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 خمترصة نبذة 

 تخصص هي واإللكترونيات الكهرباء هندسة تسمي أحيانا ( Electrical engineering) الكهرباء هندسة

 هذا حأصب. الكهرومغناطيسية والمجاالت واإللكترونيات الكهرباء علوم وتطبيقات بدراسة يهتم هندسي

 آلنوا. الطاقة إمداد ومحطات التيليغراف انتشار بعد وذلك عشر التاسع القرن أواخر في معروفا المجال

 لياآل التحكم ونظم واإللكترونيات الطاقة تتضمن والتي الفرعية المواضيع من عدد المجال هذا يغطي

 .الالسلكية واالتصاالت اإلشارات ومعالجة

 ويمكن .تتضمنها ال أو اإللكترونيات هندسة أيضا تتضمن قد الكهربائية الهندسة أن نقول أن الممكن ومن

 الطاقة لنق مثل الجهد عالية الكهرباء بنظم المتعلقة باألمور الكهرباء هندسة تهتم حيث بينهما التفريق

 ييسالمقا ذات اإللكترونية النظم دراسة مع اإللكترونيات هندسة تتعامل بينما المحركات، في والتحكم

 .المتكاملة والدوائر الحاسبات علوم ذلك ويتضمن( منخفض جهد– منخفض تيار) المنخفضة

 الدوائر مثل المختلفة، واإللكترونية الكهربائية النظم من العديد وتصميم دراسة الكهربائية الهندسة وتتناول

 الكهرومغناطيسية األجهزة من وغيرها المغناطيسية المواد المحوالت، ,المحركات ,والمولدات الكهربائية

  .والكهروميكانيكي
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 طرق التواصل 

 

 

   
 عنوان البريد إلالكتروني: 

  املوقع إلالكتروني:

 :القسمعنوان 

 

EEE@eng.misuratau.edu.ly 

https://misuratau.edu.ly/engg/department#2 

 -املبني أعضاء هيئة التدريس –كلية الهندسة 

 والالكترونيةلكهربائية قسم هندسة ا 

 مصراتة / ليبيا  

Faculty of Engineering - Building Faculty Members - 

  Department of Electrical and Electronic Engineering 

    | Misurata / Libya 

 

 

Email Address: 

Website Address: 

Office Address: 

 

mailto:EEE@eng.misuratau.edu.ly
http://www.misuratau.edu.ly/
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 ـــة:املقدم 1

حقق هذا أقسام الهندسة التي ت أبرزتعتبر كلية الهندسة عماد التقدم في أي دولة ويعتبر قسم الهندسة الكهربية من 

التقدم. فالتقدم الحالي في كافة مجاالت الهندسة الكهربية من اتصاالت أو تحكم أو آالت استدعت أن يواكب قسم 

الهندسة الكهربية هذا التقدم وان يقدم المهندس القادر على التعامل مع المجاالت الجديدة في كافة مجاالت الهندسة 

االت يولي عناية خاصة بمثل هذه المج مصراتهأن قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة نجد  لذلكالكهربية 

حيث يقوم بتخريج  مهندسين في تخصصات الهندسة الكهربية المختلفة ومنها مثال  هندسة القوى واآلالت الكهربية 

دمات وليشاركوا بفاعلية في حركة وهندسة االتصاالت ليعمل هؤالء المهندسون في كافة قطاعات اإلنتاج والخ

التطور والتنمية. كما يقوم القسم بإعداد الكوادر الالزمة للعملية التعليمية سواء على مستوى القسم أو األقسام 

 المناظرة والجامعات والمعاهد العليا وذلك من خالل برنامج الدراسات العليا بالقسم.

 

 التأ سيس: 1.1

 العام يف وذلك الهندسة بكلية بها البدء تم أقسام ثالثة أول كأحد مصراته بجامعة المدنية الهندسة قسم تأسس  

كهربائية الليتولى إعداد وتخريج المهندسين المتخصصين في مجال هندسة  .ف 0222-0222 الجامعي

 م.0222كما بدا دراسة الدراسات العليا بالقسم سنة . وااللكترونية
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 ف:الرؤية والرساةل وال هدا 2

 ة:الرؤي 2.1

 سة محليا  يمكنه المناف ةعالية ومقاييس دولي ةبجود الجامعي والعالي تعليمالالريادة في تقديم 

  الكهربائية واإللكترونية في مجال الهندسة ودوليا  

 

 :الرساةل 2.2

الى تحقيق احتياجات المجتمع من المهندسين المبدعين  لكترونيةإلية واائقسم الهندسة الكهرب عىيس

وذلك  ،تجمع بين المعارف والمهارات المطلوبة ،والمتميزين والذين يتمتعون بخلفية اكاديمية ممتازة

عن طريق تقديم برامج ذات جودة عالية في التعليم الجامعي والدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة 

 .المجتمع

 

 ألاهداف 2.3

البحث العلمي وأوال : في مجال التعليم   

 فنيا  و كاديميا  م أاإللتزام بالنهج العلمي، وتأهيله جدامعيدة قدادرة على التطوير، والحرل علىجيدال أعدداد إ .1

 .اتهمبتخصص المتعلقةالمشاكل العلمية  لحلحلة

لكترونية مع مراعاة إلوالخبراء في مجاالت الهندسددددددة الكهربائية وا بداالختصدددددداصدددددديينتزويدد المجتمع  .2

 ي إطار سياسة الدولة لتنمية الموارد البشرية.وذلك ف ،حتياجات المتطورة لسوق العملاال

مع السعي  ،دخال التقنيات الحديثة في اإلطار التعليميبإالمهندسدين والعاملين بالقسدم األسداتذة ورفع كفاءة  .3

التطوير المسددددددتمر في العملية التعليمية على جميع المسددددددتويات الجامعية والعليا و إلقدامدة دورات تأهيلية

 لمجتمع.ا متطلباتب هاربطو

ايجاد الحلول العلمية والفنية  إجراء البحوث والدراسدات النظرية والتطبيقية لخدمة المجتمع والمشاركة في .4

 بخطط التنمية الشاملة و بالرؤية المستقبلية للمجتمع. هاربط، والمتعلقة بتخصص القسم
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الهندددسددددددة مبدد  في مجداالت إعدداد أجيددال من العلمدداء والبداحثين والخبراء القدادرين على العمدل المنظم ال .5

 لكترونية.إلالكهربائية وا

الحرل على أن يكون الطالب قد اسددتوفى هذا األهداف في قالب الخلق القويم، وذلك لترسدديد مبدأ األمانة  .6

 العملية وحسن التعامل.

:: في مجال خدمة وتنمية المجتمعثانيا     

وتقديم المشورة العلمية  مؤسساته، مع والمستمر المباشر التفاعل خالل من المجتمع خدمة في المشاركة .1

 ما يؤدي الى استفادة المجتمع من طاقات الكلية.ب ،لهذا المؤسسات

تنمية الموارد البشرية وزيادة كفائتها من خالل توفير برامج التعلم والتدريب المستمرين لجميع مؤسسات  .2

 المجتمع ذات العالقة.

:المؤسسات العلمية األخرى: في مجال التعاون مع ثالثا    

 .خارجيا  و محليا   العلمية والمؤسسات الجامعات مع الخبرات وتبادل والروابط الصالت تدعيم .1

التفاعل مع التجارب والخبرات العلمية العالمية في المجاالت التخصصية الدقيقة بما يرقى بمستوى القسم  .2

 . البهوط

:: في مجال تقييم األداءرابعا    

 الطالبية. األنشطة وتشجيع الجودة ومعايير التدريس برامج تطوير .1

توفير وهم أدائعضدددداء هيلة التدريس في الكلية لارتقاء بمسددددتوى أوضددددع البرامج الكفيلة بتطوير قدرات  .2

 الحوافز الالزمة لذلك.

 والهيلات المختصة. اتالكلي معالتعاون ، وتطوير خطط وبرامج البحوث العلمية والتدريب البحثي .3

 

 ل:و ــالقب رشوط 3

 مرحةل الباكلوريوس: 321

 اجتاز:لقبول الطالب في برنامج الهندسة الكهربائية أن يكون قد يشترط 

 دراسة فصلين دراسيين في القسم العام لكلية الهندسة.

 .1ان يجتاز الطالب مادة رياضة 

 .2ان يجتاز الطالب مادة فيزياء

 

 االنتقال الي القسم 

قسم هندسة وعلم المواد من االقسام الهندسية األخرى، حيث يتولى مكتب التسجيل بالكلية احالة يمكن للطالب االنتقال الي 

 ملف الطالب الي البرنامج للبث فيه على ان يكون الطالب قد استوفي شروط قبول القسم.
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 متطلبات االستمرار

فصل دراسي، ويمكن ان يعطي  12تجاوز لالستمرار الدراسة في القسم يتطلب علي الطالب استكمال البرنامج في عدد ال ي

 الطالب المتعثر فصلين اضافيين بعد تقديم طلب في ذلك.

 :املاجس تري برانمج .32

 برنامج دراسات عليا ومن شروط القبول لاللتحاق بهذا البرنامج:كهربائية يتيح القسم الهندسة ال

 معترف جامعة من الكهربائية هندسة تخصص في البكالوريوس درجة على حاصالا  يكون أن 

 .جيد عن يقل ال عام بتقدير يعادلها ما أو بها،

  أن يكون حسن السيرة والسلوك، والئقاا طبياا. 

 إرفاق طلب االلتحاق بتزكيتين من أستاذين سبق لهما أن درساه. 

 أن يقدم ما يثبت موافقة جهة العمل على االلتحاق بالبرنامج. 

 

 ــة:الربامج التعلميي 4

 :وهي الشعب تالت لديه والالكترونية الكهربائيةقسم الهندسة 

تختص هذا الشعبة بدراسة نظم توليد الطاقة الكهربائية وطرق وتقنيات نقلها : الكهربائية القويشعبة  -1

 .بالجهد العالي وتوزيعها على المستهلكين بالجهود المتوسطة والمنخفضة

والنظم اإللكترونية التماثلية والرقمية وعلوم حيث ان الشعبة تهتم بدراسة الدوائر  االتصاالت:شعبة  -2

 .وهندسة الحاسوب واسس االتصاالت مع نظم وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية

هدا الشعبة تركز على دراسة نظريات ونظم التحكم اآللي مع تطبيقاتها في  الصناعية:األتمتة شعبة  -3

 ت التحكم المختلفة بالهندسة الكهربائيةالحياة العملية مثل أنظمة التحريك الكهربائي ومجاال
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 :القسم تقامئة ابملقررا 5

 :العلوم الانسانيةمقررات  121
 مقررات العلوم العامة االنسانية 1) جدول )

 ألاسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

12  
040 أ ع  -- 3 0 إنجليزية لغة 

.2  
071 أ ع  -- 1 للمهندسين إسالمية ثقافة 

32  
042 أ ع 040 أ ع 3 2 إنجليزية لغة   

42  
021 أ ع  -- 2 0 عربية لغة 

12  
020 أ ع 021 أ ع 1 2 عربية لغة   

62  
070 أ ع 071 أ ع 1 عامة ثقافة   

 

 :العلوم العامةمقررات  .12
 مقررات العلوم العامة 2) جدول )

 ألاسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

72  
010 ع ع  -- 3 0 رياضة 

82  
000 ع ع  -- 3 0 فيزياء 

92  
002 ع ع  -- 3 كيمياء 

112  
012 ع ع 010 ع ع 3 2 رياضة   

112  
002 ع ع 000 ع ع 3 2 فيزياء   

1.2  
م 002 ع ع 002 ع ع 1 معمل كيمياء   

132  
211 ع ع  -- 3 حاسوب برمجة 

142  
م002 ع ع 002 ع ع 1 معمل فيزياء   

112  
216 ع ع 012 ع ع 3 واحتماالت إحصاء   

162  
213 ع ع 012 ع ع 3 3 رياضة   

172  
214 ع ع 213 ع ع 3 4 رياضة   
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 :العلوم الهندس ية العامةمقررات  123

 العامةالهندسية  مقررات العلوم  3) جدول )

 ألاسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

12  
020 ع.هـ يوجد ال 3 0 هندسية ميكانيكا   

.2  
222 ع.هـ 0 هندسية ميكانيكا 3 2 هندسية ميكانيكا   

32  
027 ع.هـ يوجد ال 2 هندسي رسم   

42  
031 ع.هـ يوجد ال 3 ميكانيكية ورش   

12  
211 ع.ع يوجد ال 3 حاسوب برمجة   

62  
216 ع.ع 2رياضة 3 واحتماالت إحصاء   

72  
316 ع.هـ 4 رياضة 3 هندسي تحليل    

82  
201 مك.هـ 2 هندسية ميكانيكا 3 حرارية ديناميكا   

 

 الشعبمقررات التخصصية للك   124

 التخصصية لكل الشعبمقررات ال 4) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1.  
 002+ ع ع 010ع ع  I 3دوائر كهربية  200هـ كه 

2.  
 002ع ع  3 خواص المواد الكهربائية 221هـ كه 

3.  
 II 3دوائر كهربائية  202هـ كه 

+ هـ 213مع ع ع 

 200كه

4.  
 221+هـ كه 200هـ كه I 3دوائر الكترونية  224هـ كه 

5.  
 200هـ كه  I 3نظم رقمية  260هـ كه 

6.  
 202مع هـ كه  0 معمل هندسة كهربائية م200هـ كه 

7.  
 202+هـ كه214ع ع  3 نظم خطية 310هـ كه 

8.  
 224هـ كه  II 3دوائر الكترونية  322هـ كه 

9.  
 202هـ كه  3 (0)0آالت كهربائية  380هـ كه 
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 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت
 (2)قوى كهربائية  ت380هـ كه 

11.  
 260+هـ كه224هـ كه 3 معالجات دقيقة 363هـ كه 

11.  
 214+ ع ع 202ع ع  I 3كهرومغناطيسية  320هـ كه 

12.  
 260هـ كه  0 معمل نظم رقمية م260هـ كه 

13.  
 I 0معمل الكترونيات  م224هـ كه 

+ هـ كه  224هـ كه 

 م200

14.  
 310 هـ كه 3 0نظم التحكم اآللي  340هـ كه 

15.  
 3 قياسات وأجهزة كهربائية 306هـ كه 

+ هـ كه 202هـ كه 

 260+هـ كه 224

16.  

 330هـ كه 

 ق 332هـ كه 

 I(3)نظرية اتصاالت 

 (0)هندسة اتصاالت 

 310هـ كه  3

17.  
 211ع ع  2 برمجيات الحاسوب الهندسية 311هـ كه 

18.  
 322م+هـ كه 224هـ كه  II 0معمل إلكترونيات  م 322هـ كه 

19.  
 م260+هـ كه 363هـ كه  0 معمل المعالجات الدقيقة م363 هـ كه

 المقرر خاص لطلبة تخصصي القوى واألتمتة الصناعية. (2)
 هذا المقرر خاص بطلبة تخصصي االتصاالت واألتمتة الصناعية. (0)
 هذا المقرر خاص بطلبة تخصص اتصاالت فقط. (2)

 

  :لشعبة القوي الكهرابئية التخصصيةمقررات  121

 التخصصية لشعبة القوى الكهربائيةمقررات ال 5) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1.  
 340هـ كه  II 3نظم التحكم اآللي  442هـ كه 

2.  
 380هـ كه  II 3آالت كهربائية  482هـ كه 

3.  
 380هـ كه  3 0هندسة قوى كهربائية  400هـ كه 

4.  
 380هـ كه  3 محطات قوي كهربائية 400هـ مك 

5.  
 322هـ كه  I 3إلكترونات قوى  426هـ كه 
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 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

6.  
 I 0معمل قوى كهربائية  م402هـ كه 

+ هـ كه  306هـ كه 

380 

7.  
 I 3تحليل نظم قوى كهربائية  402هـ كه 

+ هـ ع  400هـ كه 

316 

8.  
 482هـ كه  III 3آالت كهربائية  483هـ كه 

9.  
 400هـ كه  3 هندسة الجهد العالي 403هـ كه 

11.  
 3 نظم توزيع القوى الكهربائية 404كه  هـ

+ هـ مك  400هـ كه 

400 

11.  
 402هـ كه  II 3تحليل نظم قوى كهربائية  203هـ كه 

12.  
 II 0معمل قوى كهربائية  م203هـ كه 

م+ هـ كه 402هـ كه 

482 

13.  
 3 نظم حماية كهربائية 518هـ كه

+هـ كه 403هـ كه 

402 

14.  
 م273هـ كه 

والتصميم معمل تطبيقات الحاسوب 

 )قوى(

0 
+ هـ كه 203مع هـ كه 

483 

15.  
 3 التحريك والتحكم في المحركات 284هـ كه 

+هـ كه 482هـ كه 

426 

16.  
 -- 3 (0مقرر اختياري ) ×××هـ كه 

17.  
 -- 3 (2مقرر اختياري ) ×××هـ كه 

18.  
 حسب سياسة الكلية 4 مشروع التخرج 299هـ كه 

 

 االختيارية لشعبة القوى الكهربائيةمقررات ال 6) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1.  
 404هـ كه  3 استخدامات الطاقة الكهربائية 206هـ كه 

2.  
 3 التحكم في نظم القوى الكهربائية 515هـ كه 

+ هـ كه 442هـ كه 

402 

3.  
 442هـ كه  3 الحاكمات المنطقية المبرمجة 243هـ كه 

4.  
 482هـ كه  3 الطاقات الجديدة والمتجددة 282هـ كه 
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 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

5.  
 208هـ كه  3 نظم الحماية الرقمية 209هـ كه 

6.  
 3 اقتصاديات نظم القوى الكهربائية 204هـ كه 

+ هـ كه  402هـ كه 

482 

 

  :التخصصية لشعبة التصالتمقررات  621

 االتصاالتالتخصصية لشعبة مقررات ال 7) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1.  
 340هـ كه  3 2نظم التحكم اآللي  442كه  .هـ

2.  
 330هـ كه  3 2نظرية اتصاالت  432هـ كه 

3.  
 310هـ كه  3 معالجة اإلشارة الرقمية 412هـ كه 

4.  
 320هـ كه  3 2كهرومغناطيسية  422هـ كه 

5.  
 3 نظرية الشبكات الكهربائية 410هـ كه 

كه + هـ 310هـ كه 

322 

6.  
 0 0معمل اتصاالت  م430هـ كه 

+ مع هـ كه 330هـ كه 

432 

7.  
 432هـ كه  3 االتصاالت الالسلكية 236هـ كه 

8.  
 422هـ كه  3 الهوائيات وانتشار الموجات 423هـ كه 

9.  
 322هـ كه  3 إلكترونيات رقمية 423هـ كه 

11.  
 3 شبكات االتصاالت 433هـ كه 

+مع هـ كه  330هـ كه 

432  

11.  
 1 2معمل اتصاالت  م 232كه هـ 

م+ مع  هـ  430هـ كه  

 234كه 

12.  
 3 اتصاالت بصرية 234هـ كه 

+ هـ كه  322هـ كه 

432 

13.  
 432هـ كه  3 نظم االتصاالت 232هـ كه 

14.  
 432هـ كه  3 نظرية المعلومات والتشفير 237هـ كه 
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 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

15.  
 0 معمل تطبيقات الحاسوب والتصميم م273هـ كه 

+ هـ كه 432مع هـ كه 

412 

16.  
 -- 3 (0مقرر اختياري ) xxxهـ كه 

17.  
 -- 3 (2مقرر اختياري ) xxxهـ كه 

18.  
 حسب سياسة الكلية 4 مشروع التخرج 299هـ كه 

 

 

 االختيارية لشعبة االتصاالتمقررات ال 8) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1.  
 3 هندسة رادار 434هـ كه 

هـ كه  +423هـ كه 

412 

2.  
 3 االتصاالت الخليوية 239هـ كه 

+ مع هـ  423هـ كه 

 236كه 

3.  
 423هـ كه  3 هندسة الموجات الدقيقة 223هـ كه 

4.  
 322هـ كه  3 نبائظ وأشباه الموصالت 424هـ كه 

5.  
 433هـ كه  3 نظرية الحركة والطوابير 238هـ كه 

6.  
 412هـ كه  3 معالجة الصورة الرقمية 210هـ كه 

7.  
 423هـ كه  3 اإلدارة واالقتصاد الهندسي 290هـ ص ت 

8.  
 410هـ كه  3 إلكترونيات االتصاالت 226هـ كه 

9.  
 422هـ كه  3 تصميم دوائر الترددات العالية 227هـ كه 

11.  
 442هـ كه  3 الحاكمات المنطقية المبرمجة 443هـ كه 
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  :التخصصية لشعبة الامتتة الصناعيةمقررات  721

 التخصصية لشعبة األتمتة الصناعيةمقررات ال 9) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1.  
 340هـ كه  II 3نظم التحكم اآللي  442هـ كه 

2.  
 380هـ كه  II 3آالت كهربائية  482هـ كه 

3.  
 442هـ كه  3 الحاكمات المنطقية المبرمجة 243هـ كه 

4.  
 322هـ كه  I 3إلكترونات قوى  426هـ كه 

5.  
 426هـ كه  I 3التحريك الكهربائي  484هـ كه 

6.  
 I 0معمل قوى كهربائية  م402هـ كه 

+ هـ كه  306هـ كه 

380 

7.  
 442هـ كه  0 معمل تحكم آلي م443هـ كه 

8.  
 426هـ كه  II 3إلكترونات قوى  427هـ كه 

9.  
 442هـ كه  III 3نظم التحكم اآللي  443هـ كه 

11.  
 482هـ كه  III 3آالت كهربائية  483هـ كه 

11.  
 484هـ كه  II 3التحريك الكهربائي  485هـ كه 

12.  
 464هـ كه  0 معمل الحاكمات المنطقية المبرمجة م464هـ كه 

13.  
 484هـ كه  3 التحريك الكهربائي اآللي 586هـ كه 

14.  
 427هـ كه  3 التحكم في النظم الصناعية 587هـ كه 

15.  
 427هـ كه  0 إلكترونات القوى معمل م227هـ كه 

16.  
 م273هـ كه 

معمل تطبيقات الحاسوب والتصميم 

 (أتمتة)

0 
+ هـ 426مع هـ كه 

 484كه 

17.  
 482هـ كه  0 معمل التحريك الكهربائي م585هـ كه 

18.  
 --                  3 (0) مقرر اختياري ×××هـ كه 

19.  
 --                  3 (2) مقرر اختياري ×××هـ كه 

21.  
 حسب سياسة الكلية 4 مشروع التخرج 299هـ كه 
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 االختيارية لشعبة األتمتة الصناعيةمقررات ال 10) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1.  
 3 التحكم في نظم القوى الكهربائية 444هـ كه 

+ هـ كه  442هـ كه 

402 

2.  
 404هـ كه  3 الكهربائيةاستخدامات الطاقة  206هـ كه 

3.  
 3 التحكم في نظم القوى الكهربائية 202هـ كه 

+ هـ كه 442هـ كه 

402 

4.  
 482هـ كه  3 الطاقات الجديدة والمتجددة 282هـ كه 

5.  
 3 اقتصاديات نظم القوى الكهربائية 204هـ كه 

+ هـ كه  402هـ كه 

482 

6.  
 3 اإلدارة واالقتصاد الهندسي 290هـ ص ت 

أو هـ كه  400هـ مك

423 

 

  :ادلراسات العليامقررات  821

 لشعبة القويمقررات ال 11) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1. 
 -- 3 متقدمة رياضة هندسية 610هـ ع 

2. 
 -- 3 هندسي متقدمتحليل  612هـ ع 

3. 
 -- 0 طرق بحث 613هـ ع 

4. 
  610هـ ع  3 المتقدمة اإلشارة الرقميةمعالجة  603هـ كه 

5. 
 -- 3 متقدم نظم قوىتحليل  613هـ كه 

6. 
 -- 3 إلكترونيات القوى المتقدمة 627هـ كه 

7. 
 612+ هـ ع   610هـ ع  3 تحكم متقدمة نظم 643هـ كه 

8. 
 -- 3 تحليل اآلت كهربائية متقدم 685هـ كه 
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 االختيارية لشعبة القويمقررات ال 12) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1. 
 613هـ كه  3 العشوائيةوالعمليات المتغيرات  670هـ كه 

2. 
 603هـ كه  3 العزل العالي ونظم الجهد 713هـ كه 

3. 
 714هـ كه 

 القوىفي نظم  ةبراعالحاالت ال

 الكهربائية
 603هـ كه  3

4. 
 627+ هـ كه  603هـ كه  3 التوليد الموزع ونظم النقل المرنة 702هـ كه 

5. 
 627هـ كه  3 الكهربائيةالقوى جودة نظم  706هـ كه 

6. 
 613هـ كه  3 متقدمة حماية واجهزة نظم 719هـ كه 

7. 
 627هـ كه  3 إلكترونيات القوى تطبيقات  727هـ كه 

8. 
 612هـ ع  3 النمذجة والمحاكاة 743هـ كه 

9. 
 613هـ كه  3 ونظم خبيرة ذكاء اصطناعي 763هـ كه 

11. 
  682+هـ كه 627هـ كه  3 تحريك وتحكم متقدم 827هـ كه 

11. 
  3 مواضيع خاصة 7xxهـ كه 

 

  :التخصصية لشعبة التصالتمقررات  129
 االتصاالتلشعبة امقررات ال 13) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1. 
 -- 3 متقدمة رياضة هندسية 610هـ ع 

2. 
 -- 3 هندسي متقدمتحليل  612هـ ع 

3. 
 -- 0 طرق بحث 613هـ ع 

4. 
 610هـ ع  3 معالجة اإلشارة الرقمية المتقدمة 603هـ كه 

5. 
 602هـ ع  + 610هـ ع  3 الكترونيات متقدمة 621هـ كه 

6. 
 610هـ ع  3 شبكات البيانات 631هـ كه 

7. 
 610هـ ع  3 االتصاالت الرقمية المتقدمة 651هـ كه 

8. 
 603هـ كه  3 المتغيرات والعمليات العشوائية 671هـ كه 
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 تصاالتاالختيارية لشعبة االمقررات ال 14) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1. 
 726كه  ه 3 التقاط البيانات 627كه  هـ

2. 
 736كه  هـ 3 من الشبكاتأ 636كه  هـ

3. 
 766كه  + هـ703كه  ه 3 المرشحات التكيفية وتطبيقاتها 733كه  هـ

4. 
  703كه  هـ 3 معالجة الصور الرقمية  633كه  هـ

5. 
 602هـ ع  3 النمذجة والمحاكاة 633كه  هـ

6. 
  756كه  هـ 3 ةمتقدمالاالتصاالت الالسلكية  656كه  هـ

7. 
  703كه  هـ 3 الهوائيات التكيفية 652كه  هـ

8. 
  756كه  هـ 3 الجيل التالي لالتصاالت الالسلكية 653كه  هـ

9. 
  703كه  هـ 3 الرادار  أنظمة 653كه  هـ

11. 
 756هـ كه  3 متقدمالنظرية المعلومات والتشفير  655كه  هـ

11. 
  766كه  هـ 3 نظم الهوائيات المتعددة 657كه  هـ

12. 
 603هـ كه  3 ونظم خبيرة ذكاء اصطناعي 673هـ كه 

13. 
 666كه  هـ

 لإلشارةالمعالجة االحصائية 

 الرقمية

 766كه  هـ 3

14. 
 766كه  هـ 3 وتقديرهاالكشف عن اإلشارات  662كه  هـ

15. 
 -- 3 مواضيع خاصة 7xxكه  هـ
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  :التخصصية لشعبة التصالتمقررات  1211

 االتمتةالتحكم ولشعبة مقررات ال 15) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1. 
 -- 3 متقدمة رياضة هندسية 610هـ ع 

2. 
 -- 3 هندسي متقدمتحليل  612هـ ع 

3. 
 -- 0 طرق بحث 613هـ ع 

4. 
  610هـ ع  3 المتقدمة معالجة اإلشارة الرقمية 603هـ كه 

5. 
 612هـ ع  - 610هـ ع  3 نظم تحكم متقدمة 643 هـ كه

6. 
 612هـ ع  - 610هـ ع  3 رقميالتحكم النظم  644هـ كه 

7. 
 612هـ ع  - 610هـ ع  3 التحكم الالخطينظم  642هـ كه 

8. 
 612هـ ع  - 610هـ ع  3 معالجات دقيقة متقدمة 662هـ كه 

 

 التحكم واالتمتةاالختيارية لشعبة مقررات ال 16) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

1. 
 703هـ كه  3 العشوائيةوالعمليات المتغيرات  766هـ كه 

2. 
 603هـ كه  3 معالجة الصور الرقمية  633هـ كه 

3. 
 735هـ كه  3 نظم التحكم الحديثة 632هـ كه 

4. 
 702هـ ع   3 النمذجة والمحاكاة 633هـ كه 

5. 
 735هـ كه  3 نظم التحكم متعددة المتغيرات 633هـ كه 

6. 
 733هـ كه  3 صناعيةالتحكم التصميم نظم  635هـ كه 

7. 
 735هـ كه  3 نظم التحكم األمثل 637هـ كه 

8. 
 733هـ كه  3 ةنظم التحكم التكيفي 637هـ كه 

9. 
 733كه هـ  3 التحكم بالنظم الصناعية اآللية 637هـ كه 
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11. 
 733هـ كه  3 شبكات عصبية اصطناعية 676هـ كه 

11. 
 733هـ كه  3 المنطق الضبابي 672هـ كه 

12. 
 603هـ كه  3 ونظم خبيرة ذكاء اصطناعي 673هـ كه 

13. 
 702هـ ع  3 تعريف األنظمة 673هـ كه 

14. 
 775هـ كه  3 المتحكمات الدقيقة 675هـ كه 

15. 
 -- 3 مختارةمواضيع  7xxهـ كه 

 

 س:أ عضاء هيئة التدري 6

  :رئيس القسم 621

 

 حسن عبد هللا الديب .د

 :هالدكتورا المؤهل العلمي 

 :محاضر الدرجة العلمية  

 :الهندسة  التخصص العام

 الكهربائية

 :التخصص الدقيق  

  إلالكتروني:البريدhasaldeeb@gmail.com  

 

 :أ عضاء هيئة التدريس الليبيون .62

 أعضاء هيئة التدريس الليبيون  17) جدول )

املؤهل  الاسم الثالثي ت

 العلمي

الدرجة 

 العلمية

التخصص 

 الدقيق

 البريد إلالكتروني

 mmheima@yahoo.com  أستاذ  هالدكتورا محمد محمد حيمة  12

.2  
أستاذ  هالدكتورا احمد عبد الحميد بعيو

 مشارك 

 ahmed.baaiu@eng.misuratau.edu.ly التحكم

32  
أستاذ  هالدكتورا جالل عبد السيد سرار

 مشارك 

 jalal.srar@eng.misuratau.edu.ly اتصاالت

mailto:hasaldeeb@gmail.com
mailto:mmheima@yahoo.com
mailto:jalal.srar@eng.misuratau.edu.ly


  

23  |43 
 

42  
أستاذ  هالدكتورا ابوزيدمحمد ادريس 

 مشارك 

  

12  
أستاذ  هالدكتورا الحسين سالم سعد

 مساعد 

 saadelhusain1@eng.misuratau.edu.ly اتصاالت

62  
أستاذ  هالدكتورا الصديق امحمد الزواوي 

 مساعد 

القوي 

 الكهربائية

m.abozaed@rec.misuratau.edu.ly 

72  
أستاذ  هالدكتورا علي عمر قليوان

 مساعد 

 ali.gliwan@eng.misuratau.edu.ly اتصاالت

82  
أستاذ  هالدكتورا علي محمد عبدالشاهد

 مساعد 

 a.abdulshahed@eng.misuratau.edu.ly تحكم

92  
أستاذ  هالدكتورا عمر علي غيت أبوعلة

 مساعد 

 o.marabuella@eng.misuratau.edu.ly اتصاالت

112  
أستاذ  هالدكتورا محمود نوح زقوط

 مساعد 

 mahmoud.zaggout@gmail.com تحكم

112  
أستاذ  هالدكتورا مصطفي علي الشريف

 مساعد 

القوي 

 الكهربائية

--- 

 ismail.issa@eng.misuratau.edu.ly اتصاالت محاضر هالدكتورا اسماعيل مسعود عيس ى  1.2

 ---  محاضر هالدكتورا أكرم محمد الجهيمي  132

 Kh.abojlala@eng.misuratau.edu.ly  محاضر هالدكتورا خالد عيس ى أبوجاللة  142

 a.hussein@eng.misuratau.edu.ly  محاضر هالدكتورا عبد هللا سليمان حسين  112

 ----  محاضر هالدكتورا عمر محمد القطوس  162

 mhd_mis@yahoo.com  محاضر هالدكتورا محمد أبوالقاسم أبوفلغة  172

182  
القوي  محاضر هالدكتورا محمد بشير جنات

 الكهربائية

m.jannat@eng.misuratau.edu.ly 

 h.almelah@eng.misuratau.edu.ly  محاضر هالدكتورا هشام بشير امللح  192

 ...  محاضر ماجستير احمد محمد باكير  12.

 O.wafa2008@yahoo.com  محاضر ماجستير اسامة محمد وفاء  12.

 a.abuarabia@eng.misuratau.edu.ly اتصاالت محاضر ماجستير عبد هللا ابوبكر الفرجاني   2..

 mohamed.abdurrahim@eng.misuratau.edu.ly  محاضر ماجستير محمد عبد الرحيم  32.

.42  
محاضر  ماجستير عارف عمر الزيداني

 مساعد

 ... 

.12  
محاض  ماجستير عبد املجيد محمد عياد

 مساعد

 ... 

.62  
محاض  ماجستير علي أمحمد ألارباح

 مساعد

 Larbah.ali@eng.misurata.edu.ly 

mailto:saadelhusain1@eng.misuratau.edu.ly
mailto:a.abdulshahed@eng.misuratau.edu.ly
mailto:omarabuella@eng.misuratau.edu.ly
mailto:mahmoud.zaggout@gmail.com
mailto:ismail.issa@eng.misuratau.e
mailto:mhd_mis@yahoo.com
mailto:m.jannat@eng.misuratau.edu.ly
mailto:h.almelah@eng.misuratau.edu.ly
mailto:O.wafa2008@yahoo.com
mailto:a.abuarabia@eng.misuratau.edu.ly
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 :أ عضاء هيئة التدريس املغرتبون 623

 أعضاء هيئة التدريس املغتربون  18) جدول )

 البريد إلالكتروني التخصص الدقيق العلميةالدرجة  املؤهل العلمي الاسم الثالثي ت

 ismailelbat@eng.misuratau.edu.ly ... أستاذ مساعد ماجستير اسماعيل محمد البطروخ  12

 

 :املعيدون 7

 املعيدون   19) جدول )

 البريد إلالكتروني التخصص العام املؤهل العلمي الاسم الثالثي ت

خالداسمهان محمد   12    بكالوريوس 

 علي محمد رمضان  2.
 ...  بكالوريوس

32  
عياد مصطفي بن 

 سليم

 ...  بكالوريوس

42  
 سمية سالم النهي

 

 ...  بكالوريوس

 

 

 

 



  

26  |43 
 

حصائيات 8  :ا 

 :أعداد الطلبة المسجلين في القسم 8.1

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

12  53 08 61 06 01 07 59 09 68 

 

  

 :م8102-8102الخريجين من القسم حتي فصل ربيع أعداد الطلبة  8.2

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

.2  53 08 61 06 01 07 59 09 68 

 

 

  

 
 (1) الطلبة الليبيين عدد

 
 (3) الطلبة غير الليبيين عدد

 
 (2) إجمالي أعداد الطلبة

 
 (4) عدد الطلبة الليبيين

 
 (5عدد الطلبة غير الليبيين )

 
 ((6 إجمالي أعداد الطلبة

ذكر

انثى

87%

12%
ذكر

أنثى

87%

12%
ذكر

أنثى

214

20

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

119.خريف / ربيع   

119.خريف / ربيع   



  

27  |43 
 

 :المسجلين في مرحلة الدراسات العلياأعداد الطلبة  8.3

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

32  13 01 14 0 0 0 13 01 14 

 

 

 :م8102-8102حتي فصل خريف  الخريجين من مرحلة الدراسات العلياأعداد الطلبة  8.4

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي 

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

42  32 0 32 0 0 0 32 0 32 

 

  

 
 (7) عدد الطلبة الليبيين

 
 (8) الليبيين غير الطلبة عدد

 
 (9) الطلبة أعداد إجمالي

 
 (7) عدد الطلبة الليبيين

 
 (8) الليبيين غير الطلبة عدد

 
 (02) الطلبة أعداد إجمالي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

119.خريف / ربيع   

119.خريف / ربيع   
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 :بالقسمالطلبة  إجمالي أعداد 8.5

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي 

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

12  53 08 61 06 01 07 59 09 68 

 20) إجمالي أعداد الطلبة بالقسم )

 ت:معامل وخمتربا 9

 المتوافقة مع الهندسةهي تدريب الطالب على فهم المبادئ والمفاهيم األساسية لعلم  القسمإن واحدا  من أهم أهداف 

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

تتمثل  في العملية التعليمية والتي استطا  القسم تجهيز عدد من المعامل األساسية والتي تساهم حالياحيث  . الطالب

 :في اآلتي

لدوائر ل ونظريات الشبكاتمعمل هندسة كهربائية: ويحوي تجارب مختارة متعلقة بأساسيات القياس الكهربي  -

 المتردد.  والتياراألساسية للتيار المستمر 

الثنائية )الموحدات(، معمل الكترونات: ويحوي تجارب مختارة في االلكترونيات تتعلق بالوصالت  -2

 (، المكبرات، المكبرات التفاضلية، مكبرات العمليات، المذبذبات.BJT،FETالترانزستور )

 وتبسيط الدوال البولونية، الرقمية،معمل النظم الرقمية: ويحوي تجارب مختارة على البوابات المنطقية  -3

، الدوائر التتابعية، العدادات، ذاكرة القراءة محوالت الشفرة، الضارب المتعدد، المجمعات، الدوائر القالبة

 (RAM(  والذاكرة العشوائية .)ROMفقط  )

 
 (12) عدد الطلبة الليبيين

 

 
 (14) الليبيين غير الطلبة عدد

 

 
 (11) الطلبة أعداد إجمالي

 

81%

14%
ذكر

أنثى

87%

12%
ذكر

أنثى

87%

12%
ذكر

أنثى

119.خريف / ربيع   
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خل بين الد بلغة التجميع وبعض تجارب التداخلمعمل المعالجات الدقيقة: ويحوي تجارب على البرمجة  -4

 والخرج.

 ت، الدوائر متعددة الطور.: ويحوي تجارب مختارة متعلقة بقياسات القدرة، المحوال1معمل قوى كهربائية  -5

 ويحوي تجارب مختارة متعلقة باالتصاالت التماثلية والرقمية. :1معمل اتصاالت  -6

 ويحوي تجارب مختارة في مجال نظم االتصاالت والكهرومغناطيسية. :2معمل اتصاالت  -7

(: ويحوي تجارب باستخدام البرمجيات التطبيقية في MATLAB) واستخدام الحاسبمعمل التصميم  -8

 المهام في مجال الهندسة الكهربائية. ومحاكاةالحاسوب والتي تستخدم في التحليل والتصميم 

   

 2) نشاط قسم علوم الحاسوب ) 1) نشاط قسم علوم الحاسوب )
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 سوق العمل: 11

 

 :القوي الكهرابئيةجمالت معل خرجيي برانمج  2111
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