ماذا تعرف عن قسم الهندسة
الكهربائية واإللكترونية؟
يعتبر تخصص اليندسةالكيربائية واإللكترونية فرعاً
من فروع العموم اليندسية،وىو ييتم بدراسة توليد

وانتاج الطاقة الكيربائية ثم نقميا وتوزيعيا .كذلك
ييتم بدراسة نظم االتصاالت السمكية والالسمكية
وشبكات الحاسوب واإلنترنت .وأيضا يشمل دراسة

تقنيات األتمتة الصناعية والتحكم بكل صورىا
وتطبيقاتيا.

وترجع أىمية اليندسة الكيربائية في

العصر الحالي لكونيا من أىم العامل المؤثرة

والمطموبة في قطاع الصناعة ،كما أنيامن أىم
عوامل الدعم لتقدم ونمو االقتصاد .فيي تقريباً

عصب الحضارة المدنية في وقتنا الحالي ،واليندسة

الكيربائية مجال دراسي ذو خمفية تاريخية تعود إلى

ثالثة قرون مضت ،حيث ُيعتقد أن أول ميندس
كيرباء ىو الميندس وليام جمبرت في القرن السابع
عشر ويقال أنو أول من استخدم مصطمح الكيرباء

في التفريق بين المغناطيسية والكيربية الساكنة بعد

أن كانت دراسات اليندسة الكيربائية في أول

رؤية القسم :لقسم اليندسة الكيربائية واإللكترونية

الكيرباء األوائل توماس أديسون وفيرنر فون

محمياً وعالمياً في مجاالت عموم اليندسة الكيربائية

ظيورىا مندمجة في عمم الفيزياء أيام عمماء ورواد

رؤية بأن يكون صرحاً تعميميا أكاديمياً رائداً ومتمي ًاز

سيمنس.

واالتصاالت والتحكم اآللي والبحث العممي.

الدراسة بتخصصات اليندسة الكيربائية واإللكترونية

رسالة القسم :يسيم قسم اليندسة الكيربائية

اإللكترونيات واالتصاالت ونظم التحكم اآللي

تضطمع بيا كمية اليندسة بجامعة مصراتة ،وفي ىذا

تيتم بدراسةنظم توليد الطاقة الكيربائية وطرق

من الميندسين المبدعين والمتميزين ومن ذوي

األكاديمية تتضمن دراسة القوى الكيربائية وىندسة
وتطبيقاتو.حيث أن الشعبة األولى من التخصص
نقميا

وتقنيات

بالجيد

العالي

وتوزيعياعمى

المستيمكين بالجيود المتوسطة والمنخفضة ،بينما

تشمل

شعبة اليندسة

اإللكترونية دراسة

الدوائر

والنظم اإللكترونية التماثمية والرقمية وعموم وىندسة
الحاسبات وأسس االتصاالت مع نظم وشبكات
االتصاالت السمكية والالسمكية .أما الشعبة األخيرة

واإللكترونية بدوره في أداء الرسالة األكاديمية التي
الصدد يسعى القسم إلى توفير احتياجات المجتمع
المستوى الرفيع والذين يتمتعون بخمفية عممية
وأكاديمية ممتازة ويتحمون بأخالق عالية تجمع بين
الميارات والمعارف األساسية المطموبة ،ويتم ذلك
عن طريق تقديم برامج تعميمية عالية الجودة في

مستوى التعميم الجامعي والدراسات العميا والبحث
العممي وخدمة المجتمع.

فتركز عمى دراسة نظريات ونظم التحكم اآللي مع

أهداف القسم :تتركز األىداف العامة لمقسم عمى

الكيربائي ومجاالت التحكم المختمفة باليندسة

لمطالب ليصبحوا خريجين قادرين عمى اإلبداع

تطبيقاتيا في الحياة العممية مثل أنظمة التحريك

الكيربائية.

تقديم المعرفة والميارات والسموك وتغيير االتجاىات

والتألق في مجاالت تخصصيم ،وىذا يتحقق من

 .8الفيم الكامل ألخالقيات العمل اليندسي وغرس

خالل األىداف التالية:

 .1تزويد طالب القسم بالمعمومات والمعارف

مفاىيم األمانة العممية في نفوس منتسبي القسم.

المرحمة العامة :التي يدرس بيا الطالب مقررات

 .9تحفيز الطالب عمى االستمرار في تنمية

اليندسة

معموماتيم ومياراتيم والدفع بيم لتقوية ميارات

حوالي سنة (فصميين دراسيين).

الكيربائية وفروعيا المتعددة.

االتصال.

مرحمةالهندسة الكهربائية العامة :وفي ىذه المرحمة

 .2تنمية المقدرة عمى تطبيق المعرفة بالعموم

 .11خمق اإلحساس الجماعي والتدريب عمى العمل

الطبيعية والرياضيات واليندسة لحل المشاكل

بروح الفريق.

العامة باإلضافة إلى عدد من مقررات العموم العامة،

األساسية

والتخصصية

في

مجاالت

اليندسية.

البرامج الدراسية:

 .3تصميم واجراء التجارب المعممية ومحاكاتيا
بالحاسوب وتحميل النتائج من النظريات العممية.

تُعنى بدراسة
الكيربائية واإللكترونية

المناسبة ليا ومتابعة األبحاث العممية.

 .5معرفة ميارات الطالب وصقميا وتنميتيا
وتوجيييم لمجال البحث المناسب ليم.

اليندسة

الكيربيةواإللكترونية
اليندسة

بالقسم ليتوسع في دراسة عموميا ،ولمدة ثالث

فيفترةخمسة سنوات (عشرة فصول دراسية) لمحصول

عمى الطالب كتابة ومناقشة مشروع تخرج في مجال

أسس

ومبادئ

وتطبيقاتيا

المختمفة

عمى درجة البكالوريوس في العموم اليندسية ،كما

 .6إجراء البحوث والدراسات العممية وتقديم
 .7استخدام الميارات اليندسية ووسائل التقنية

بكمية اليندسة جامعة مصراتة تقسم إلى ثالثة مراحل

الحديثة في التطبيقات اليندسية مجال التخصص.

مرحمة التخصص :وىنا عمى الطالب اختيار شعبة

من شعب اليندسة الكيربائية واإللكترونية المعتمدة

تختمف المناىج والمقررات الدراسية التي تُدرس من
جامعة ألخرى.

االستشارات في مجاالت التخصص.

يدرس الطالب عموم اليندسة الكيربائية واإللكترونية

ومدتيا حوالي سنة دراسية (فصمين دراسيين).

إنبرامج دراسة

 .4فيم وتحميل المشاكل اليندسية وايجاد الحمول

العموم األساسية واإلنسانية واليندسية العامة وتستمر

الدراسة في قسم اليندسة الكيربائية واإللكترونية
ىي:

سنوات (ستة فصول دراسية) ،في نياية ىذه المرحمة
من مجاالت التخصص.من ىذه الشعب:


شعبة ىندسة القوى الكيربائية.



شعبة ىندسة االتصاالت.



شعبة التحكم اآللي واألتمتة الصناعية.

في مجال الدراسات العميا قد تختمف نظم الدراسة من

ومنظومات القدرة– المكاتب والييئات االستشارية -

الموجات الدقيقة– شركات الكيرباء– شركات تصنيع

كمية ألخرى وذلك حسب أىداف ومتطمبات

الشركات النفطية – وسائل النقل البحري  -القوات

وصيانة اليواتف النقالة والثابتة  -تصميم وتطوير

المسمحة  -السكك الحديدية والمواصالت الكيربائية

نظم االتصاالت – الموانئ والمطارات – شركات

– الموانئ و المطارات – محطات صيانة السفن-

النقل البحري تصميم وتنفيذ شبكات االتصاالت–

محطات توليد الطاقة الكيربائية – نظم نقل الطاقة

محطات الرصد والمتابعة واألقمار الصناعية–

– نظم توزيع الطاقة -مراكز التحكم والسيطرة -

القواعد الجوية ومراكز الدفاع الجوي والمخابرة -

وحدات دراسية تقسم إلى مقررات دراسية فقط

تخطيط إنارة المصانع -تصميم إنارة الشوارع

أحدىا يكون عمى شكل مشروع تخرج.

والميادين  -تصميم نظم اإلنارة في المباني السكنية

كافة الشركات التي تكون نظم االتصاالت جزًء من

الدراسة،ففي قسم اليندسة الكيربائية واإللكترونية
بجامعة مصراتة يتبع نظامين في دراسة الماجستير
ىما:


وحدات دراسية تقسم إلى مقررات دراسية مع
إنجاز ومناقشة رسالة بحثية.



الشعب التي بيا دراسات عميا لنيل درجة الماجستير

ىي:


شعبة القوى الكيربائية.



شعبة ىندسة االتصاالت.



شعبة التحكم اآللي.

البسيطة والمركبة  -نظم التحريك الكيربائي في كافة
المصانع وآلياتيا  -التحكم في آليات التشغيل
والماكينات وعمميات التصنيع المختمفة -نظم التحكم
اآللي الصناعية بكافة أنواعيا.

عمميا أو ىيكمتيا.

أجيزة الحاسب  -أجيزة االستقبال واإلرسال
اإللكتروني – شبكات نظم الحاسب – مصانع
األجيزة والمعدات اإللكترونية  -مبدالت التيار
والجيد االلكترونية  -المصانع التي بيا نظم تحكم

شركات البريد  -شركات االتصاالت  -شركات

آلي -مراكز صيانة واصالح األجيزة اإللكترونية -

اليواتف الثابتة – شركات اليواتف النقالة – محطات

تشغيل وصيانة نظم التحكم والسيطرة الصناعية –

تحسين جودة الطاقة الكيربائية في المصانع

اإلرسال واالستقبال المرئي– في مجاالت اإلرسال

صيانة نظم التحكم في المحركات – تصميم وتركيب

والمنشآت -الصيانة بكافة المصانع والشركات

واالستقبال المسموع – شركات النفط– محطات

وصيانة نظم التحكم في مضخات المياه – صيانة

مجاالت وفرص العمل:

المضخات والضواغط التي تعمل بدوائر تحكم ألي-



بيانات ومعمومات.

لوحات التحكم بالمصانع -نظم التحكم بالحاكمات
المبرمجة (.)PLC
كيف يمكنك اختيار التخصص المناسب؟
اليندسة موضوع لتخصصات كثيرة ومتنوعة ،منيا

توفر ما يتعمق بموضوع التخصص من؛



أن تتوفر ميول ورغبات في دراسة ىذا

التخصص.


العمم ببرنامج الدراسة ومتطمبات التخرج لنيل
المؤىل العممي.



أن يتحرى وضوح الميارات واالتجاىات التي

والصناعية والنفط واليندسة الكيميائية والطيران



وعموم المواد والري والبيئة وغيرىا .وتحديد موضوع

التعرف ميزاتوعيوب ىذا التخصص.



أنيكون لديو قدر كافي من الذكاء الذىني

المدني والميكانيكا والكيرباء واإللكترونيات والعمارة

يحققيا ىذا التخصص.

ليمكنو من التحصيل العممي واالستمرار في

التخصص ،ىو أول الخطوات عمى طريق النجاح
والتميز ،وىو حجر الزاوية في شخصية كل منيرغب
التخصص وىويتو.
و لكي يتمكن الطالب من اختيار المجال الذي
سيتخصص فيو عميو اإللمام بالمعمومات التالية:


أن تكون متطمبات مجال التخصص واضحة

أمام الدارسين.

الدراسة.


توفردعممعنوي من الوالدين والمرشد األكاديمي
وغيرىم.



دراية بمجاالت العمل وتوفرىا بسوق العمل
الحالي والمستقبمي.

