمال من كلٌة الً أخر

وبشرط أاَل ٌكون الطالب مفصوالً ، إلٌهاعتماد مجلس الكلٌة المنمول موافمة المجلس العلمً بالمسم وا

 المسم المنتمل منه.وتحسب له الممررات العامة التً اجتازها فً ألسباب تؤدٌبٌة، 

 

 ( 21مادة ) 

 اإلعداد لالمتحانات

االمتحانات وتسمى لجنة عمٌد الكلٌة تشكل لجنة لإلشراف على سٌر عملٌة إجراء االمتحانات بمرار من 

 على سٌر االمتحانات، وتسلم أوراق اإلجابةالكامل لإلعداد والتنفٌذ واإلشراف والنظام، تتولً اإلشراف 

ابج إلى فور اإلنتهاء من االمتحان لعضو هٌؤة التدرٌس المابم على تدرٌس الممرر لتصحٌحها وتسلٌم النت 

 لسم الدراسة واالمتحانات.

 

 ( 22مادة ) 

 إجراءات التأدٌب

ٌعالب الطالب بالحرمان من الدراسة لمدة التمل عن فصلٌن دراسٌٌن أو الفصل من الدراسة، وذلن فً 

:الحاالت التالٌة  
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أحد أعضاء هٌبة التدرٌس أو الموظفٌن أو  تداء بالضرب أو الشتم أوالسب، علىاإلع اإلساءة أو -

 الطالب.

 الجامعة.إرتكاب أي ممارسات أو أي أعمال ال أخاللٌة تمس بصورة  -

 الجزبٌة أو النهابٌة.الغش أوإنتحال الشخصٌة أثناء االمتحانات  -

ٌتولً مجلس الكلٌة تحدٌد نوع العموبات الواجب تطبٌمها وبما ٌتفك مع األنظمة واللوابح المعتمدة  -

 بالجامعة.

للطالب حك التظلم أمام المكتب المانونً إذا شعر أحدهم بعدم عدالة العموبة، حٌث ٌحك له تمدٌم طلب  -

تظلم إلى ربٌس المسم العلمً المختص ومن ثم ٌحال إلى إدارة الجامعة والتً بدورها تتخذ اإلجراءات 

  اإلدارٌة الالزمة إلظهار أحمٌة الطالب من عدمها.     

  

                ( 23مادة )   

 متطلبات التخرج

مسم علمً، وتشمل مجموع عدد الساعات المعتمدة والتً ستٌفاء كل متطلبات التخر  لللب إعلى الطا

 نماط . 4.55من مجموع  2.55ٌمل عن تختلف من لسم آلخر، بمعدل تراكمً ال 

 ساعة معتمدة  153: تخصص الهندسة المدنٌة 

 ساعة معتمدة  198: تخصص الهندسة المعمارٌة 

 ًساعة معتمدة  138: تخصص هندسة التصمٌم الداخل 
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 الفصل الثالث

 األقسام العلمٌة

 ( 42مادة ) 

 الهندسة المدنٌة قسم اللغة -1

 برنامج متكامل لمرحلة البكالورٌوس وٌشتمل على لسم الهندسة المدنٌةٌمدم 

  المنشآت الخشبٌة والخرسانٌة والمعدنٌة الهندسة اإلنشابٌة: وتشمل دراسة وتحلٌل وتصمٌم وتنفٌذ

 وكذلن علم مماومة واختبار خواص المواد الهندسٌة المستخدمة فً اإلنشاءات.

 .هندسة األساسات ومٌكانٌكا التربة: ٌختص بدراسة خصابص التربة وتصمٌم وتنفٌذ األساسات 

  وتنظٌم حركة المرور هندسة النمل والطرق والمطارات: ٌختص بتصمٌم وإنشاء الطرق والمطارات

 بها.

  الهندسة الصحٌة: ٌختص بتصمٌم وتنفٌذ شبكات الصرف الصحً وشبكات المٌاه ومحطات الصرف

 الصحً. وإعادة تزوٌد مٌاه الصرف.

  المساحة والجٌودٌسٌا: ٌختص بدراسة األبعاد المساحٌة والمناسٌب األرضٌة وموالع تنفٌذ المشارٌع

 ن بعدواستخداماته المختلفة فً الهندسة المدنٌة.الهندسٌة وكذلن علم األستشعار ع

 

 ( 52مادة ) 

بعض  سٌتدر إذا تطلب وكذلن اللغة اإلنجلٌزٌة، لسم الهندسة المدنٌةاللغة العربٌة هً لغة التدرٌس فً 

  . الممررات بها

   ( 62مادة ) 

 الساعات المعتمدة المطلوبةبعد إكمال الطالب بنجاح عدد  بكالورٌوس فً الهندسة المدنٌةمسم الٌمنح 

 4.55نمطة من مجموع  2011وبمعدل تراكمً ال ٌقل عن حسب الخطة الدراسٌة للتخصص،  ،(153)

 فصول دراسٌة.  8نماط وفً مدة 

 



 

12  _____________________________________________________________________ 

 2015 - الهندسةالالبحة الداخلٌة لكلٌة 
 

 

 ( 27مادة ) 

 ؤيت قسم انهنذست انمذنيتر

البحث العلمً والتعلٌم الوصول الى الرٌادة والتمٌز واإلبداع، فً كافة مجاالت الهندسة المدنٌة، من خالل 

الجامعً المتمٌز والتطبٌمات الحدٌثة الستخدامات التكنولوجٌا المتطورة، وإستعمال أسالٌب وطرق علمٌة 

 مثلى ووالعٌة فً بٌبة عملٌة تتصف باألخاللٌة.

 ( 28مادة ) 

 انهنذست انمذنيتقسم  رسبنت

والتطبٌمٌة والتً تإهلهم للنهوض بمستوي البناء تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات العلمٌة النظرٌة منها 

ً فً مجال الهندسة  ً وعالمٌا الفعلً المحلً واإلللٌمً وفك المتطلبات العصرٌة وبمعاٌٌر معتمدة محلٌا

المدنٌة، ومن والع تنافس شرٌف، ولٌم وأخالق اجتماعٌة محافظة، والسعً إلى دعم وتطوٌر مجاالت 

 .لسام األخرى داخل وخار  الجامعةتعاون مع األالبحث العلمً من والع توفٌر ال

 (  29مادة ) 

 قسم الهندسة المدنٌةأهداف  

توفٌر فرص تعلٌم عالً فً مجال الهندسة المدنٌة، وفك تطبٌمات نظرٌة وعملٌة ومعرفٌة حدٌثة  .1

 ومتطورة.

 إعداد المتخصصٌن فً المجاالت العلمٌة والعملٌة للهندسة المدنٌة. .2

متمٌزٌن فً تخصصهم لادرٌن على البحث واالبتكار وبناء الدولة اللٌبٌة الجدٌدة على تخرٌج طالب  .3

 أسس علمٌة وعملٌة تخدم المجتمع وتنهض بممدراتة، ومن ثم تعكس صورة مشرفة للوالع اللٌبً.

توظٌف تمنٌة المعلومات واالتصاالت وعلوم الحاسوب توظٌفاً أمثالً لإلستفادة منها فً ترسٌخ مفهوم  .4

 الهندسة المدنٌة والعمل علً تطبٌمها بما ٌخدم المهنة.

العمل على بناء شراكات وتعاون مع األلسام االخرى داخل وخار  الكلٌة والجامعة بما ٌسهم فً  .5

 االستفادة من تطبٌك التكنولوجٌا الحدٌثة فً البحث العلمً والتصامٌم المعمارٌة واإلنشابٌة.
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ات األكادٌمة والعلمٌة المحلٌة والدولٌة وعمد الندوات والمإتمرات المشاركة بشكل فعال فً الفعالٌ .6

 وورش العمل بالتعاون والتكافل مع اآلخرٌن.

توفٌر بٌبة تعلٌمٌة وتدرٌبٌة داعمة وواعدة لتزوٌد الطالب بالمعرفة النظرٌة والعملٌة  فً مجال  .7

 الهندسة المدنٌة.

امج العلمٌة التً تتٌح الفرصة أمامهم الستكمال التركٌز على متابعة الطالب الممٌزٌٌن لوضع البر .8

دراستهم العلٌا والدلٌمة للمساهة فً بناء كادر هٌؤة تدرٌس أكفاء للنهوض بالعملٌة التعلٌمٌة بالمستوى 

 المطلوب.

ترسٌخ مفهوم المحافظة على البٌبة لدى الطالب وحماٌتها، وتدعٌم تحمٌك الوصول إلى هدف التنمٌة  .9

 المستدامة.

 

 ( 31مادة ) 

 الهندسة المدنٌةالمهارات والقدرات المتوقعة لخرٌج تخصص 

 المدرة على المحافظة على البٌبة وحماٌتها وصوال لهدف التنمٌة المستدامة .  .1

 المدرة على تمدٌم المشورة الفنٌة لحل المشكالت التً تواجه المطاعات الهندسٌة المختلفة.  .2

 المدرة على مواكبة أحدث التطورات فً مجال الهندسة المدنٌة والمواد الهندسٌة.  .3

خرٌجً المسم ٌكون لهم المدرة على اكتساب مهارات االتصال  والعمل الجماعً ألنهم لهم معرفة  .4

 شاملة بؤساسٌات الهندسة المدنٌة . 

 داد البرامج التنفٌذٌة لها. صامٌم وتنفٌذ المبانً الكبٌرة والصغٌرة وأعالمدرة على أعداد الت .5

 

 ( 31مادة ) 

 طرائق وتقنٌات التدرٌس

ب تخصص الهندسة المدنٌة.  الكلٌةتتنوع الطرق التدرٌسٌة التً تتبناها  أهم التمنٌات التً وفً تدرٌس ُطالا

 تستخدم فً هذا السٌاق:

إستخدام الُمحاضرات النظرٌة كؤساس فً تكوٌن األطر النظرٌة والمعرفٌة للُطالب بما ٌُسهم فً تنمٌة  .1

 معارفهم العلمٌة التخصصٌة. 
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  , Overhead Projectors إستخدام الوسابل اإلٌضاحٌة الحدٌثة مثل جهاز عرض البٌانات .2

Data-Show ل الطالب مع الُمحاضرٌن.فً إلماء المحاضرات للتسهٌل والتوضٌح وضمان تفاع 

اإلعتماد على المنالشات والحلمات البحثٌة للحاالت الدراسٌة بشكل ٌجعل الطالب هو مركز العملٌة  .3

 ( وعنصراً فاعالً فً اكتساب مهارات التعلم.Student-centered Classesالتعلٌمٌة )

 Individual & Groupإلحام الُطالب فً عرض نتابج الُمنالشات والتحلٌل للحاالت الدراسٌة ) .4

Presentations .بما ٌُفٌدهم فً بناء مهاراتهم الشخصٌة وتكوٌن شخصٌاتهم العلمٌة الُمستملة ) 

 الفروض والواجبات والتطبٌمات والتمارٌن العملٌة . .5

 للمشارٌع المطلوبة.وخرابط إعداد تصمٌمات ومجسمات  .6

 إعداد الدراسات األولٌة لبعض المشارٌع وكذلن .  .7

 لجدوى االلتصادٌة بهذه المشارٌع . إعداد ا .8

 

 ( 32مادة ) 

 األسالٌب المتبعة فً تقٌٌم الطلبة

كما العدٌد من الطرق والوسابل الُمختلفة وذلن وفماً لطبٌعة البرنامج الدراسً.  ٌتبنى لسم الهندسة المدنٌة

ً لما تنص علٌه الب أن الخاصة بجامعة البحر المتوسط  حة الدراسة واالمتحانات المعتمدةالتمٌٌم ٌتم وفما

 م .2010( لسنة 501الدولٌة والمنبثمة من البحة التعلٌم العالً فً لٌبٌا رلم )

 أهم أسالٌب التمٌٌم المتبعة فً برنامج بكالورٌوس الهندسة المدنٌة: 

 إجراء االمتحانات الشفوٌة والتحرٌرٌة )األسبوعٌة والشهرٌة والجزبٌة والنهابٌة(. .1

 ت الدراسٌة العملٌة ومنالشتها.تحلٌل الحاال .2

 كتابة الواجبات المنزلٌة وتسلٌمها. .3

 تمدٌم العروض الفردٌة والجماعٌة. .4

من والع الجهد المبذول فً إعداد مشروع التخر  وإلتزام الطالب بإتباع الطرق واألسالٌب العلمٌة  .5

 المنظمة لذلن .

ة وبما ال ٌتعارض مع اللوابح  تتباٌن نسب توزٌع الدرجات حسب طبٌعة المادة موضوع الدراس .6

 المشار إلٌها أعاله.
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 ( 33مادة ) 

 طرائق  تقٌٌم برنامج الهندسة المدنٌة

 برنامج بكالورٌوس الهندسة المدنٌة ٌتم تمٌٌمه من خالل الوسابل التالٌة:

والتخصصات ذات العاللة تُعنى بشكٍل أساسً  فى التخصص تشكٌل لجنة علمٌة  من أساتذة  .1

بالبحث عن أنسب الُمحتوٌات الدراسٌة الممررة فً جامعات العالم، وتكٌٌفها بما ٌخدم أاراض 

 العملٌة التعلٌمٌة فً البٌبة اللٌبٌة.

تشكٌل لجنة علمٌة  ألاراض التمٌٌم والمراجعة للمناهج الُممترحة من أساتذة  متخصصٌن، ثم  .2

 بعد إجراء التعدٌالت الالزمة لها. اعتمادها 

اإلستعانة بالمستشارٌن والخبراء فً مجال إعداد المناهج وأنظمة جودة العملٌة التعلٌمٌة لضمان  .3

 سالمة وجودة المخرجات التعلٌمٌة.

وضع خطة سنوٌة لمراجعة المناهج وتعدٌلها إذا دعت الحاجة إلى ذلن كما هو الحال فً جامعات  .4

 الدول المتمدمة.
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 ( 34مادة )          

 قسم الهندسة المعمارٌة والتصمٌم الداخلً -2

فً بناء لاعدة علمٌة متمٌزة للعلوم الهندسٌة فً مجال العمارة والتصمٌم من خالل خطط  المسم ٌساهم

ً للطالب دراسة تخصصٌن فً الهندسة المعمارٌة والتصمٌم؛  وبرامج دراسٌة متطورة. وٌتٌح المسم حالٌا

 تخصص الهندسة المعمارٌة وتخصص التصمٌم الداخلً.

 (     35مادة ) 

 إذا تطلب وكذلن اللغة اإلنجلٌزٌة، لسم الهندسة المعمارٌة والتصمٌماللغة العربٌة هً لغة التدرٌس فً 

  . بعض الممررات بها سٌتدر

 (   36مادة ) 

الساعات المعتمدة بعد إكمال الطالب بنجاح عدد  معمارٌةبكالورٌوس فً الهندسة ال درجة مسمالٌمنح 

نمطة من مجموع  2011وبمعدل تراكمً ال ٌقل عن حسب الخطة الدراسٌة للتخصص،  ،(198) المطلوبة

 فصول دراسٌة.  15نماط وفً مدة  4.55

 (   37مادة ) 

الساعات بعد إكمال الطالب بنجاح عدد  التصمٌم الداخلًبكالورٌوس فً هندسة  درجة مسمالٌمنح و

نمطة  2011وبمعدل تراكمً ال ٌقل عن حسب الخطة الدراسٌة للتخصص،  ،(138) المعتمدة المطلوبة

 فصول دراسٌة. 8نماط وفً مدة  4.55من مجموع 

 ( 38مادة )       

 ؤيت قسم انهنذست انمعمبريت وانتصميم انذاخهير

خالل الوصول الى الرٌادة والتمٌز واإلبداع، فً كافة مجاالت الهندسة المعمارٌة والتصمٌم الداخلً من 

التعلٌم الجامعً المتمٌز والتطبٌمات الحدٌثة الستخدامات التكنولوجٌا المتطورة، واستعمال أسالٌب وطرق 

 علمٌة مثلى ووالعٌة فً بٌبة عملٌة تتصف باإلٌجابٌة
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 ( 39مادة ) 

 قسم انهنذست انمعمبريت وانتصميم انذاخهي رسبنت

النظرٌة منها والتطبٌمٌة والتً تإهلهم للنهوض بمستوي البناء تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات العلمٌة 

ً وعالمٌاً، ومن والع تنافس  الفعلً المحلً واإلللٌمً وفك المتطلبات العصرٌة وبمعاٌٌر معتمدة محلٌا

شرٌف ولٌم وأخالق اجتماعٌة، والسعً إلى دعم وتطوٌر مجاالت البحث العلمً من والع توفٌر التعاون 

 خرى داخل وخار  الجامعة.مع األلسام األ

 (  41مادة ) 

 قسم انهنذست انمعمبريت وانتصميم انذاخهيأهداف  

توفٌر فرص تعلٌم عالً فً مجال الهندسة المعمارٌة والتصمٌم الداخلً، وفك تطبٌمات نظرٌة وعملٌة  .1

 حدٌثة ومتطورة.

 المعمارٌة والتصمٌم الداخلً.إعداد مهندسٌن متخصصٌن فً المجاالت العلمٌة والعملٌة للهندسة  .2

تخرٌج طالب متمٌزٌن فً تخصصاتهم لادرٌن على البحث واالبتكار وبناء الدولة اللٌبٌة الجدٌدة على  .3

أسس علمٌة وعملٌة تخدم المجتمع وتنهض بممدراتة وتساهم فً وضع الحلول المستمبلٌة المعالجة 

 للمشاكل المتعلمة بالعمارة.

واالتصاالت وعلوم الحاسوب توظٌفاً أمثالً لإلستفادة منها فً ترسٌخ مفهوم توظٌف تمنٌة المعلومات  .4

 العمارة والتصمٌم والعمل علً تطبٌمها بما ٌخدم المهنة.

العمل على بناء شراكات وتعاون مع األلسام األخرى داخل وخار  الكلٌة والجامعة بما ٌسهم فً  .5

 العلمً والتصامٌم المعمارٌة والداخلٌة. دة من تطبٌك التكنولوجٌا الحدٌثة فً البحثاالستفا

المشاركة بشكل فعال فً الفعالٌات األكادٌمٌة والعلمٌة المحلٌة والدولٌة وعمد الندوات والمإتمرات  .6

 وورش العمل بالتعاون والتكافل مع اآلخرٌن.

 تمدٌم االستشارات والخبرات للمجتمع لحل المشاكل المعمارٌة والبٌبٌة. .7

ة وتدرٌبٌة داعمة وواعدة لتزوٌد الطالب بالمعرفة النظرٌة والعملٌة حسب الشعبة توفٌر بٌبة تعلٌمٌ .8

 داخل لسم الهندسة المعمارٌة والتصمٌم. 
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 ( 41مادة ) 

 تخصصات قسم الهندسة المعمارٌة والتصمٌم الداخلً

 تخصص الهندسة المعمارٌة .1

  الهندسة المعمارٌة تخصص المهارات والقدرات المتوقعة لخرٌج

 ف١ّب ٠ٍٟ اٌّٙبهاد ٚاٌّفب١ُ٘ اٌّزٛلغ اوزَبثٙب ٌقو٠ظ رقظض إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ:

اٌملهح ػٍٝ اٍزقلاَ ٍٚبئً األ٠ضبػ إٌّبٍجخ، ثّب فٟ مٌه اٌوٍُ ا١ٌلٚٞ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌؾبٍٛة، ٌٕمً  .1

 اٌؼٕبطو اٌشى١ٍخ األٍب١ٍخ فٟ وً ِوؽٍخ ِٓ ِواؽً ػ١ٍّخ اٌجوِغخ ٚاٌزظ١ُّ.

اٌجظوٞ ٚاٌّجبكا ٚإٌظُ ٌزظ١ُّ اٌشىً صٕبئٟ ٚصالصٟ األثؼبك، ٚاٌزوو١جبد  فُٙ أٍب١ٍبد إٌّظٛه .2

 اٌّؼّبه٠خ.

اٌملهح ػٍٝ أزبط هٍِٛبد كل١مخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ٕخ ٚوزبثخ اٌّٛاطفبد اٌؼبِخ ٌٍزظ١ُّ اٌّؼّبهٞ   .3

 اٌّمزوػ.

بد اٌلاف١ٍخ، اٌملهح ػٍٝ اٍزقلاَ ِجبكا إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ األٍب١ٍخ فٟ رظ١ُّ اٌّجبٟٔ ٚاٌَّبؽ .4

 إػلاك اٌزظب١ُِ اٌّؼّبه٠خ ٌٍّجبٟٔ اٌّقزٍفخ ثغ١ّغ أٔٛاػٙب. ٚاٌّٛالغ ٚ

فُٙ اٌزظب١ُِ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌزمب١ٌل اٌّزجؼخ فٟ إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌزظ١ُّ اٌؾضوٞ، إضبفخ إٌٝ  .5

ٟ ٍبّ٘ذ اٌؼٛاًِ اٌضمبف١خ ٚإٌّبف١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزظبك٠خ، ٚغ١و٘ب ِٓ اٌؼٛاًِ اٌز

 فٟ رشى١ٍٙب ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٙب.  

 فُٙ اٌزمب١ٌل اٌٛط١ٕخ ٚاٌزواس اإلل١ٍّٟ اٌّؾٍٟ ٚاألٍالِٟ فٟ إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ، ٚاٌزظ١ُّ اٌؾضوٞ. .6

فُٙ ِجبكا االٍزلاِخ فٟ ارقبم اٌمواهد إٌٙل١ٍخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌزظب١ُِ اٌؾضو٠خ اٌزٟ رؾبفع ػٍٝ  .7

 اٌّجبٟٔ ٚاٌّٛالغ اٌٙبِخ صمبف١ب. اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّج١ٕخ، ثّب فٟ مٌه

اٌملهح ػٍٝ إػلاك ثؤبِظ شبًِ ٌّشوٚع ِؼّبهٞ، ثّب فٟ مٌه رم١١ُ اؽز١بعبد اٌؼ١ًّ ٚاٌَّزقلَ،  .8

ٚعوك ِزطٍجبد اٌَّبؽخ ٚاٌّؼلاد، ٚرؾ١ًٍ ٌظوٚف اٌّٛلغ، ٚإٌظو فٟ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّؼب١٠و ماد اٌظٍخ 

 و افز١به اٌّٛلغ ٚرم١١ُ اٌزظ١ُّ.ٚ رم١١ُ أؼىبٍبرٙب ػٍٝ اٌّشوٚع، ٚرؾل٠ل ِؼب١٠

فُٙ اٌّجبكا األٍب١ٍخ ٌألٔظّخ اٌج١ئ١خ ٚرطج١مٙب ٚآكاء٘ب، ثّب فٟ مٌه اٌظٛد، ٚاإلضبءح، ٚأٔظّخ رؼل٠ً  .9

 إٌّبؿ، ٚاٍزقلاَ اٌطبلخ إٌّبٍت.

 فُٙ اٌّجبكا األٍب١ٍخ ٚاٌزطج١مبد ٌٕظُ اٌَجبوخ ٚاٌىٙوثبء، ٚاٌزٛط١الد اٌقوٍب١ٔخ، ٚاالرظبالد،   .11

 ُ اٌَالِخ ٚاألِٓ إٌّبٍت، ٚأٔظّخ اٌؾّب٠خ ِٓ اٌؾوائك.ٚٔظ

األشواف ػٍٝ رٕف١ن اٌّجبٟٔ اٌّقزٍفخ ٚرؾل٠ل ٚفُٙ اٌّجبكا األٍب١ٍخ ٚاالٍزقلاَ إٌّبٍت ٌّٛاك اٌجٕبء   .11

ٚإٌّزغبد ٚاٌّىٛٔبد اٌَّزقلِخ فٟ اإلٔشبء اٌّؼّبهٞ، ثّب فٟ مٌه رؤص١و٘ب ػٍٝ اٌج١ئخ ٚإػبكح 

 اٍزقلاِٙب.

 اٌّشبوً اٌّؼّبه٠خ ٚاٌزقط١ط١خ ٌٍّٕبطك اٌّزقٍفخ ػّوا١ٔب ِٕٚبطك اإلٍىبْ اٌؼشٛائٟ.ؽً   .12
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فُٙ َِؤ١ٌٚخ إٌّٙلً اٌّؼّبهٞ ٚفمب ٌّب رؾلكٖ لٛا١ٔٓ ٌٚٛائؼ اٌجٕبء ٚػمٛك اٌقلِبد ا١ٌّٕٙخ، ٚرم١َُ   .13

 اٌزبه٠ق١خ.إٌّبطك ٚرم١َُ اٌّوا١ٍُ ٚاٌٍٛائؼ اٌج١ئ١خ ٚلٛا١ٔٓ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛالغ ٚاٌّجبٟٔ 

 فُٙ اٌّؼب١٠و األفالل١خ فٟ اٌّّبهٍبد ا١ٌّٕٙخ ٌٍٕٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌزظ١ُّ.  .14

 

 ( 42مادة ) 

 الهندسة المعمارٌة تخصص - طرائق وتقنٌات التدرٌس

 :أهم التمنٌات

ُّؾبضواد إٌظو٠خ وؤٍبً فٟ رى٠ٛٓ األطو إٌظو٠خ ٚاٌّؼوف١خ ٌٍُطالة ثّب ٠َُُٙ فٟ ر١ّٕخ  .1 إٍزقلاَ اٌ

 ِؼبهفُٙ اٌؼ١ٍّخ اٌزقظظ١خ. 

االػزّبك ػٍٝ اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ لبػخ اٌّوٍُ إٌٙلٍٟ ألػطبء اٌطبٌت اٌفوطخ ٌٍزله٠ت ٚرٕف١ن  .2

 اٌوٍِٛبد إٌٙل١ٍخ ٌٍزظب١ُِ اٌّقزٍفخ.

ػلكاً ِٓ اٌلهًٚ فٟ ِؼًّ اٌؾبٍٛة اٌّغٙي ثبؽلس أعٙيح اٌؾبٍٛة ٚاٌّؾٍّخ ثبٌجواِظ  ٠زٍمٝ اٌطبٌت .3

( ٚاٌزٟ ر١َو ٌٍطبٌت اٌزله٠ت ػٍٝ رٕف١ن CADاٌّزقظظخ فٟ ِغبي إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌزظ١ُّ )

 اٌزظب١ُِ ثَّبػلح اٌؾبٍٛة. 

-Overhead Projectors ,  Data إٍزقلاَ اٌٍٛبئً اإل٠ضبؽ١خ اٌؾل٠ضخ ِضً عٙبى ػوع اٌج١بٔبد .4

Show .ُّٓؾبضو٠  فٟ إٌمبء اٌّؾبضواد ٌٍز١ًَٙ ٚاٌزٛض١ؼ ٚضّبْ رفبػً اٌطالة ِغ اٌ

االػزّبك ػٍٝ إٌّبلشبد ٚاٌؾٍمبد اٌجؾض١خ ٌٍؾبالد اٌلها١ٍخ ثشىً ٠غؼً اٌطبٌت ٘ٛ ِووي اٌؼ١ٍّخ  .5

 ؼٍُ.( ٚػٕظواً فبػالً فٟ اوزَبة ِٙبهاد اٌزStudent-centered Classesاٌزؼ١ّ١ٍخ )

ٕبلشبد ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٍؾبالد اٌلها١ٍخ ) .6 ُّ  Individual & Groupإلؾبَ اٌُطالة فٟ ػوع ٔزبئظ اٌ

Presentations.َزمٍخ ُّ   ( ثّب ٠ُف١لُ٘ فٟ ثٕبء ِٙبهارُٙ اٌشقظ١خ ٚرى٠ٛٓ شقظ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ اٌ

 اٌفوٚع ٚاٌٛاعجبد ٚاٌزطج١مبد ٚاٌزّبه٠ٓ اٌؼ١ٍّخ. .7

 اٌّطٍٛثخ.إػلاك رظ١ّّبد ِٚغَّبد ٌٍّشبه٠غ  .8

 ٚرىْٛ اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ ِٛؽلح فٟ وً اٌفظٛي ٟٚ٘ :  .9

  .كهاٍخ األِضٍخ اٌّشبثٙخ ِؾ١ٍب ٚإل١ّ١ٍب ٚػب١ٌّب 

  .إػلاك اٌجؤبِظ اٌَّبؽٟ ٚػٕبطو اٌّشوٚع 

  .ِٕبلشخ اٌّشبه٠غ إلػطبء اٌغ١ّغ فىوح ػٓ اٌّشبه٠غ 

 

 

 



 

25  _____________________________________________________________________ 

 2015 - الهندسةالالبحة الداخلٌة لكلٌة 
 

 

 ( 43مادة ) 

   الهندسة المعمارٌة تخصص -طلبة ال األسالٌب المتبعة فً تقٌٌم

ٚفمبً ٌّب رٕض ػ١ٍٗ الئؾخ اٌلهاٍخ ٚاالِزؾبٔبد اٌّؼزّلح  اٌقبطخ ثغبِؼخ اٌجؾو اٌّزٍٛظ اٌل١ٌٚخ  اٌزم٠ُ١١زُ 

 َ .0050( ٌَٕخ 505ٚإٌّجضمخ ِٓ الئؾخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ ١ٌج١ب هلُ )

 أُ٘ أٍب١ٌت اٌزم١١ُ اٌّزجؼخ فٟ ثؤبِظ ثىبٌٛه٠ًٛ إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ ٚثىبٌٛه٠ًٛ اٌزظ١ُّ اٌلافٍٟ : 

 إعواء اإلِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌزؾو٠و٠خ )األٍجٛػ١خ ٚاٌشٙو٠خ ٚاٌغيئ١خ ٚإٌٙبئ١خ(. .5

 رؾ١ًٍ اٌؾبالد اٌلها١ٍخ اٌؼ١ٍّخ ِٕٚبلشزٙب. .0

 وزبثخ اٌٛاعجبد إٌّي١ٌخ ٚر١ٍَّٙب. .3

اٌم١بَ ثبٌي٠بهاد اٌزله٠ج١خ ا١ٌّلا١ٔخ ٌٍّٛالغ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّجبٟٔ اٌزبه٠ق١خ ٚاٌؾضو٠خ اٌّؼبطوح  .4

 ٚإػلاك اٌزمبه٠و اٌّىزٛثخ ػٕٙب أٚ اٌزظب١ُِ إٌّجضمخ ِٕٙب. 

 رمل٠ُ اٌؼوٚع ٚاٌزظب١ُِ اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ. .5

٠زؼبهع ِغ اٌٍٛائؼ  رزجب٠ٓ َٔت رٛى٠غ اٌلهعبد ؽَت طج١ؼخ اٌّبكح ِٛضٛع اٌلهاٍخ ٚثّب ال  .6

 اٌّشبه إ١ٌٙب أػالٖ.

 ( 44مادة ) 

 معمارٌة ق تقٌٌم برنامج الهندسة الطرائ

ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌَّزّو ٌجواِغٗ ٌٍزؤول ِٓ  ٕلٍخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌزظ١ُّ اٌلافٍٟثؤبِظ ثىبٌٛه٠ًٛ ا٠ٌٙؼزّل 

عٛكرٙب ِٚٛاوجزٙب ٌٍزطٛهاد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌّغبي األوبك٠ّٟ ِٚٓ ضّٓ اٌّؤشواد اٌزٟ ٠ؼزّل ػ١ٍٙب رم١١ُ 

 اٌجؤبِظ ِب ٠ٍٟ:

اٌزم١١ُ ِٓ فالي اٌزغن٠خ اٌّورغؼخ ٌٕزبئظ اٍزج١بْ رم١١ُ أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٌٍّموهاد اٌلها١ٍخ  .1

 ١ّخ .ٚاٌجواِظ اٌزؼ١ٍ

 اٌزم١١ُ ِٓ فالي اٌزغن٠خ اٌّورغؼخ ٌٕزبئظ اٍزج١بْ رم١١ُ اٌطالة ٌٍّموهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ. .2

اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ ٚهُ ػًّ رمبَ ثّؼوفخ أػضبء اٌمَُ اٌؼٍّٟ ثظٛهح كٚه٠خ ٌزؾل٠ل ٔمبط اٌمٛح  .3

 .ٚٔمبط اٌضؼف فٟ اٌجؤبِظ اٌزؼ١ّ١ٍٟ ٚرؼل٠ٍٙب ثّب ٠زطٍجخ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ

 

 اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ اٌزغن٠خ اٌّورغؼخ إلكاهح اٌى١ٍخ ٚإكاهح اٌغبِؼخ ٌٍجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ. .4

اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ رمبه٠واٌٍغبْ اٌّقزظخ ثزم١١ُ اٌجواِظ اٌؼ١ٍّخ ٚإعواء اٌزؼل٠الد ٚفك اٌزطٛهاد  .5

 اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ اٌؼب١ٌّخ.

 اٍزج١بْ اٌطبٌت اٌّزقو٠ظ.اٌزم١١ُ ِٓ فالي اٌزغن٠خ اٌّورغؼخ ٌٕزبئظ رؾ١ًٍ  .6
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 ٚثٕبًء ػٍٝ ٘نٖ اٌّؤشواد، ٠مَٛ اٌمَُ ثبٌقطٛاد اٌزب١ٌخ:

ًٍ أٍبٍٟ  .5 رشى١ً ٌغبْ ػ١ٍّخ  ِٓ أٍبرنح إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌزقظظبد ماد اٌؼاللخ رُؼٕٝ ثشى

ؾز٠ٛبد اٌلها١ٍخ اٌّموهح فٟ عبِؼبد اٌؼبٌُ، ٚرى١١فٙب ثّب ٠قلَ أغواع  ُّ ثبٌجؾش ػٓ أَٔت اٌ

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌج١ئخ ا١ٌٍج١خ.

اإلٍزؼبٔخ ثبٌَّزشبه٠ٓ ٚاٌقجواء فٟ ِغبي إػلاك إٌّب٘ظ ٚأٔظّخ عٛكح اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌضّبْ  .0

 ٍالِخ ٚعٛكح اٌّقوعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ.

ٚضغ فطخ ٠ٍٕٛخ ٌّواعؼخ إٌّب٘ظ ٚرؼل٠ٍٙب إما كػذ اٌؾبعخ إٌٝ مٌه وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌغبِؼبد  .3

 لِخ.اٌلٚي اٌّزم

 

 ( 45مادة )

 الداخلً قسم الهندسة المعمارٌة والتصمٌم

 تخصص هندسة التصمٌم الداخلً .2

 التصمٌم الداخلًهندسة  تخصص المهارات والقدرات المتوقعة لخرٌج

 فوص اٌؼًّ فٟ ِغبي اٌزظ١ُّ اٌلافٍٟ. اٌزٟ رز١ؼ اِزالن اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد اٌزم١ٕخ ا١ٌّٕٙخ  .1

ٚاٌّجبكا ٚإٌظُ ٌزظ١ُّ األشىبي صٕبئ١خ ٚصالص١خ األثؼبك، ٚ إٔزبط  فُٙ أٍب١ٍبد إٌّظٛه اٌجظوٞ .2

 هٍَٛ اٌجٕبء اٌلافٍٟ األٍبٍٟ ثبٍزقلاَ أٚرٛوبك أٚ ٍٚبئً إٌىزو١ٔٚخ أفوٜ.

ػوع اٌزظ١ُّ اٌّمزوػ ػٍٝ ٌٛؽبد اٌؼوع ِٓ فالي اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌّوئ١خ ِضً اٌوٍِٛبد  .3

 د اٌّٛاك ٚاألٌٛاْ.ا١ٌل٠ٚخ، ٚرم١ٕبد اٌزمل٠ُ ثبٌؾبٍٛة  ٚف١بها

اٌملهح ػٍٝ اٍزقلاَ ِجبكا إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ األٍب١ٍخ فٟ رظ١ُّ اٌَّبؽبد اٌلاف١ٍخ، ٚاٌّٛالغ  .4

 .األفوٜ

فُٙ اٌزمب١ٌل اٌٛط١ٕخ ٚاٌزواس اإلل١ٍّٟ اٌّؾٍٟ ٚاألٍالِٟ فٟ اٌزظ١ُّ اٌّؼّبهٞ، ٚاٌزظ١ُّ  .5

 اٌؾضوٜ.

اٌزظ١ُّ ِٚجبكا اٌٍْٛ ٚإٌظو٠بد ٚإٌظُ،  إظٙبه اٌّؼوفخ ثؤٍب١ٍبد اٌزظ١ُّ ثّب فٟ مٌه ػٕبطو .6

 ٚٔظو٠بد اٌزظ١ُّ ٚاٌزوو١ت، ِٚجبكا ٚٔظو٠بد رظ١ُّ اإلضبءح.

 اٌملهح ػٍٝ رطج١ك اٌّمِٛبد ٚاٌّجبكا األٍب١ٍخ ٌٕظو٠خ اٌزظ١ُّ اٌلافٍٟ. .7

ٚضغ ثواِظ اٌزظ١ُّ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌزٟ رَبُ٘ فٟ ؽً اٌّشبوً اٌّىب١ٔخ ٚرزفك ِغ ِجبكا اإلٍزلاِخ  .8

 .١خاٌج١ئ



 

22  _____________________________________________________________________ 

 2015 - الهندسةالالبحة الداخلٌة لكلٌة 
 

 

، ٚاٌؾووخ، ٚرم١َُ ى١فرم١١ُ اٌَّبؽبد اٌلاف١ٍخ اٌّقظظخ ٌٍّؼ١شخ ٚاٌؼًّ ٚرؤص١و٘ب ػٍٝ اٌز .9

 إٌّبطك اٌلاف١ٍخ، ٚرور١ت األصبس.

ِٙبهح رطج١ك اٌؾٍٛي اإلثلاػ١خ ٚاٌف١ٕخ فٟ إطبه ١٘ىٍٟ ٌزؾم١ك ث١ئخ كاف١ٍخ ثٕبءح ٚعناثخ ِٓ إٌبؽ١خ  .11

 اٌؾ١بح ٚاٌضمبفخ ٌٍمبط١ٕٓ.اٌغّب١ٌخ ٚاٌٛظ١ف١خ اٌزٟ رؼيى ٔٛػ١خ 

اٌجٕبء ٚرزّبشٝ ِغ اٌّٛلغ اٌغغوافٟ ٚا١ٌَبق  شىًٚرزَك ِغ  اٌزٟ رزغبٚةإٔشبء اٌزظب١ُِ  .11

 االعزّبػٟ ٌٍّشوٚع.

فُٙ اٌّؼب١٠و األفالل١خ فٟ اٌّّبهٍبد ا١ٌّٕٙخ ٌٍٕٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌزظ١ُّ ٚاالٌزياَ ثّؼب١٠و - .12

 اٌٍَٛن إٌّٟٙ ٚاٌشقظٟ.

 ( 46مادة ) 

 تخصص هندسة التصمٌم الداخلً -طرائق وتقنٌات التدرٌس 

 

ُّؾبضواد إٌظو٠خ وؤٍبً فٟ رى٠ٛٓ األطو إٌظو٠خ ٚاٌّؼوف١خ ٌٍُطالة ثّب ٠َُُٙ فٟ ر١ّٕخ  .1 إٍزقلاَ اٌ

 ِؼبهفُٙ اٌؼ١ٍّخ اٌزقظظ١خ. 

ٚرٕف١ن االػزّبك ػٍٝ اٌلهًٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ لبػخ اٌّوٍُ إٌٙلٍٟ ألػطبء اٌطبٌت اٌفوطخ ٌٍزله٠ت  .2

 اٌوٍِٛبد إٌٙل١ٍخ ٌٍزظب١ُِ اٌّقزٍفخ.

٠زٍمٝ اٌطبٌت ػلكاً ِٓ اٌلهًٚ فٟ ِؼًّ اٌؾبٍٛة اٌّغٙي ثبؽلس أعٙيح اٌؾبٍٛة ٚاٌّؾٍّخ ثبٌجواِظ  .3

( ٚاٌزٟ ر١َو ٌٍطبٌت اٌزله٠ت ػٍٝ رٕف١ن CADاٌّزقظظخ فٟ ِغبي إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌزظ١ُّ )

 اٌزظب١ُِ ثَّبػلح اٌؾبٍٛة. 

  , Overhead Projectors ٌٍٛبئً اإل٠ضبؽ١خ اٌؾل٠ضخ ِضً عٙبى ػوع اٌج١بٔبدإٍزقلاَ ا .4

Data-Show .ُّٓؾبضو٠  فٟ إٌمبء اٌّؾبضواد ٌٍز١ًَٙ ٚاٌزٛض١ؼ ٚضّبْ رفبػً اٌطالة ِغ اٌ

اإلػزّبك ػٍٝ إٌّبلشبد ٚاٌؾٍمبد اٌجؾض١خ ٌٍؾبالد اٌلها١ٍخ ثشىً ٠غؼً اٌطبٌت ٘ٛ ِووي اٌؼ١ٍّخ  .5

 ( ٚػٕظواً فبػالً فٟ اوزَبة ِٙبهاد اٌزؼٍُ.Student-centered Classesاٌزؼ١ّ١ٍخ )

ٕبلشبد ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٍؾبالد اٌلها١ٍخ ) .6 ُّ  Individual & Groupإلؾبَ اٌُطالة فٟ ػوع ٔزبئظ اٌ

Presentations.َزمٍخ ُّ   ( ثّب ٠ُف١لُ٘ فٟ ثٕبء ِٙبهارُٙ اٌشقظ١خ ٚرى٠ٛٓ شقظ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ اٌ

 ٚاٌزطج١مبد ٚاٌزّبه٠ٓ اٌؼ١ٍّخ.اٌفوٚع ٚاٌٛاعجبد  .7

 إػلاك رظ١ّّبد ِٚغَّبد ٌٍّشبه٠غ اٌّطٍٛثخ. .8
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 ٚرىْٛ اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ ِٛؽلح فٟ وً اٌفظٛي ٟٚ٘ :  .9

  .كهاٍخ األِضٍخ اٌّشبثٙخ ِؾ١ٍب ٚإل١ّ١ٍب ٚػب١ٌّب 

  .إػلاك اٌجؤبِظ اٌَّبؽٟ ٚػٕبطو اٌّشوٚع 

  .ِٕبلشخ اٌّشبه٠غ إلػطبء اٌغ١ّغ فىوح ػٓ اٌّشبه٠غ 

 
 ( 47مادة ) 

 
 تخصص هندسة التصمٌم الداخلً -سالٌب المتبعة فً تقٌٌم الطلبة األ

 

 أُ٘ أٍب١ٌت اٌزم١١ُ اٌّزجؼخ فٟ ثؤبِظ ثىبٌٛه٠ًٛ اٌزظ١ُّ اٌلافٍٟ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: 

 إعواء اإلِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌزؾو٠و٠خ )األٍجٛػ١خ ٚاٌشٙو٠خ ٚاٌغيئ١خ ٚإٌٙبئ١خ(. .5

 اٌلها١ٍخ اٌؼ١ٍّخ ِٕٚبلشزٙب.رؾ١ًٍ اٌؾبالد  .0

 وزبثخ اٌٛاعجبد إٌّي١ٌخ ٚر١ٍَّٙب. .3

اٌم١بَ ثبٌي٠بهاد اٌزله٠ج١خ ا١ٌّلا١ٔخ ٌٍّٛالغ اٌّؼّبه٠خ ٚاٌّجبٟٔ اٌزبه٠ق١خ ٚاٌؾضو٠خ اٌّؼبطوح  .4

 ٚإػلاك اٌزمبه٠و اٌّىزٛثخ ػٕٙب أٚ اٌزظب١ُِ إٌّجضمخ ِٕٙب. 

 رمل٠ُ اٌؼوٚع ٚاٌزظب١ُِ اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ. .5

رزجب٠ٓ َٔت رٛى٠غ اٌلهعبد ؽَت طج١ؼخ اٌّبكح ِٛضٛع اٌلهاٍخ ٚثّب ال ٠زؼبهع ِغ اٌٍٛائؼ   .6

 اٌّشبه إ١ٌٙب أػالٖ.

 ( 48مادة ) 

 

 الداخلًطرائق تقٌٌم برنامج التصمٌم 

 

٠ؼزّل ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌَّزّو ٌجواِغٗ ٌٍزؤول ِٓ عٛكرٙب اٌزظ١ُّ اٌلافٍٟ ٕ٘لٍخ ثؤبِظ ثىبٌٛه٠ًٛ 

ٌٍزطٛهاد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌّغبي األوبك٠ّٟ ِٚٓ ضّٓ اٌّؤشواد اٌزٟ ٠ؼزّل ػ١ٍٙب رم١١ُ اٌجؤبِظ ِٚٛاوجزٙب 

 ِب ٠ٍٟ:

 

اٌزم١١ُ ِٓ فالي اٌزغن٠خ اٌّورغؼخ ٌٕزبئظ اٍزج١بْ رم١١ُ أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٌٍّموهاد اٌلها١ٍخ  .1

 ٚاٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ .

 رم١١ُ اٌطالة ٌٍّموهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ.اٌزم١١ُ ِٓ فالي اٌزغن٠خ اٌّورغؼخ ٌٕزبئظ اٍزج١بْ  .2
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اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ ٚهُ ػًّ رمبَ ثّؼوفخ أػضبء اٌمَُ اٌؼٍّٟ ثظٛهح كٚه٠خ ٌزؾل٠ل ٔمبط اٌمٛح  .3

 ٚٔمبط اٌضؼف فٟ اٌجؤبِظ اٌزؼ١ّ١ٍٟ ٚرؼل٠ٍٙب ثّب ٠زطٍجخ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ.

 ٚإكاهح اٌغبِؼخ ٌٍجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ.اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ اٌزغن٠خ اٌّورغؼخ إلكاهح اٌى١ٍخ  .4

اٌزم١١ُ ِٓ ٚالغ رمبه٠واٌٍغبْ اٌّقزظخ ثزم١١ُ اٌجواِظ اٌؼ١ٍّخ ٚإعواء اٌزؼل٠الد ٚفك اٌزطٛهاد  .5

 اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ اٌؼب١ٌّخ.

 اٌزم١١ُ ِٓ فالي اٌزغن٠خ اٌّورغؼخ ٌٕزبئظ رؾ١ًٍ اٍزج١بْ اٌطبٌت اٌّزقو٠ظ. .6

 ٌمَُ ثبٌقطٛاد اٌزب١ٌخ:ٚثٕبًء ػٍٝ ٘نٖ اٌّؤشواد، ٠مَٛ ا

ًٍ أٍبٍٟ ثبٌجؾش ػٓ أَٔت  .5 رشى١ً ٌغبْ ػ١ٍّخ  ِٓ أٍبرنح اٌزقظظبد ماد اٌؼاللخ رُؼٕٝ ثشى

ؾز٠ٛبد اٌلها١ٍخ اٌّموهح فٟ عبِؼبد اٌؼبٌُ، ٚرى١١فٙب ثّب ٠قلَ أغواع اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ  ُّ اٌ

 اٌج١ئخ ا١ٌٍج١خ.

إٌّب٘ظ ٚأٔظّخ عٛكح اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌضّبْ  اإلٍزؼبٔخ ثبٌَّزشبه٠ٓ ٚاٌقجواء فٟ ِغبي إػلاك .0

 ٍالِخ ٚعٛكح اٌّقوعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ.

ٚضغ فطخ ٠ٍٕٛخ ٌّواعؼخ إٌّب٘ظ ٚرؼل٠ٍٙب إما كػذ اٌؾبعخ إٌٝ مٌه وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌغبِؼبد  .3

 اٌلٚي اٌّزملِخ.
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 الرابعالفصل 

 هنذست انمذنيتقسم انانخطت انذراسيت ن -1

 ( 49مادة ) 

 

 تىزيع انسبعبث انمعتمذة عهً مكىنبث انخطت انذراسيت:      

 

 اننسبت انمئىيت انسبعبث انمعتمذة انمتطهب ث

 % 00 ٍبػخ  33 اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ ٌٍمَُ 5

 % 70 ٍبػخ  508 اٌّزطٍجبد اٌزقظظ١خ اإلٌيا١ِخ 0

 % 8 ٍبػخ  50 ِزطٍجبد اٌمَُ االفز١به٠خ 3

 % 500 سبعت  553 انمجــــــمـــــــــــــــــىع

 

 ساعة معتمدة( 33متطلبات الكلٌة العامة:)  .1
 

اٌّزطٍت 

 اٌَبثك

اٌَبػبد 

 اٌّؼزّلح

هلُ  أٍُ اٌّموه

 اٌّموه

 د

 1 11111 1اللغة العربٌة  3 ال ٌوجد

 2 11121 الدراسات اإلسالمٌة 3 ال ٌوجد

 3 11131 1اللغة اإلنجلٌزٌة  3 ال ٌوجد

 4 11131 2اللغة اإلنجلٌزٌة  3 15135

 5 15145 1اٌو٠بض١بد  3 ال ٌوجد

 6 15141 2اٌو٠بض١بد  3 15145

 7 13155 1اٌى١ّ١بء اٌؼبِخ  3 ال ٌوجد

 8 13135 1اٌف١ي٠بء اٌؼبِخ  3 ال ٌوجد

 9 13255 2اٌى١ّ١بء اٌؼبِخ  3 13155

 15 13235 2اٌف١ي٠بء اٌؼبِخ  3 13135

 11 35115 ِجبكا اٌؾبٍٛة 3 ال ٌوجد

   ِغّٛع اٌَبػبد اٌّؼزّلح 33 

 

 

 

 

 



 

26  _____________________________________________________________________ 

 2015 - الهندسةالالبحة الداخلٌة لكلٌة 
 

 

 ساعة معتمدة( 118مقررات التخصص اإللزامٌة:) .2

 
الساعات  المتطلب السابق

 المعتمدة
 أسم المقرر

 
رقم 
 المقرر

 ت

 1 33111 1اٌوٍُ إٌٙلٍٟ  3 ال ٠ٛعل

 2 33112 2اٌوٍُ إٌٙلٍٟ  3 33111

 3 31211 اٍزبر١ىب( ) ١ِ1ىب١ٔىب ٕ٘ل١ٍخ  4 11141

 4 31201 ) ك٠ٕب١ِىب( ١ِ2ىب١ٔىب ٕ٘ل١ٍخ   4 11141

 5 31210 ِؼبكالد رفبض١ٍخ  4 11141

 6 31220 1َِبؽخ  3 11141

 7 31221 2َِبؽخ  3 31220

 8 31222 2ِؼًّ َِبؽخ  2 31220

 9 31230 ػٍُ اٌغ١ٌٛٛع١ب 4 ال ٠ٛعل

 10 31241 اٌجٕبء ٚاٌزؼ١ّو ) أٔشبء اٌّجبٟٔ(  2 ال ٠ٛعل

 11 31250 ِمبِٚخ ِٛاك  4 31211

 12 31251 ِؼًّ ِمبِٚخ اٌّٛاك  1 *31251

 13 31260 اٌغجو اٌقطٟ 4 11141

 14 31300 ١ِىب١ٔىب اٌّٛائغ 4 11141

 15 31301 ِؼًّ ١ِىب١ٔىب اٌّٛأغ 1 *31311

 16 31310 1رؾ١ًٍ إٔشبئٟ  4 31250

 17 31311 2رؾ١ًٍ إٔشبئٟ  4 31310

 18 31320 ١ِىب١ٔىب اٌزوثخ  4 31251

 19 31321 ِؼًّ ١ِىب١ٔىب اٌزوثخ  1 *31321

 20 31330 ِٛاك إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ  3 ال ٠ٛعل

 21 31331 ِؼًّ ِٛاك إٌٙل١ٍخ اٌّل١ٔخ 1 *31331

 22 31340 ِجبكا إٌٙلٍخ اٌىٙوثبئ١خ  3 ال ٠ٛعل

 23 31350 رظ١ُّ إٌّشآد اٌّؼل١ٔخ  4 31310

 24 31360 ا١ٌٙلهٌٚٛع١ب 3 31311

 25 31370 اٌطوق ٚاٌّٛاطالد 3 31221

 26 31380 1إٌٙلٍخ اٌج١ئ١خ  3 31311

 27 31390  1فوٍبٔخ  4 31311

 28 31400 2فوٍبٔخ  4 31391

 29 31410 2إٌٙلٍخ اٌج١ئ١خ  3 31380

 30 31420 و١ّبد ِٚٛاطفبد 2 ال ٠ٛعل

 31 31430 ٕ٘لٍخ األٍبٍبد  4 31231

 32 31440 ِؼًّ اٌطوق  1 *31371

 33 31450 ِملِخ ٌّشوٚع اٌزقوط  3 ال ٠ٛعل

 34 31451 ِشوٚع اٌزقوط  5 31450

 35 31460 اٌزله٠ت اٌؼٍّٟ 3 ال ٠ٛعل

   عدد الساعات المعتمدة 118  

 انسببق.يفضم دراستهب في انفصم انذراسي مع انمتطهب *
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 مقررات التخصص االختٌارٌة:  .3

  ساعة معتمدة 12ٌختار منها الطالب          

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة

 أسم المقرر

 
رقم 
 المقرر

 ت

1اإلدارة الهندسٌة  4 ال ٌوجد  31441 1 

 2 31442 هندسة الموانا  4 31325

 3 31443 هندسة المطارات  4 31375

 4 31444 الرٌاضٌات المتمدمة   4 31215

 5 31445 المٌاه السطحٌة والجوفٌة  4 31365

 6 31446 المساحة الجٌودٌسٌة 4 31221

 7 31447 حركة المرور والنمل 4 31375

 8 31448 مٌكانٌكا التربة المتمدمة 4 31325

2اإلدارة الهندسٌة  4 31441  31449 9 
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 هنذست انمعمبريت ان نتخصصانخطت انذراسيت  -2

 ( 51مادة ) 

 
 توزيع الساعات املعتمدة على مكونات اخلطة الدراسية:          

 

انسبعبث  انمتطهب ث

 انمعتمذة
 اننسبت انمئىيت

 للمسم المتطلبات العامة 1
 

27 16% 

 المتطلبات التخصصٌة اإللزامٌة  2
 

171 84% 

 % 111 198 المجموع

 

 

 ساعة معتمدة( 27العامة:) متطلبات القسم    .1
 

انمتطهب 

 انسببق

انسبعبث 

 انمعتمذة

رقم  أسم انمقرر

 انمقرر

 ث

 1 11111     1اٌٍغخ اٌؼوث١خ  3 ال ٠ٛعل

 2 11121 اٌلهاٍبد اإلٍال١ِخ 3 ال ٠ٛعل

 3 11131 1اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ  3 ال ٠ٛعل

 4 11131 2اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ  3 11131

 5 11141 1اٌو٠بض١بد  3 ال ٠ٛعل

 6 11141 2اٌو٠بض١بد  3 11141

 7 13131 1اٌف١ي٠بء اٌؼبِخ  3 ال ٠ٛعل

 8 13231 2اٌف١ي٠بء اٌؼبِخ  3 13131

 9 31111 ِجبكا اٌؾبٍٛة 3 ال ٠ٛعل

   مجموع الساعات المعتمدة 72 
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 ساعة معتمدة( 171)مقررات التخصص اإللزامٌة: .2

 

رقم  ث

 انمقرر

انسبعبث  اسم انمقرر

 انمعتمذة

انمتطهب 

 انسببق
 33111 2 1اٍزقلاَ اٌؾبٍٛة فٟ اٌؼّبهح  31212  .1

 33212 2 2اٍزقلاَ اٌؾبٍٛة فٟ اٌؼّبهح  31513  .2

 ـــ 3 1اٌوٍُ اٌؾو  33111  .3

 ـــ 3 اٌوٍُ إٌٙلٍٟ 33111  .4

 ـــ 6 1اٌزظ١ُّ اٌّؼّبهٞ  33121  .5

 33121 6 2 اٌزظ١ُّ اٌّؼّبهٞ  33121  .6

 ـــ 2 1فٛاص ِٚمبِٚخ اٌّٛاك  33224  .7

 ـــ 3 1ٕ٘لٍخ ٚطف١خ  33131  .8

 33131 3 2ٕ٘لٍخ ٚطف١خ  33131  .9

 33324 3 اٌوٍِٛبد اٌزٕف١ن٠خ 33133  .11

 33111 3 2اٌوٍُ اٌؾو  33212  .11

 ـــ 2 ِؼًّ اٌٛهُ 33214  .12

 33121 6 3اٌزظ١ُّ اٌّؼّبهٞ  33221  .13

 ـــ 2 1ربه٠ـ اٌؼّبهح  33221  .14

 33121 3 1اإلٔشبء اٌّؼّبهٞ  33222  .15

 33131 2 1 اٌوٍُ ٚاإلظٙبه اٌّؼّبهٞ 33223  .16

 33221 6 4   اٌزظ١ُّ اٌّؼّبهٞ 33225  .17

 33221 2 2ربه٠ـ اٌؼّبهح  33226  .18

 33222 3 2اإلٔشبء اٌّؼّبهٞ  33227  .19

 11141 2 ػٍُ اٌَىْٛ 33231  .21

 31223 2 2 اٌوٍُ ٚاإلظٙبه اٌّؼّبهٞ 33311  .21

 ـــ 2 1اٌزؾىُ اٌج١ئٟ  33311  .22

 11141 3 اٌَّبؽخ 33312  .23

 33311 2 2اٌزؾىُ اٌج١ئٟ  33313  .24

 33322 3 ر١َٕك اٌّٛالغ 33314  .25

 33326 2 اٌؼّبهح اٌّؾ١ٍخ 33315  .26

 33226 2 ربه٠ـ رقط١ظ اٌّلْ 33321  .27

 33131 3 اٌزظ١ُّ اٌلافٍٟ 33322  .28

 33225 6 5اٌزظ١ُّ اٌّؼّبهٞ  33323  .29

 33227 3 3اإلٔشبء اٌّؼّبهٞ  33324  .31

 33231 2 1ٔظو٠خ اإلٔشبءاد  33325  .31

 33221 2 اٌؼّبهح اإلٍال١ِخ 33326  .32
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 33321 2 ٔظو٠بد رقط١ظ اٌّلْ 33327  .33

 33325 2 2ٔظو٠خ اإلٔشبءاد  33328  .34

 33323 6 6 اٌزظ١ُّ اٌّؼّبهٞ  33329  .35

 33224 2  2 فٛاص ِٚمبِٚخ اٌّٛاك 33331  .36

 33328 3 اٌّؼل١ٔخإٌّشآد  33333  .37

 33313 2 و١ّبد ِٚٛاطفبد 33341  .38

 33121 2 1إٍىبْ  33411  .39

 33313 2 ٕ٘لٍخ اٌزى١١ف 33411  .41

 33313 2 اإلضبءح 33412  .41

 33328 2 1اٌقوٍبٔخ اٌٍَّؾخ  33413  .42

 33411 2 2إٍىبْ  33414  .43

 ـــ 2 اٌظٛر١بد 33415  .44

 33413 2 2اٌقوٍبٔخ اٌٍَّؾخ  33416  .45

 33329 6 7اٌزظ١ُّ اٌّؼّبهٞ  33421  .46

 33327 3 1وٞ  ضاٌزظ١ُّ اٌؾ 33421  .47

 33226 2 اٌؼّبهح اٌّؼبطوح 33422  .48

 33421 6 8اٌزظ١ُّ اٌّؼّبهٞ   33423  .49

 33421 3 2اٌزظ١ُّ اٌؾضوٞ  33424  .51

 33422 2 ٔظو٠بد اٌؼّبهح 33425  .51

 30110 3 طوق ِٕٚب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 33426  .52

 ـــ 2 إٌٙلٍخ اٌظؾ١خ 33431  .53

 33313 2 ثوِغخ اٌّشبه٠غ 33511  .54

 33423 3 اٌلهاٍخ األ١ٌٚخ ٌّشوٚع اٌزقوط 33511  .55

 33511 11 ِشوٚع اٌزقوط 33514  .56
33426 

 33423 2 ِّبهٍخ إٌّٙخ 33531  .57

  ساعة 121 المجمـــــــــــــــوع 
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 هنذست انتصميم انذاخهي  انخطت انذراسيت نتخصص -3

 ( 51مادة ) 

 

 توزٌع الساعات المعتمدة على مكونات الخطة الدراسٌة:         
 

 ث

 

 اننسبت انمئىيت انسبعبث انمعتمذة انمتطهب

 %00 30 اٌّزطٍجبد اٌؼبِخ  5

 %67 93 اٌّزطٍجبد اٌزقظظ١خ اإلٌيا١ِخ 0

 %55 55 ِزطٍجبد اٌزقظض االفز١به٠خ 3

 %500 538 انمجــــــمـــــــــــــــــىع

 

 

 

 ساعة معتمدة( 31متطلبات  العامة:) ال .1
 

المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

رقم  أسم المقرر
 المقرر

 ت

 1 11111     1اٌٍغخ اٌؼوث١خ  3 ال ٌوجد

 2 11121 اٌلهاٍبد اإلٍال١ِخ 3 ال ٌوجد

 3 11131 1اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ  3 ال ٌوجد

 4 11131 2اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ  3 15135

 5 31111 ِجبكا اٌؾبٍٛة 3 ال ٌوجد

 6 11141 1اٌو٠بض١بد  3 ال ٌوجد

 7 11161 أٍب١ٍبد اإلؽظبء اٌؼبَ 3 ال ٌوجد

 8 13111 1اٌى١ّ١بء اٌؼبِخ  3 ال ٌوجد
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 9 13131  1اٌف١ي٠بء اٌؼبِخ  3 ال ٌوجد

 11 33111 اٌوٍُ إٌٙلٍٟ 3 ال ٌوجد

 انمجمىع 00 

 

 

 متطلبات التخصص: .2

 ساعة معتمدة( 93) المتطلبات اإللزامٌة:  . أ

 

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة

 أسم المقرر
 

رقم 
 المقرر

 ت

 1 35112 1التصمٌم بمساعدة الحاسوب  3 35115

 2 33110  1الرسم  الحر  3 ال ٌوجد

 3 33212 2الرسم الحر  3 33110

 4 33222 1اإلنشاء المعماري  3 ال ٌوجد

 5 33426 طرق ومناهج البحث العلمً 3 ال ٌوجد

 6 34121 أسس التصمٌم 3 ال ٌوجد

 7 34215  1تارٌخ الفن  3 ال ٌوجد

 8 34211 نظرٌات اللون وتطبٌماته 3 34121

 9 34213  2تارٌخ الفن  3 34215

 11 34214  الرسومات التنفٌذٌة 3 33222

 11 34225 1ظل ومنظور  3 33111

 12 34221 التصمٌم الداخلًالنظم المٌكانٌكٌة والكهربابٌة فً  3 ال ٌوجد

 13 34222 2ظل ومنظور   3 34225

 14 34311 تارٌخ التصمٌم الداخلً والعمارة 3 34215

 15 34312 نظرٌات التصمٌم الداخلً والعمارة 3 34311

 16 34314  3تارٌخ الفن  3 34213

 17 34325 2التصمٌم بمساعدة الحاسوب  3 35112

 18 34321 1الداخلً التصمٌم  *3 33212+34121

 19 34322 تصمٌم األثاث 3 34222

 21 34323 2التصمٌم الداخلً  *3 34321

 21 34324 تصمٌم اإلضاءة والصوت 3 ال ٌوجد

 22 34325 3التصمٌم بمساعدة الحاسوب  3 34225

 23 34326 تمنٌات مواد إنهاء 3 الٌوجد

 24 34327 التراث المعماري اإلسالمً  3 34215

 25 34328 المواصفات الداخلٌة وحساب الكمٌات 3 الٌوجد

 26 34425 3التصمٌم الداخلً  *3 34323

 27 34422 ممدمة المشروع 2 33426

 28 34423 مجسمات فنٌة 3 ال ٌوجد
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 29 34424 4التصمٌم الداخلً  *3 34425

 31 34425 5التصمٌم الداخلً  *3 34424

 31 34428 مشروع التخر  *4 34422

  93  مجموع الساعات المعتمدة 

 تدرس بواقع الضعف العتبارها ذات جانب عملً )أي كل ساعة معتمدة تدرس فعلٌاً ساعتان(.*

 

 ساعة معتمدة( 15متطلبات القسم االختٌارٌة: ) . ب

 مقررات دراسٌة من المقررات االختٌارٌة التالٌة: 5ٌختار الطالب 

 
المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

المقرر أسم  
 

رقم 
 المقرر

 ت

 1 34120 التصوٌر الضوبً  3 الٌوجد

 2 34414 الممارسات المهنٌة  3 34321

 3 34330 وصٌانة المبانً ترمٌم 3 33222

 4 34413 التمنٌات والنظم البٌبٌة 3 الٌوجد

 5 34427 المكمالت الداخلٌة 3 ال ٌوجد

 6 34429 طرق ووسابل العرض 3 34214

 7 34421 الجرافٌن فً التصمٌم الداخلً 3 34121

 8 30120 إدارة مشروعات 3 الٌوجد

 9 21213 مبادئ التسوٌك 3 ال ٌوجد

 10 21110 مبادئ إدارة األعمال 3 الٌوجد

 11 10170 لغة أجنبٌة ثانٌة 3 ال ٌوجد

 

 

 ( 52مادة ) 

 توزٌع المقررات على الفصول الدراسٌة 

 ثمان فصول دراسٌة عشرة فصول دراسٌة لتخصص الهندسة المعمارٌة و توزع الممررات الدراسٌة على

التراتبٌة من حٌث المستوى الدراسً لكل ممرر  لتخصص هندسة التصمٌم الداخلً وتراعى فٌهن

 والمتطلبات السابمة للممررات.

 ( 53مادة ) 

 توصٌف المقررات الدراسٌة
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ٌشمل وصف الممرر وأهدافه  تخصصلكل الخطة الدراسٌة  ٌوضع توصٌف مفصل لكل ممرر فً

وتحدد فٌه المواضٌع الدراسٌة موزعة على  (ومخرجات التعلم )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة

األسابٌع فً الفصل الدراسً. كما ٌشمل التوصٌف طرق التعلٌم والتعلم، تمسٌم الدرجات وتولٌتها، 

 . والكتاب الدراسً ومإلفه والناشر وسنة النشر

 

 ( 54مادة ) 

 نظام ترمٌز المقررات الدراسٌة 
 

، ٌمٌزه عن بمٌة الممررات، وذلن طبماً  فً جمٌع ألسام كلٌة الهندسة  ٌخصص رلم لكل ممرر دراسً
 الترمٌز للممررات الدراسٌة المتبع فً جامعة البحر المتوسط بحٌث ٌكون كالتالً: لنظام

 :فً لسم الهندسة المدنٌة  (1)اٌوٍُ إٌٙلٍٟ مثال 

 انتسهسم

Serial 

 انفئت / اننىع

Categories 

انمستىي 

 انذراسي

Year 

 انقسم

Department 

 انكهيت

Faculty 

 مثبل

 انرسم انهنذسي 1 1 1 3 0

I 

(11130) 

 

( ، الرلم الثانً فً الترتٌب ٌشٌر الى المسم العلمً )لسم الهندسة 1الرلم األول ٌشٌر الى كلٌة الهندسة )

(، الرلم الرابع 4، أو  3،  2السنة األولً ،1( ، الرلم الثالث ٌشٌر الى المستوي الدراسً )1المدنٌة( )

 تسلسل الممرر. ،والرلم الخامس ٌشٌر إلى الى فبة الممرر ضمن ممررات المسمٌشٌر 

    ( 55مادة )                                            

 أحكام عامة

من أحكام، تطبك البحة  الدراسة واالمتحانات بجامعة البحر المتوسط الدولٌة البحةفٌما عدا مانصت علٌه 

لسنة  551الدراسة واالمتحانات بالجامعات اللٌبٌة الصادرة بموجب لرار اللجنة الشعبٌة العامة رلم 

 م.2515

 

 

 

 

 تعتمد

2  /2  /2515 



 

35  _____________________________________________________________________ 

 2015 - الهندسةالالبحة الداخلٌة لكلٌة 
 

 


