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 خمترصة نبذة •

وتحليل وتشييد  وتصميم بدراسة والمعني الهندسة فروع أهم أحد هي (Civil Engineering) المدنيــــة الهندسة

الحديدية  والمطارات والسكك واألنفاق والجسور والطرق كاألبنية البشرية مشاريع البنية التحتية التي تخدم وصيانة

 كغيرها من والمباني بمختلف أنواعها. وهي والسدود الصحي الصرفالمياه وشبكات األمطار و وشبكات والموانئ

إنشائية  مواد الكبير من خالل اكتشاف وإنتاج الصناعي والتقني التطور مع توقف ودون باستمرار الفروع تتطور

 .المستقبليةمحسنة وتقنيات تنفيذ حديثة تفي باالحتياجات 

 Civil)درجة علمية في مجال الهندسة المدنية بالمهندسين المدنيين  علىاألفراد المتحصلين  علىيطلق 

Engineers) هذه الدرجة العملية عادة ما تكون بكالوريوس هندسة مدنية ويتم الحصول عليها بعد مدة دراسية .

سنوات يدرس خاللها الطالب مواد عامة كالرياضيات والفيزياء ومواد تخصصية كمواد التصميم  5تمتد حتى 

ي مراحل متقدمة من الدراسة ينتقل الطالب والتحليل االنشائي واإلدارة الهندسية. بعد االنتهاء من المواد األساسية وف

 غيرها.  إلى مواد أكثر تخصصا في أحد فروع الهندسة المدنية كهندسة االنشاءات أو هندسة الطرق أو

خصوصا ًبعدًفتحًليبياًالمجالًلشركاتًالنفطًالعالميةًلالستثمار،ًاألمرًالذيًيتيحًالفرصةًلخريجًًحلياً 

 القسمًفيًوجودًمجالًللعملًحالًتخرجه.
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 طرق التواصل •

 

 

 عنوان البريد اإللكتروني:    

  املوقع اإللكتروني:

 :القسمعنوان 

 

CE@eng.misuratau.edu.ly 

https://misuratau.edu.ly/engg/department#1  

  

 -مبنى األقسام العلمية –الهندسة كلية 

 مصراتة / ليبيا - قسم هندسة املدنية 

Misurata University| Faculty of Engineering - Scientific 

Departments Building - Department of Civil Engineering 

Misurata / Libya 

 

Email Address: 

Website Address: 

Office Address: 

 

mailto:CE@eng.misuratau.edu.ly
https://misuratau.edu.ly/engg/department#1
http://www.misuratau.edu.ly/
http://www.misuratau.edu.ly/
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 19 .................................................................................................................................... المعيدون 7) ) جدول
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 ـــة:املقدم 1

لمهندسين في مجاالت الهندسة المدنية لمصراتة وما حولها من المناطق  مدينةلحاجة  استجابةتأسس هذا القسم 

الهندسة  اختصاصاتوغيرها من  والبيئة المياهالمختلفة مثل هندسة اإلنشاءات وهندسة الطرق والمطارات وهندسة 

 .المدنية

 ،العاملة في مجال الهندسة المدنية إيجابيا  وبالفعل فقد كان مردود هذا القسم على المؤسسات والشركات المختلفة 

 تطويرالعديد من خريجي هذا القسم في العمل بتلك المؤسسات والشركات لإلسهام في أعمال البناء وال انخرطحيث 

وال يزال الطلب من تلك المؤسسات والشركات على خريجي هذا القسم متزايدا  لما تشهده بالدنا  البالد، تشهدها التي

 هدور تقديم سيواصلوبالتالي فإن هذا القسم  ،البنية التحتية واإلسكان والبيئة تطوير تنشطة في مجاال من حركة

 .تطور المجتمع ونموه استمرار مع متزايدةرئيسي في خدمة المجتمع وبصورة ال

، الرسم 1ياء ، فيز1، رياضة 1إلى القسم بعد إنجاز المقررات التالية: ميكانيكا هندسية  االنضمامللطلبة  يمكن

ة خالل الفصلين \الهندسي. ويتكون نظام الدراسة بالقسم من عدد أربع شعب تخصصية، حيث يستطيع الطالب

 :التالية الشعب وهي ،الدراسيين األخيرين أن يختار إحداها

 .هندسة اإلنشاءات واألساسات

 .هندسة المواصالت والمساحة

 .هندسة الموارد المائية والبيئة

 .اإلنشاء ةارإدو هندسة

 شاملة دراسية وحدة 154 عدد إنجاز بعد المدنية الهندسة في البكالوريوس درجة علىة \الطالب يتحصل حيث

 .التخصصية الشعب إحدى في تخرج مشروع

 خمس عدد يشغلون فنيين مهندسين من كادر يتوفر وكما الشعب، جميع في قارون تدريس هيئة أعضاء بالقسم يتوفر

 ميكانيكا ومعمل المساحة ومعمل الطرق ومعمل التربة ميكانيكا ومعمل الخرسانة تكنولوجيا معمل: وهي معامل

 .الموائع
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 التأ سيس: 1.1

جامعة مصراتة كأحد أول ثالثة أقسام تم افتتاحها في الكلية وذلك في العام \تأسس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة

، في حين انطلقت مجالهذا الليتولى إعداد وتخريج المهندسين المتخصصين في ف،  2001\2000 الجامعي

  م.2003الدراسات العليا )الماجستير( بالقسم سنة 

 ف:الرؤية والرساةل وال هدا 2
 

 ة:الرؤي 2.1

 واستخدام العمل حقل في واإلبداع القيادة على القدرة يمتلكون أكفاء مدنيين مهندسين تخريج إلى القسم يسعى

 العملية والتجارب البحوث وإجراء المعلومات ونقل والتدريب البحث وسائل وتطوير الحديثة والتقنيات التكنولوجيا

  . المدنية الهندسة مجاالت بجميع يتعلق فيما االستشارية الخدمات تقديم إلى باإلضافة. والتطبيقية

 :الرساةل 2.2

 مهندسا ليصبح الصحيح المسار على ستضعه التي الضرورية المهارات إلكتساب الطالب لمساعدة القسم يسعى

 المجتمعات معيشة مستوى على فعال بشكل للتأثير الفرصة له تتيح ومجزية محترمة مهنة تعتبر والتي محترفا مدنيا

 مثل المهمة التحتية البنية منشآت وتطوير وصيانة بناء مشاريع في الطالب مساهمة خالل من ذلك يتحقق. حوله من

 ومدارس مستشفيات تكون قد والتي المنشآت وبناء وتصميم المجتمعات لكافة المياه وتوفير المختلفة النقل أنظمة

 واستخدام البيئة على المحافظة مع المشاريع هذه كل يهندس كيف الطالب سيتعلم. المهمة الخدمات من وغيرها

 .والمتطورة الحديثة البناء وطرق والتقنيات المواد
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 :ال هداف .32

 وإكمال إقامة في يساهموا لكي التخصص مجال في الحديثة العلوم يحملون مدنيين مهندسين تخريج .1

 .االستثمارية خطتها يالئم بما الهندسية المشاريع

 والتعليمية البحثية المؤسسات وقيادة بناء في يساهموا لكى العليا الشهادات حملة من مهندسين تخريج .2

 .التخصص مجال في العلمي التقدم ومواكبة

 القطاع في الهندسية المشاريع وتنفيذ وتقييم دراسة في الحديثة التكنولوجيا ووسائل العلمية الطرق استخدام .3

 .والخاص العام

 الحديثة العالمية التقنيات نقل لغرض الخاص والقطاع الدولة ومؤسسات دوائر في الهندسي الكادر تدريب .4

 .المؤسسات هذه إلى

 المعرفة لنقل وذلك وخارجها البالد داخل المناظرة واألقسام القسم بين والبحثية العلمية العالقة إدامة .5

 .النشاطات من وغيرها والفنيين الطلبة وتدريب العلمية الخبرات وتبادل

تقديم الخدمات االستشارية والدراسات الفنية ودراسات الجدوى من خالل القسم ومكتب االستشارات  .6

 قطاعات الدولة والقطاع الخاص.الهندسية إلى 

 ل:و ــرشوط القب 3
 

 مرحةل الباكلوريوس: 3.1

بعد توفير متطلبات القبول في كلية الهندسة )القسم  المدنية الهندسة برنامج في الطالب لقبول يشترط

 اجتاز الُمقررات التالية: يكون قد أنالعام( 

 يهندس رسم - 1فيزياء - 1 هندسية ميكانيكا - 1رياضة
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 القسم الي االنتقال

مكتب التسجيل  يتولى حيث ،األخرى اقسام من المدنيةللطالب االنتقال الي برنامج قسم الهندسة  يمكن

 - 1رياضة مقرراتان يكون الطالب قد اجتاز  ىعلبالكلية احالة ملف الطالب الي البرنامج للبث فيه 

 .هندسي رسم - 1فيزياء - 1 هندسية ميكانيكا

 االستمرار متطلبات 

ويمكن ان ، فصل 12 ال يتجاوزلالستمرار في البرنامج يتطلب علي الطالب استكمال البرنامج في عدد 

 ذلك.بفصلين اضافيين بعد تقديم طلب  المتعثرالطالب يعطى 

 :اجس تريمرحةل امل .23

 بهذا البرنامج: االلتحاققبول ومن شروط  دنيةيتيح القسم برنامج دراسات عليا في مجال الهندسة الم

 .، أو ممنوحا  منحة رسمية إذا كان غير ليبيأن يكون الطالب ليبيا   •

 أن يكون حاصال  على درجة البكالوريوس من جامعة ليبية، أو من جامعة أخرى معترف بها •

 .األقل علىبتقدير جيد 

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك، والئقا  طبيا   •

 .تدرسيهإرفاق طلب االلتحاق بتزكيتين من أستاذين سبق لهما  •

 .أن يقدم ما يثبت موافقة جهة العمل على االلتحاق بالبرنامج •

 .اجتياز اختبارين تحريري وشفوي •
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 ــة:الربامج التعلميي 4

 :باكلوريوسمرحةل ال  14.

األساسية والعلوم الهندسية العامة والهندسية التخصصية  يتوجب دراسة العلوم كفء مدنيإلعداد مهندس 

البكالوريوس في قسم الهندسة  جببرنامالدراسة  إلنهاءالفترة الزمنية الالزمة باإلضافة إلى التدريب العملي. 

درجة اإلجازة الجامعية يتحصل في نهايتها الطالب علي  لغ عشرة فصول دراسية )خمس سنوات(تبالمدنية 

بجانب دراسة المواد التخصصية يقوم طالب السنة النهائية بإعداد مشروع تخرج في مجال  .(يوس)البكالور

 ىعل، حيث يهدف المشروع إلى اختبار مدى قدرة الطالب على استيعاب العلوم التي درسـها والتدريب دراسته

 :ةالتاليالقسم الشعب  ويتيح .أساليب البحث العلمي الصحيح

 .واألساساتهندسة اإلنشاءات  .1

 .هندسة المواصالت والمساحة .2

 .هندسة الموارد المائية والبيئة .3

 هندسة وإدارة اإلنشاء. .4

إلى أحد هذه الشعب في بحيث يدرس بها مادتين اختياريتين إلى  االنضماميختار الطالب في الفصلين األخيرين 

 جانب مشروع التخرج والذي يجب أن يكون موضوعه ينتمي إلى هذه الشعبة. 

 

 :اجس تريمرحةل امل 2.4

الدرجة  علىطلبات الحصول إلتمام متوفي مجال هندسة اإلنشاءات  ماجستيربرنامج  الهندسة المدنية مقس يوفر

  العلمية فإنه: 

وحدات بحثية  6وحدة مقررات دراسية باإلضافة إلى  30 وحدة دراسية منها 36 يتم عدديتوجب على الطالب أن 

 في رسالة تخرج متعلقة بهندسة اإلنشاءات. ويكون تفصيل الوحدات كالتالي: متمثلة

   عدد الساعات  األسبوعية:  
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 النسبة %                                                                                                                 

    العامة اإللزامية:               للمقرراتعدد وحدات   ❖

    اإللزامية:          التخصصيةعدد وحدات المقررات   ❖

 :         االختيارية التخصصيةعـدد وحدات المقررات  ❖

  لتخرج(:بحثية لعدد الوحدات البحثية )رسالة  ❖

 

 :القسم تقامئة ابملقررا 5

 :برانمج الباكلوريوسمقررات  5.1

 مقررات العلوم االنسانية: •

 االنسانيةالعامة  مقرراتال 1) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت
150ع أ   .1  -- 2 1لغة عربية  

141ع أ   .2  -- 3 1لغة إنجليزية  

170ع أ   .3   *1 ثقافة إسالمية للمهندسين 

151ع أ   .4 150ع أ  1 2لغة عربية    

142ع أ   .5 141ع أ  3 2لغة إنجليزية    

 

 مقررات العلوم العامة: •

 العامة  المواد مقررات 2) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

6 

15 

9 

6 

16.67 

41.67 

25 

16.67 
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1.  
101ع ع   -- 3 1رياضة  

2.  
111ع ع   -- 3 1فيزياء  

3.  
115ع ع   -- 3 كيمياء 

4.  
102ع ع  101ع ع  3 2رياضة    

5.  
112ع ع  111ع ع  3 2فيزياء    

6.  
م 115ع ع  115ع ع  1 كيمياء معمل   

7.  
152ع أ  151 ع أ 1 كتابة التقارير الفنية   

8.  
203ع ع  102ع ع  3 3رياضة    

9.  
م112ع ع  112ع ع  1 فيزياء معمل   

10.  
206ع ع  102ع ع  3 إحصاء واحتماالت   

11.  
203ع ع  102ع ع  3 3رياضة    

12.  
204ع ع  203ع ع  3 4رياضة    

13.  
306هـ ع  204+ ع ع  200ع ع  3 تحليل عددي   

 

 مقررات العلوم الهندسية •

 العامة  العلوم الهندسية  مقررات 3) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت
121هـ.ع   .1  -- 3 1ميكانيكا هندسية  

222هـ.ع   .2 121+ هـ ع  101ع ع  3 2ميكانيكا هندسية    

127هـ.ع   .3  -- 2 رسم هندسي 

130هـ.ع   .4  ال يوجد 3 ورش ميكانيكية 

210هـ.مك   .5 115 +  ع ع 111ع ع  3 ديناميكا حرارية   

125هـ ع   .6  -- 2 هندسة وصفية 

 

 مقررات التخصصية •
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 العلوم الهندسية التخصصية مقررات 4) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت
280هـ كه   .1 112ع ع  3 هندسة كهربية والكترونية   

201هـ مد   .2 1تحليل إنشائي   121+ هـ ع  101ع ع  3   

202هـ مد   .3 1مقاومة مواد   تزامنيا   201هـ مد  3   

204هـ مد   .4  - 3 جيولوجيا هندسية 

252هـ مد   .5 127هـ ع  2 رسم مدني   

301هـ مد   .6 2تحليل إنشائي   202+ هـ مد  201هـ مد  3   

302هـ مد   .7 222هـ ع  3 ميكانيكا موائع   

303هـ مد   .8 202هـ مد  2 خواص واختبارات المواد   

304هـ مد   .9 1تربة ميكانيكا   204+ هـ مد  202هـ مد  3   

م 304هـ مد   .10 304هـ مد  1 معمل ميكانيكا تربة   

305هـ مد   .11 1مساحة   101ع ع  3   

306هـ مد   .12 202هـ مد  3 تكنولوجيا الخرسانة   

م 306هـ مد   .13 306هـ مد  1 معمل تكنولوجيا الخرسانة   

351هـ مد   .14 1منشآت خرسانية   م 306مد + هـ  201+ هـ مد  252هـ مد  3   

352هـ مد   .15 1منشآت فوالذية   202+ هـ مد  201+ هـ مد  252هـ مد  3   

355هـ مد   .16 1هندسة صحية   115+ ع ع  302هـ مد  3   

360هـ مد   .17 2مساحة   305هـ مد  3   

م 360هـ مد   .18 تزامنيا   360هـ مد  1 معمل مساحة   

401هـ مد   .19 م 306م + هـ مد  304هـ مد  3 تشييد مباني   

402مد هـ   .20 تزامنيا   360هـ مد  3 هندسة نقل   

403هـ مد   .21 302هـ مد  3 الهيدروليكا   

404هـ مد   .22 2ميكانيكا تربة   م 304هـ مد  3   

405هـ مد   .23 302هـ مد  3 علم المياه والري   

406هـ مد   .24 206ع ع  3 اقتصاد هندسي   

408هـ مد   .25 1هندسة طرق   402هـ مد  2   
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452هـ مد   .26 2منشآت خرسانية   301+ هـ مد  351هـ مد  3   

453هـ مد   .27 2منشآت فوالذية   301+ هـ مد  352هـ مد  3   

455هـ مد   .28 2هندسة صحية   355هـ مد  3   

501هـ مد   .29 2هندسة طرق   408هـ مد  3   

502هـ مد   .30 401هـ مد  2 إدارة مشاريع   

504هـ مد   .31 405+ هـ مد  403هـ مد  2 منشآت هيدروليكية   

516هـ مد   .32 أساسات هندسة  404هـ مد  3   

523هـ مد    .33 402هـ مد  3 هندسة المرور   

599هـ مد   .34 112ع ع  4 مشروع التخرج   

 

 :برانمج املاجس تريمقررات  5.2

 اإللزاميةالمقررات العامة  •

 مقررات العلوم العامة في مرحلة الماجستير 5) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت
601ع ع   .1  -- 3 رياضة هندسية متقدمة 

602ع ع   .2  -- 3 تحليل هندسي متقدم 

 

 المقررات التخصصية اإللزامية •

 في مرحلة الماجستير التخصصية االلزاميةمقررات  6) )جدول 

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1.  
601هـ مد   -- 3 مقاومة مواد متقدمة 

2.  
602هـ مد   -- 3 1ديناميكا إنشاءات  

3.  
603هـ مد   -- 3 منشآت خرسانية متقدمة 

4.  
604هـ مد   -- 3 تحليل إنشائي بالمصفوفات 
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5.  
605هـ مد   -- 3 ميكانيكا تربة متقدمة 

 

 االختياريةالمقررات التخصصية  •

 في مرحلة الماجستيرالتخصصية االختيارية مقررات  7) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

14.  
606هـ مد   -- 3 هندسة أساسات متقدمة 

15.  
607هـ مد   -- 3 تحليل إنشائي متقدم 

16.  
608هـ مد   -- 3 إحصاء هندسي متقدم 

17.  
609هـ مد   -- 3 تكنولوجيا خرسانة متقدمة 

18.  
610هـ مد   -- 3 خرسانة سابقة اإلجهاد 

19.  
621هـ مد   -- 1 ميكانيكا الصخور 

20.  
622مد هـ   -- 1 خرسانة عادية متقدمة 

21.  
699هـ مد   -- 3 رسالة بحثية 

 

 س:أ عضاء هيئة التدري 6

  :رئيس القسم 6.1

 

 

 د. محمود موس ي مفتاح شنينة

 دكتوراة املؤهل العلمي: •

 مساعد أستاذ الدرجة العلمية: •

 الهندسة املدنية التخصص العام: •

 هندسة التربة واألساسات التخصص الدقيق: •

   mahmoud.shanina@yahoo.com البريد اإللكتروني: •

mailto:abdulmojeb.almhroog@eng.misuratau.edu.ly
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 :أ عضاء هيئة التدريس الليبيون 6.2

 أعضاء هيئة التدريس الليبيون 8) جدول )

المؤهل  االسم الثالثي ت

 العلمي

الدرجة 

 العلمية

التخصص 

 الدقيق

 البريد اإللكتروني

هندسة التربة  أستاذ دكتوراة د. محمد شاهين  .1

 واألساسات
shaheenmohamed421@yahoo.com 

مساعد أستاذ دكتوراة األرباح على امحمد. د  .2  molarbah@gmail.com اإلنشاءات هندسة 

د.عبدهللا نورالدين   .3

 كمبة

هندسة طرق  أستاذ مساعد دكتوراة

 ومواصالت

a_kamba@hotmail.com 

د. مصطفى أبوشعالة   .4

 الدنلسي

 mustafa2280@yahoo.com هندسة اإلنشاءات أستاذ مساعد دكتوراة

أ.ابراهيم محمد   .5

 ابوسنينة

اتهندسة اإلنشاء أستاذ مساعد ماجستير  ibra.abusinena@eng.misuratau.edu.ly 

 علىد. أبوبكر   .6

 األميلس

المائية هندسة الموارد  محاضر دكتوراة

 والبيئة
a.alamailes@eng.misuratau.edu.ly 

د. وساام حسن بيت   .7

 المال

 wesam.beitelmal@eng.misuratau.edu.ly إدارة مشاريع محاضر دكتوراة

هندسة طرق  محاضر ماجستير أ.اسالم ميالد التريكي  .8

 ومواصالت
isslam.eltariki@eng.misuratau.edu.ly 

 Khalifa_g84@eng.misuratau.edu.ly هندسة اإلنشاءات محاضر ماجستير أ.خليفة سالم قلوز  .9

أ.عبدالعزيز عبدهللا   .10

 االسطي

طرق هندسة  محاضر ماجستير

 ومواصالت
aalossta@eng.misuratau.edu.ly 

أ.عمر القذافي   .11

 المنصوري

هندسة طرق  محاضر ماجستير

 ومواصالت
elmansouri@eng.misuratau.edu.ly 

محاضر  ماجستير امحمد ديهومأ.احمد   .12

 مساعد

 Dihoum1985@gmail.com هندسة اإلنشاءات 

محاضر  ماجستير أحمد محمد عنيبة  .13

 مساعد

البيئة والموارد 

 المائية

ahmed.ene9010@gmail.com 

أ. أسامة رمضان   .14

 الشويهدي

محاضر  ماجستير

 مساعد

المساحة 

 التصويرية

osram3006@gmail.com  

إسماعيل مصطفى   .15

 أبوسنينة

محاضر  ماجستير

 مساعد

إدارة مشروعات 

 اإلنشاء
abusnaina1991@gmail.com 

محاضر  ماجستير أ.امحمد حسن القط  .16

 مساعد

 Imhemmed@eng.misuratau.edu.ly هندسة اإلنشاءات

محاضر  ماجستير أ.بشير محمد ابوفلغة  .17

 مساعد

 bashir83rm@gmail.com هندسة مياه وبيئة

محاضر  ماجستير أ.عبدالرحمن معيوف  .18

 مساعد

 abdurrhman.mayouf@eng.misuratau.edu.ly هندسة مياه وبيئة

محاضر  ماجستير أ.عبدهللا علي شفتر  .19

 مساعد

 abdalh.90@gmail.com هندسة اإلنشاءات

 عبدالمجيب علىأ.   .20

 المحروق

محاضر  ماجستير

 مساعد

إدارة مشروعات 

 اإلنشاء

abdulmojeb.almhroog@eng.misuratau.edu.ly 

أ.عبدالمنعم عبدالحميد   .21

 الكبير

محاضر  ماجستير

 مساعد

هندسة طرق 

 ومواصالت
menem.kabeer@gmail.com 
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أ. عماد الدين محمد   .22

 قدح

محاضر  ماجستير

  مساعد

هندسة طرق 

 ومواصالت
emad.ffg@gmail.com 

محمد  عبد الكريمأ.   .23

 األطرش

محاضر  ماجستير

 مساعد

 abdalkreemaltresh@hotmail.com هندسة اإلنشاءات

أحمد  عبد هللاأ.   .24

 الدريني

محاضر  ماجستير

 مساعد

هندسة طرق 

 ومواصالت
abdallah.dreeny@gmail.com 

محاضر  ماجستير أ. علي محمود غليو  .25

 مساعد

 amg942009@gmail.com هندسة اإلنشاءات

 عبد هللا عبد المطلب  .26

 بن سليم

محاضر  ماجستير

 مساعد

 toroba_90@yahoo.com هندسة وإدارة اإلنشاء

محاضر  ماجستير أ.محمد احمد معيتيق  .27

 مساعد

 m.mohamed.meteeg@gmail.com هندسة مياه وبيئة

محاضر  ماجستير أ.نورا علي الكرامي  .28

 مساعد

 alkrrami@yahoo.com هندسة اإلنشاءات

محاضر  ماجستير يوسف محمد الفقيه  .29

 مساعد

 jozefalfaji@gmail.com هندسة مياه وبيئة

 

 :أ عضاء هيئة التدريس املوفدون 6.4

 

 أعضاء هيئة التدريس الموفدون 9) جدول )

المؤهل  االسم الثالثي ت

 العلمي

الدرجة 

 العلمية

التخصص 

 الدقيق

 البريد اإللكتروني

1.  
عمر السنوسي بن 

 عامر

ماجستير 

هندسة 

 مدنية

محاضر 

 مساعد

تكنولوجيا 

 خرسانة

oamer@g.clemson.edu 

2.  
 عماد عبد هللا بعيو

ماجستير 

هندسة 

 مدنية

محاضر 

 مساعد
... 

e_elfa@encs.concordia.ca 

3.  
محمود ابراهيم 

 الديك

ماجستير 

هندسة 

 مدنية

محاضر 

 مساعد
 طرق

mahmoud.eldeek@eng.misuratau.edu.ly 

4.  
 عبد هللارمضان 

 بن سليم

ماجستير 

هندسة 

 مدنية

محاضر 

 مساعد
 طرق

RSALIM@ASU.EDU 

  

 

 :املعيدون 7

 المعيدون 10) جدول )

المؤهل  االسم الثالثي ت

 العلمي

الدرجة 

 العلمية

التخصص 

 العام

 البريد اإللكتروني
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 أشرف عثمان  .1

 أبوحنك

 ashraf00218@gmail.com هندسة مدنية معيد بكالوريوس

 

علي محمد   .2

 العجيل

 ... هندسة مدنية معيد بكالوريوس

علي سالم   .3

 أبوبريدعة

 ... هندسة مدنية معيد بكالوريوس

هارون إدريس   .4

 أبوشيبة

 haroun.abushaiba@eng.misuratau.edu.ly هندسة مدنية معيد بكالوريوس

توفيق صالح   .5

 الدين الشويرف

 ... هندسة مدنية معيد بكالوريوس

 عبدالسالم  .6

 عطية كريم

 a.kareem@eng.misuratau.edu.ly هندسة مدنية معيد بكالوريوس
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حصائيات 8  :ا 

 :سجلين بالقسمأعداد الطلبة الم 8.1

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

1.  83 23 106 06 04 10 89 27 116 

 

 

 :م2019-2018حتي فصل ربيع  الخريجين من القسمأعداد الطلبة  8.2

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

2.  438 30 468 18 09 27 456 39 495 

 

 

 

 
 (1) الطلبة الليبيين عدد

 
 (2) الطلبة غير الليبيين عدد

 
 (3) إجمالي أعداد الطلبة

 
 (4) الليبيين عدد الخريجين

 
 (5) غير الليبيين عدد الخريجين

 
 (6) إجمالي أعداد الخريجين

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى
ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

2019خريف / ربيع   

2019خريف / ربيع   
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 :المسجلين في مرحلة الدراسات العلياأعداد الطلبة  8.3

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

3.  09 01 10 0 0 0 09 01 10 

 

 

 :الخريجين من مرحلة الدراسات العلياأعداد الطلبة  8.4

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي 

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

4.  53 08 61 06 01 07 59 09 68 

 

  

 
 (7) في مرحلة املاجستير عدد الطلبة الليبيين

 
 (8) في مرحلة املاجستير الليبيين غير الطلبة عدد

 
 (9) في مرحلة املاجستير الطلبة أعداد إجمالي

 
 (10) في مرحلة املاجستير الليبيينالخريجين عدد 

 
 في مرحلة املاجستير الليبيين غيرخريجين ال عدد

(11) 

 
 (12) الخريجين في مرحلة املاجستير أعداد إجمالي

ذكر

أنثى
ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

21

2

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

2019خريف / ربيع   

2019خريف / ربيع   
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 :املعامل 9

المتوافقة  الهندسةتدريب الطالب على فهم المبادئ والمفاهيم األساسية لعلم  هو القسمأهم أهداف  أحدإن 

مع ما يقومون بدراستها نظريا  وتعلم كيفية تطبيقها معمليا  لتنمية المهارات الفكرية وسرعة البديهة والتركيز 

 . لدى الطالب

في استطاع القسم تجهيز عدد من المعامل األساسية والتي تساهم حاليا في العملية التعليمية والتي تتمثل 

 :اآلتي

 معمل الخرسانة •

انجاز أكتر من اثني عشر اختبارا  للركام الخشن والناعم، وما ال يقل عن عشرة في هذا المعمل من الممكن  

انة الطازجة والمتصلبة، باإلضافة إلى مجموعة مختلفة من وعشرين اختبارا  للخرس لإلسمنت،اختبارات 

طالب الاالختبارات األخرى وتشمل حديد التسليح واإلضافات وبعض مواد البناء التي من شأنها أن تعطي 

 .والتشييداختبارات مواد البناء بمشاريع البناء  يةعن أهمعملية فكرة 

 

 

 معمل التربة •

معظم اختبارات  للتربة، ليغطيانجاز أكثر من تسعة عشر اختبارا مختلفا  في هذا المعمل يمكن للطالب

اختبارات  يةعن أهمالتربة التي تطالب بها المواصفات العالمية والمحلية المختلفة، ولتعطي للطالب فكرة 

 التربة بمشاريع البناء والتشييد. 
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 معمل المساحة •

وعمل الميزانيات  الخرائط،الطبيعة والمساحات المرسومة على  علىيستطيع المعمل حساب المساحات 

الطولية والعرضية والشبكية، ورفع وتوقيع المناسيب وإحداثيات النقاط، وقياس الزوايا، باستخدام األجهزة 

المساحية ومنها جهاز البالنوميتر، الميزان، الثيودواليت، التوتل ستيشن، الجنزير، البوصلة المساحية، 

 .القياسعجلة 

 

 معمل الطرق •

يستطيع المعمل عمل بعض أنواع اختبارات الدمك، والكثافة الحقلية، وبعض اختبارات التربة الزلطية، 

اختبار قدرة تحمل كاليفورنيا، واالختراق، واختبار الكثافة الحقلية لإلسفلت، كما يقوم المختبر بأخذ عينات 

  ، وتكون نتائج االختبارات ممثلة للواقع.يةاألصلحسب المواصفات وبدقة عالية لتماثل العينات 
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نتاج العلم 11  ي:ال 

 :اللغة العربيةبأوال قائمة بالمنشورات 

ليبيا  –محمد شاهين، أثر الُمجمعات السكنية على النسيج االجتماعي. مؤتمر الوطني األول لإلسكان في ليبيا، بنغازي  [1]

(2012 .) 

 (. 2011ليبيا ) –محمد شاهين، تفعيل القدرات البشرية بمدينة مصراتة. مؤتمر ليبيا من الثورة إلى الدولة، مصراتة  [2]

محمد شاهين، دراسة سلوك القص بين التربة و سطح األساس. المؤتمر الوطني الخامس لمواد البناء والهندسة اإلنشائية،  [3]

 (.2010ليبيا ) –طرابلس 

ليبيا  –، طرابلس الهندسي العربي الخامس والعشرينم العالي بين البحث و التطوير. المؤتمر محمد شاهين، التعلي [4]

(2009.) 

محمد شاهين، المجمعات السكنية بين االستقرار والعبور. ندوة الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا. بنغازي ليبيا  [5]

(2006 .) 

المؤتمر الوطني الثاني لمواد البناء مغمور في تربة رملية مبللة. محمد شاهين، مقاومة االحتكاك السطحي لنموذج وتدي  [6]

 (. 2004ليبيا ) – الخمس، والهندسة اإلنشائية

محمد شاهين، دراسة واقعية للمباني السكنية الخاصة بمدينة مصراتة. المؤتمر الوطني الثاني لمواد البناء والهندسة  [7]

 (.2004اإلنشائية. طرابلس ليبيا )

تحديد قدرة تحمل لوتد مغمور في التربة بعدة طرق. الندوة الوطنية الثانية لتقنيات الطرق والجسور. محمد شاهين،  [8]

 (.2003طرابلس ليبيا )
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 سوق العمل: 12

، ويرجع ذلك إلى كثرة المشاريع الليبي عد تخصص الهندسة المدنية هو االكثر رواجا  في الطلب عليه بسوق العملي

 تخصصابكليات الهندسة يأخذون الهندسة المدنية  التحقوا، لذلك نجد الكثيرين ممن التحتيةومشاريع البنية اإلنشائية 

 .لهم، ولكن هي ليست بالعمل الهين

، فمن الجانب التنفيذي المسؤوليةمهنة المهندس المدني هي مهنة شاقة من كال الجانبين الجانب التنفيذي ومن جانب 

األول عن تنفيذ أعمال الموقع طبقا  للتصميم وطبقا  للمعايير الهندسية المتبعة،  المسؤولتجد المهندس المدني هو 

 واتخاذ، لذا يجب أن يكون سريع البديهة ليجيد التصرف واالختباراتواآلالت فيصطدم بواقع الموقع والعمال 

تصميمي أو تنفيذي قد فخطأ المهندس المدني سواء كان  المسؤوليةالقرارات الصائبة بالوقت المناسب، ومن جانب 

 .يودي بحياة الكثير من البشر، فخطأ حسابي بسيط يمثل خطر كبير

 …وهناك ثالث طرق يسلكها المهندس المدني

، كما تنافس الطرق وشركات المياهويكون لدى الشركات الحكومية المختلفة مثل شركات  لعمل الحكوميا •

 .المشاريع اإلنشائية المختلفةبعض الشركات الحكومية شركات المقاوالت بتنفيذ 

 .الحديد والصلب ومصانع االسمنت وغيرهابالمصانع المختلفة كمصانع  العمل الصناعي •

معنية بتنفيذ األكثر رواجا ، وفيه يعمل المهندس المدني لدى شركات المقاوالت ال االتجاهوهو  العمل الحر •

 .الخاصة واالستشاريةأو في المكاتب الهندسية  المشروعات اإلنشائي

 أدوار أساسية: ثالثةالمدني إلى  المهندس دورينقسم 

 .عن وضع التصاميم اإلنشائية لمشروعٍ ما المسؤول، فيكون هو التصميم •

والمواصفات ، وهو القيام بالدور التنفيذي للتصميمات الخاصة بالمشروع، وذلك بتطبيق المعايير التنفيذ •

 .المشروع نفيذالمعمول بها في ليبيا والمتعاقد عليها لت

الجهة المنفذة للمشروع والتأكد من اتباع التصاميم والخرائط المتعاقد  على، وهو القيام باإلشراف اإلشراف •

 علي تنفيذها وفقا لبنود العقد والمواصفات الفنية لألعمال. 
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كل من هو مقبل على التخصص بالهندسة المدنية أو من تخصص بها بالفعل ومتطلع لسوق العمل بشكل عام ول

 يمكن أن تكون كالتالي: أهم مجاالت عمل المهندس المدني والتي من الصعب حصرها نظرا  لتعددها فإنومتطلباته، 

 مهندس إنشاءات

ت، وخاصة  بالعمل الحر منه، وذلك نظرا  يذهب معظم العاملين بتخصص الهندسة المدنية إلى تخصص اإلنشاءا

لكثرة فرص العمل به، وكثرة المشاريع التي تقام بين الحين واآلخر، وتتعدد أوجه عمل المهندس المدني بتلك 

 .المشاريع

يكون العمل لدى شركات المقاوالت بمختلف أحجامها الصغيرة منها والعمالقة، وتكون مهمات المهندس هي دراسة 

والمخططات الخاصة بالمشروع، ووضع البرامج الزمنية للتنفيذ، وتوزيع المهام على العمالة الفنية التصميمات 

المصاحبة للمشروع، والعمل على الدراسات الفنية للتربة، وإنشاءات القواعد الخرسانية وغير ذلك من المهام، 

 .المهندس المدني على عاتق مسؤوليتهافاإلشراف على كل خطوة من خطوات إنشاء المشروع تقع 

 .وتعد تلك المهام متشابهة من حيث الجانب التنظيمي بين الوظائف المختلفة للمهندس المدني بسوق العمل الحر

 مهندس بنية تحتية

يتخصص المهندس المدني بالجانب التأسيسي للمشروع كإنشاء شبكات صرف صحي، وصرف المطر، والخزانات 

 .لمتعلقة بالمرافقومحطات رفع المياه، وكل األعمال ا

 مهندس طرق

التربة ومعالجتها،  اختباراتهنا يعمل المهندس المدني بمشاريع إقامة الطرق والكباري، وكل ما يتعلق بها من 

 .المختلفة عليها واالختباراتوهندسة المرور، وطرق الرصف، واإلنشاءات الخرسانية للكباري، 

 مهندس السكك الحديدية

ي من تصميم وبناء جميع أنواع السكك الحديدية سواء كان يعمل لشركة مقاوالت حرة، ويتخصص بالجزء اإلنشائ

 .أو أحد الشركات الحكومية كشركة النقل والمواصالت

 مهندس شبكات مياه

عن التحكم بالمياه وتوزيعها، وأيضا  من  والمسؤولةيعمل المهندس المدني بذلك التخصص على إنشاء شبكات المياه 

 .الممكن أن يعمل لدى القطاع الخاص أو الشركات الحكومية
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 مهندس صرف صحي

عن إنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي، وكل األمور الهندسية المتعلقة بها، سواء كان يعمل  مسؤوليكون 

 .لشركة مقاوالت حرة، أو شركة حكومية

 مهندس موانئ

 .يكون دوره اإلشراف على جميع األعمال المتعلقة بإنشاءات الموانئ و تنفيذها

 مهندس مدني بالشركات الصناعية

، وتكون واالسمدة سمنتكاإلال البترول والصناعات االخرى تجد مهندس المدني يعمل بالشركات الصناعية بمج

، للمخازن والمحطاتالمختلفة، كالقواعد الخرسانية هي جميع أعمال الهندسة المدنية المتعلقة باإلنشاءات  مسؤوليته

والدعامات الخرسانية للمواسير، والقواعد الخرسانية لجميع المعدات بالموقع الصغيرة منها والكبيرة كالمولدات 

 .شبكات المرافق والبنية التحتية بالمصنع مسؤوليتهوالتربينات وغيرها، كما تشمل 

 

 


