
   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●●●  

الهندسة املياكنيكيةدليل قسم   

 
●●●  

 

 الهندسة لكية

 ا عداد:

 قسم الهندسة املياكنيكية -

 اجلودة ابللكية ضامن مكتب -

 - م 2019/2020 -

 
 



  

2 |35 
 

 نبذةخمترصة •

إحدى التخصصات العلمية المهمة في ؛ هي (Mechanical Engineering)الهندسة الميكانيكية؛ 

ال يتجزأ من حياة  ا  والتي أصبحت جزء في شتى الميادين والتقدميرتكز عليها التطور  تيالالمجال التقني 

التي ال غنى والصناعية والزراعية والصحية واالقتصادية واألمنية وغيرها اإلنسان في كافة نشاطاته 

وبتعريف الموسوعة البريطانية فإن الهندسة الميكانيكية هي فرع من فروع   لتنمية والرفاهية. عنها ل

يهتم بالتصميم، والتصنيع، والتركيب، وتشغيل المحركات، واآلالت، وعمليات التصنيع. الذي الهندسة 

كل أنواع بدراسة  وايضا بالقوى والحركة هتمهي التي تالهندسة الميكانيكية  وبشكل أدق فإن علوم

واستغاللها بشكل أفضل وتحويلها وكيفية الحصول عليها بكافة صورها  الطاقات التقليدية والمتجددة

فعلى سبيل المثال ال الحصر فإن تخصص واسع له عالقة بكل مجاالت الحياة. عتبر ت يفهلذا  ،وأمثل

واألجهزة الطبية  والمعدات الثقيلة، والسيارات، تتعلق بصناعات الفضاء، والطيران، هذه العلوم

، وتحويل الطاقة، وميكانيكا األبنية والنقل، وتكنولوجيا التكييف والتبريد، واإلنتاجواألطراف الصناعية، 

 وغيرها. المعلوماتوتقنية وفي النمذجة والمحاكاة 
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 طرق التواصل •

 

 

 عنوان البريد اإللكتروني:    

  املوقع اإللكتروني:

 :القسمعنوان 

 

ME@eng.misuratau.edu.ly 

https://misuratau.edu.ly/engg/department#4 

 

 مبنى األقسام العلمية –كلية الهندسة 

 مصراتة / ليبيا -قسم الهندسة امليكانيكية

Faculty of Engineering, Scientific Departments Building, 

Department of Mechanical Engineering, Misurata - Libya 

Email Address: 

Website Address: 

Office Address: 

 

mailto:ME@eng.misuratau.edu.ly
https://misuratau.edu.ly/engg/department#4
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 ـــة:املقدم 1

هي فرع من فروع الهندسة وهو علم يهتم بدراسة الطاقة  (Mechanical Engineering) الهندسة الميكانيكية

ة الميكانيكية بكافة صورها وتأثيرها على األجسام. وهو تخصص واسع له عالقة بكل مجاالت الحياة. فالهندس

وتكنولوجيا  األبنية،وميكانيكا  السيارات والطائرات، تالمثال: صناعااعات عديدة على سبيل تتعلق مثال بصن

 .المعلومات وتقنيةوالمحاكاة وفي النمذجة  األطراف الصناعية والمساند، التكييف والتبريد،

على فهم كافة العلوم الميكانيكية وكيفية التعامل  ةهي القدرللمهندس الميكانيكي ساسية األوظائف ال ان من أهم

دراسة  والسرعة،العالقة بين حركات االرتجاج والقوة  المختلفة،وتتمثل في العالقة بين درجات الحرارة  ،معها

 انتقالعملية تدفق السوائل و ،ادرها وتحويلها وكيفية استغاللهاوأنواعها ومصالطاقة  خصائصها،المادة من حيث 

أعمال الصيانة والمراقبة والتشغيل و، واإلدارة الصناعية االنتاجالتخطيط والصناعية و ، والعملياتالحرارة

 .للمعدات الميكانيكية بكافة أنواعها

 التأ سيس: 1.1

بدأ العمل في القسم مع افتتاح الكلية حيث  ،من األقسام الرائدة في كلية الهندسة ميكانيكيةيعتبر قسم الهندسة الم  

وقد  م.2003سنة بدأ قسم الهندسة الميكانيكية في برنامج الدراسات العليا، شعبة القوى فيما . م2000عام 

الهندسة كأعضاء هيئة تدريس، والبعض اآلخر  منهم بكليةتخرج العديد من الطلبة من هذا القسم والتحق البعض 

 .أخرى يعمل في قطاعات تعليمية أو هندسية
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 ف:الرؤية والرساةل وال هدا 2

 ة:الرؤي 1.2

يسعى القسم إلى الريادة العلمية والتقنية على مستوى ليبيا من خالل وضع برامج متكاملة ومواكبة للتطور العلمي 

والتقني في مجال الهندسة الميكانيكية عالميا. لذا هنالك دراسات حثيثة من قبل مجلس القسم إلدخال تخصصات 

تقنيات النانو والميكانيكا الحيوية والميكانيكا ت المتجددة والطاقاأخرى تواكب التطور التقني المتقدم في العالم مثل 

 .اإللكترونية

 :الرساةل 2.2

 تشمل رسالة القسم بصفة عامة المواضيع التالية:

الرسالة التعليمية: وذلك لتزويد الطالب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالخبرة العلمية عالية المستوى 

 المنافسة والقيادة في مجاالت العمل المختلفة.لمنحهم القدرة على 

الرسالة البحثية: وذلك لتطوير وتنمية القدرات البحثية واإلبداعية في العلوم الهندسية من خالل تشجيع الطالب 

على تقديم ورقات بحثية في بعض المقررات التخصصية بداية من المراحل الدراسية األولى وحتى النهائية، لكي 

 .والمكتبة اإللكترونيةلب استغالل أحدث التقنيات الحديثة في جمع المعلومات، مثل شبكة األنترنت يتسنى للطا

الرسالة الخدمية: وتقوم على أساس تقديم العديد من االستشارات الهندسية والدورات التخصصية بغرض خدمة 

لمشروعات الخدمية والبيئية على المجتمع ورفع كفاءة الفنيين واإلداريين والمهندسين في مجاالت الصناعة وا

 المستوى المحلي واإلقليمي.

 :ال هداف 23.

 يهدف البرنامج إلى تزويد الخريجين بالمعرفة النظرية والمهارات التقنية المناسبة لالستجابة لمتطلبات السوق

:على النحو التالي كون سمات الخريجين المستهدفينت بحيث  
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ومفاهيم الفيزياء وميكانيكا الموائع والديناميكا الحرارية والمبادئ الهندسية ن يعرف النظريات الهندسية أ -1

 في أنظمة القوى الميكانيكية.

 . للتعامل مع األنظمة الميكانيكية المختلفةن يتعلم برامج الكمبيوتر المتاحة أ -2

، والغازية البخارية المحطاتاالحتراق الداخلي، ومكائن تصميم وتشغيل وصيانة  ىعل ان يكون قادرأ -3

تطبيق وغيرها من المعدات الصناعية باإلضافة إلى وأنظمة نقل السوائل والطاقة، ومحطات التحلية، 

 .في أي عمل فني السالمة الصناعية

الميكانيكية عموما مشاكل الفي حل والفيزيائية المهارات الرياضية والحسابية  ويستخدمن يحدد أ -4

 .الطاقة والبيئيةوباألخص في مجاالت 

الهندسي للتصميم الالزمة وواألدوات الهندسية المناسبة والبرمجيات  ن يستخدم التقنيات والمهاراتأ -5

 .اتالمشروع وإدارة

ن يكون قادرا على اإلشراف على مجموعة من المهندسين والفنيين والقوى العاملة والعمل بفعالية داخل أ -6

 .بناءفرق متعددة التخصصات والتواصل بشكل 

 

 :ابلقسم لو ــرشوط القب 3

 :مرحةل الباكلوريوس 1.3

يحدد مجلس القسم العلمي عدد الطالب الذين يمكن قبولهم بالقسم وفقا لخطة الكلية والقدرة  قبول الطلبة: •

% في الثانوية 75ال تقل عن االستيعابية للقسم. ويشترط لقبول الطالب بالكلية حصوله على نسبة 

شرط ما أ مصراته.، باإلضافة إلى الشروط العامة للقبول في جامعة بشكل عام العامة تخصص علمي

 :قبول الطالب في قسم الهندسة الميكانيكية فهو

أو غيرها  أو ما يعادلها من الجامعات الليبية دراسة فصلين دراسيين في القسم العام لكلية الهندسة -1

 .ي في ليبيامن الجامعات المعترف بها عالميا وفق الئحة جودة التعليم العال

 )اإلستاتيكا(. 1ميكانيكا هندسية  ان يجتاز الطالب مادة -2
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 .1ان يجتاز الطالب مادة رياضة  -3

 القسمين. موافقة من كالمن قسم إلى آخر داخل الكلية ب نتقالفترة اال تحدد: االنتقال  •

الطالب اختبار ، بعد اجتياز الهندسة الميكانيكيةإلى قسم  االنتقال للطالب يمكن: االنتقالشروط   •

أو كليهما. وعلى الطالب االتصال بالقسم لمعرفة المواعيد التي حددها  الشخصية،المقابلة  القبول، أو

 .لذلك

استكمال البرنامج  منهمج القسم يتطلب االطالب الدراسة في أحد بر الستمرار متطلبات االستمرار:  •

 طلب هضافيين بعد تقديمإالطالب المتعثر فصلين  ىعطويمكن ان ي   فصال، 12يتجاوز  عدد الفي 

 الجامعة.إدارة الكلية ومن ثم  وموافقة مجلسلذلك 

 :مرحةل املاجس تري 2.3

مجال الهندسة  في الماجستيرللحصول على درجة دراسات عليا  جسم الهندسة الميكانيكية برنامقيتيح 

 ومن شروط القبول لاللتحاق بهذا البرنامج: ،الميكانيكية

 جامعة من ميكانيكية هندسة تخصص في البكالوريوس درجة على الطالب حاصال   يكون أن •

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

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك، والئقا  طبيا   •

 .من أستاذين سبق لهما أن درساه برسالتي تزكيةإرفاق طلب االلتحاق  •

 .جهة العمل على االلتحاق بالبرنامجأن يقدم ما يثبت موافقة  •

 .اجتياز اختبارين تحريري وشفوي •

 .بنجاح التكميلية الدراسية المقررات من اجتياز عدد الطالب لقبول االشتراط يجوز •
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 :ابلقسم ــةالربامج التعلميي 4

 مرحةل الباكلوريوس: 1.4

فصول دراسية هي المدة  ( وحدة دراسية مقسمة على عشر152قسم الهندسة الميكانيكية عدد )في 

المطلوبة لحصوله على درجة البكالوريوس، يدرسها الطالب بما يتالءم وتخصصه ومشروع تخرجه وكذلك 

)النظري( إال  والفيزيائيالرياضي التي يدرسها الطالب على التحليل مواد ورغم تركيز معظم ال .إمكانيات القسم

ا مهما من العملية التعليمية وذلك لما يحققه هذا الجانب من أن القسم يسعى جاهدا إلعطاء الجزء العملي قدر

كذلك يركز القسم على استخدام الحاسوب بشكل  . فوائد جمة للطالب خالل فترة دراسته وحتى بعد تخرجه

لدى الطالب عددا  من المهارات في هذا المجال والتي ال  ولدمصاحب لعدد كبير من المقررات، األمر الذي ي

 . الواقع التطبيقي والميدانيفي عنها س غنى للمهند

مبادئ الديناميكا  ىعامة، حيث يدرس الطالب في السنوات االول اميكانيكتخصص يوجد بالقسم في الوقت الحالي 

الحرارية وانتقال الحرارة وميكانيكا الموائع والتبريد والتكييف ومحطات القوى وغيرها. فيما يمكن الطالب من 

 :أخرى متوفرة حاليا في القسم وهي أو مسارات المسار في نفسفي السنة األخيرة من دراسة مواد اختيارية 

التي تهتم بكل ما يتعلق بالطاقة وتقنيات استخدامها متل وآالت االحتراق الداخلي هي و :ىمسار القو •

 والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه وآالت الضخ والضواغط وغير ذلك. 

التي تهتم بتصميم اآلالت وأجزائها وتقنيات التحكم ودراسة وتحليل  : وهيمسار الميكانيكا التطبيقية •

 ذا باإلضافة إلى التصميم باستخدام الحاسوب.االهتزازات، ه

والتي من خاللها يمكن الحصول على  ،وصنع المنتجات المختلفة نتاجباإل: وهي االهتمام مسار اإلنتاج •

 .أعلى قيمة انتاجية وبأقل التكاليف المادية المدفوعة، ويتضمن ذلك التخطيط والتشغيل والصيانة
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 :مرحةل املاجس تري 2.4

فصول دراسية هي المدة المطلوبة لحصوله على درجة  مقسمة على خمس وحدة دراسية 36سم الهندسة الميكانيكية في ق

حسب ذلك و تخرجبحث الماجستير، منها وحدات عامة ووحدات تخصصية يدرسها الطالب بما يتالءم وتخصصه، و

لما له أهمية في تنمية مرحلة هذه الالتخرج في  االهتمام بمشاريع وبحوثتركيز القسم على من رغم بالو إمكانيات القسم.

ستغناء عن اال هيمكنقد ن الطالب أال إ درجة التخصص الدقيق )الدكتوراة(، وتأهيليه لدراسات المهارات البحثية للطالب

 يقررها القسم بدال من بحث التخرج.ذلك بدراسة ثالث مواد إضافية 
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 :القسميف  تقامئة ابملقررا 5

 مرحةل الباكلوريوس مقررات 1.5

 :العلوم الانسانيةمقررات  1.1.5
 مقررات العلوم اإلنسانية 1) جدول )

 ال س بقية الوحدات املقرر الرمز ت

141ع أ   1 جنلزيية    ------- I 3لغة ا 

142ع أ   2 جنلزيية   141ع أ   II 3لغة ا   

 ------- I 2لغة عربية  150ع أ   3

151ع أ   4 501ع أ   II 1لغة عربية    

152ع أ   5 151ع أ   1 كتابة التقارير الفنية   

170ع أ   6 سالمية    ------- 1 ثقافة ا 

171ع أ   7  ------- 1 ثقافة عامة 

 

 :مقررات العلوم العامة  2.1.5
                                       

 العامةمقررات العلوم  2) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت
101ع ع 8  ------- I 3رايضة  

102ع ع 9 101ع ع II 3رايضة   

111ع ع 10  ------- I 3فزيايء  

112ع ع 11 111ع ع II 3فزيايء   

م112ع ع 12 أ و تزامنية معها 111ع ع 1 فزيايء معمل   

115ع ع 13  ------ 3 كميياء عامة 

م115ع ع 14 أ و تزامنية معها 115عع  1 كميياء معمل   

200ع ع 15 102ع ع 3 برجمة حاسوب   

203ع ع 16 102ع ع III 3رايضة   

204ع ع 17 203ع ع IV 3رايضة    

206ع ع 18 حصاء واحامتلت  102ع ع 3 ا   
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 :العلوم الهندس يةمقررات  3.1.5

 الهندسيةمقررات العلوم  3) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت
 ----- I 3مياكنياك هندس ية 121هـ ع 19

 ----- 2 هندسة وصفية 125هـ ع 20

 ----- 2 رمس هنديس 127هـ ع 21

 ----- 3 ورش مياكنيكية 130هـ ع 22

 101,ع ع121هـ ع II 3مياكنياك هندس ية 222هـ ع 23

 200, ع ع 204ع ع  3 حتليل عددي 306ه ع  24

133هـ ع  25 مواد خواص   3 ------ 

                                       

                                    

 التخصصية الهندسيةمقررات  4) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

 127هـ ع 2 رســم الآت 201هـ مك 26

 133ع,هـ 121هـ ع 3 مقاومة مواد 204هـ مك 27

هجادات 205هـ مك 28  204هـ مك I 3حتليل ا 

 133,هـ ع130هـ ع 3 عمل معادن 206هـ مك 29

 115,ع ع111ع ع I 3دينامياك حرارية 210هـ مك 30

لكرتونية 280هـ كه 31  102,ع ع112ع ع 3 هندسة كهرابئية وا 

 210,هـ مك102ع ع I 3انتقال حرارة 302هـ مك 32

 201,هـ مك205هـ مك I 3الآتتصممي أ جزاء  304هـ مك 33

 222هـ ع  I 3مياكنياك أ لت 307هـ مك 34

 307هـ مك II 3مياكنياك أ لت 308هـ مك 35

 I 3مياكنياك موائع 312هـ مك 36
,هـ 203,ع ع222هـ ع

 210مك

 210هـ مك II 3دينامياك حرارية 310هـ مك 37

 312هـ مك II 3مياكنياك موائع 313هـ مك 38

نتاج 315هـ مك 39  206هـ مك I 3هندسة ا 

 308, مك312هـ مك 3 املقاييس وأ هجزة القياس 318هـ مك 40

 280هـ كه 3 أ لآت كهرابئية 381هـ كه 41

 313,هـ مك302هـ مك II 3انتقال حرارة 402هـ مك 42

 402هـ مك 1 1معمل مياكنياك  403هـ مك  43

 304هـ مك II 3تصممي أ جزاء أ لت 405هـ مك 44

 308,هـ مك203ع ع I 3اهزتازات مياكنيكية 409مكهـ  45

 302,هـ مك310هـ مك I 3حمراكت احرتاق داخيل 411هـ مك 46

 403هـ مك  1 2معمل مياكنياك  413هـ مك 47

نتاج 415هـ مك 48  315هـ مك II 3هندسة ا 

 302,هـ مك310هـ مك 3 تكييف وتربيد 422هـ مك 49

 402, هـ مك310هـ مك 3 حمطات القوىهندسة واقتصادايت  443هـ مك 50

 308,هـ مك204ع ع I 3حتمك أ يل 450هـ مك 51

دارة هندس ية 461هـ مك 52  415هـ مك 3 ا 
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 415هـ مك 3 اقتصاد هنديس 465هـ مك 53

كامل  4 مشـروع التخرج 599هـ مك 54  وحدة دراس ية 128ا 

514هـ مك  55  3 مضخات وضواغط 
, هـ مك  310هـ مك 

313 

515مك  هـ 56 402, هـ مك310هـ مك 3 حتويل طاقة   

527هـ مك 57 310,هـ مك313هـ مك 3 دينامياك الغازات   

535هـ مك 58 461هـ مك 3 ختطيط صيانة   

542هـ مك 59 313,هـ مك310هـ مك 3 تربينات غازية وخبارية   

545هـ مك 60 310,هـ مك402هـ مك 3 حتلية مياه   

547هـ مك 61 للطاقة الشمس يةالتحويل احلراري   402هـ مك 3   

551ه مك  62 313ه مك  3 دينامياك املوائع احلسابية   

 

 مقررات مرحةل املاجس تري 2.5

 هندس ية عامة قرراتم -1

 الهندسية العامة لمرحلة الماجستيرمقررات  5) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت
1 GE 601  3 متقدمةرايضة هندس ية ---- 

2 GE 602 3 حتليل هنديس متقدم ---- 

 

لزامية قرراتم -2  هندسة مياكنيكية ا 

 لمرحلة الماجستير الهندسية اإللزاميةمقررات  6) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت
1 ME 604  3 حمطات قدرة ---- 

2 ME 605 3 دينامياك حرارية متقدمة ---- 

3 ME 606  3 مياكنياك موائع متقدمة ---- 

4 ME 607 3 انتقال حرارة متقدمة ---- 
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 هندسة مياكنيكية اختيارية قرراتم -3

 لمرحلة الماجستير الهندسية االختياريةمقررات  7) جدول ) 

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت
1 ME 608  3 احلديةنظرية الطبقة ---- 

2 ME 609 3 منظومات الطاقة املتجددة ---- 

3 ME 611 3 تكييف وتربيد ---- 

4 ME 613 3 طاقة مشس ية ---- 

5 ME 614 3 منظومات الطاقة احلرارية ---- 

6 ME 615 3 تصممي مبادلت حرارية ---- 

7 ME 616 3 تصممي حمراكت احرتاق داخيل ---- 

8 ME 617 3 حتلية مياه ---- 

9 ME 618 3 دينامياك غازات ---- 

10 ME 619 3 حمطات نووية ---- 

11 ME 620 3 طاقة الهيدروجني ---- 

12 ME 621 3 مصادر التلوث والتحمك هبا ---- 
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 س:أ عضاء هيئة التدري 6

 :رئيس القسم 1.6

 

 د.فتحي حسين األمين

 الدكتوراه املؤهل العلمي: •

 أستاذ مساعد الدرجة العلمية: •

 الهندسة امليكانيكية التخصص العام: •

 الصيانة الهندسية التخصص الدقيق: •

 F.Elamin@Eng.Misuratau.edu.ly البريد اإللكتروني: •

 

 :نيأ عضاء هيئة التدريس الليبي 2.6

 الليبيينأعضاء هيئة التدريس  8) جدول )

املؤهل  االسم الثالثي ت

 العلمي

الدرجة 

 العلمية

 البريد اإللكتروني التخصص الدقيق

 أ.د. محمد  .1

 الحاج عبدالسالم

واملنظومات  ى القو  أستاذ الدكتوراة

 الحرارية

elhaj@rec.misuratau.edu.ly 

محمد محمد  .د  .2

 سوالم

 m.sawalem@eng.misuratau.edu.ly امليكانيكا التطبيقية استاذ مشارك الدكتوراة

د.مصطفي الطاهر   .3

 العائب

 Mustafa.elayeb@eng.misuratau.edu.ly الطاقات املتجددة استاذ مشارك الدكتوراة

 لسالما عبدد.  .4

نصر بن محمد  

 abennaser@yahoo.com التطبيقيةامليكانيكا  أستاذ مساعد الدكتوراة

د. سليمان أحمد   .5

 الجمل

مساعداستاذ  الدكتوراة  s_aljamel@yahoo.com توليد القوي  

د.هيثم اسماعيل   .6

 الضراط

 h.elderrat@eng.misuratau.edu.ly االهتزازات امليكانيكية استاذ مساعد الدكتوراة

عبدالسالم  د.سالم  .7

 البهلول 

محاكاة جريان املوائع  محاضر الدكتوراة

 واالحتراق

s.elbahloul@eng.misuratau.edu.ly 

د.سفيان علي   .8

 ابوشعالة

 s.abushaala@eng.misuratau.edu.ly املوائع الحسابية محاضر الدكتوراة

امحمد عامرعمر د.  .9 الحرارية ى القو  محاضر الدكتوراة   oamar988@gmail.com 

مخزوم ىد. مصطف  .10  mosta752911@gmail.com تحلية مياه محاضر الدكتوراة 

 د.نصرالدين  .11

 اشويعر

 nasseradeen_ashwear@eng.misuratau.edu.ly امليكانيكا التطبيقية محاضر الدكتوراة

 m.eltaeb@eng.misuratau.edu.ly امليكانيكا التطبيقية محاضر الدكتوراة د.محمد علي التائب  .12

 محمد املنعم أ.عبد  .13

 شنب

واملنظومات  ى القو  محاضر ماجستير

 الحرارية

m.shsneb@eng.misuratau.edu 

 أحمد عليأ.  .14

 املطردي

لقوي واملنظومات ا محاضر ماجستير

 الحرارية

Ali.mutordi@eng.misuratau.edu.ly 

mailto:abennaser@yahoo.com
mailto:S_aljamel@yahoo.com
mailto:s.elbahloul@eng.misuratau.edu.ly
mailto:s.abushaala@eng.misuratau.edu.ly
mailto:oamar988@gmail.com
mailto:mosta752911@gmail.com
mailto:nasseradeen_ashwear@eng.misuratau.edu.ly
mailto:m.eltaeb@eng.misuratau.edu.ly
mailto:m.shsneb@eng.misuratau.edu
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 البدوي  عليأ.   .15

 الحقيق

واملنظومات  ى القو  محاضر ماجستير

 الحرارية

ali.hegaig@eng.misuratau.edu.ly 

الطويل رافع عليأ.  .16 واملنظومات  ى القو  محاضر ماجستير 

 الحرارية

a.altaweel@eng.misuratau.edu.ly 

 أحمد فاطمةأ.   .17

 انبيص

واملنظومات  ى القو  محاضر ماجستير

 الحرارية

fatma.enbais@gmail.com 

االغا خليل محمدأ.  .18  m.khalil@eng.misuratau.edu.ly امليكانيكا التطبيقية محاضر ماجستير 

 مصباح ابراهيمأ.   .19

 جريو

محاضر  ماجستير

 مساعد

التطبيقية امليكانيكا  i.eljariow@eng.misuratau.edu.ly 

أبوبكر محمد أ.  .20

 معيتيق

محاضر  ماجستير

 مساعد

واملنظومات  ى القو 

 الحرارية

a.a.metiq@eng.misuratau.edu.ly 

حميد أحمد باديأ.  .21 محاضر  ماجستير 

 مساعد

واملنظومات  ى القو 

 الحرارية

hamidahmedbadi1988@gmail.com 

املجيد  عبدأ.  .22

 محمود قراب

محاضر  ماجستير

 مساعد

واملنظومات  ى القو 

 الحرارية

majeed_garrab@eng.misuratau.edu.ly 

مصطفى إدريس أ.  .23

 أبورويص

محاضر  ماجستير

 مساعد

واملنظومات  ى القو 

 الحرارية

m.aburwais@misuratau.edu.ly 

 

  :نيهيئة التدريس املغرتب أعضاء 3.6

 لمغتربينأعضاء هيئة التدريس ا 9) جدول )

 البريد اإللكتروني الدقيقالتخصص  الدرجة العلمية املؤهل العلمي االسم الثالثي ت

جمــال صـالح ياسين. أ.د  .1 واملنظومات الحرارية ى القو  أستاذ الدكتوراة   jamal.yassin@eng.misuratau.edu.ly 

 

 :نيهيئة التدريس املوفد أعضاء 4.6

 أعضاء هيئة التدريس الموفدين 10) جدول )

 البريد اإللكتروني التخصص الدقيق الدرجة العلمية املؤهل العلمي االسم الثالثي ت

 فتحي أ.سالم  .1

 الشلتات

 salem.sheltat@eng.misuratau.edu.ly امليكانيكا التطبيقية محاضر مساعد ماجستير

الفتاح  خليل عبد  .2

 قليصة

ى ميكانيكا القو  محاضر مساعد ماجستير   

ى ميكانيكا القو  محاضر مساعد ماجستير رضا علي حمودة  .3   

ى ميكانيكا القو  محاضر مساعد ماجستير عادل عمر الخراز  .4   

 

 

 

mailto:a.altaweel@eng.misuratau.edu.ly
mailto:i.eljariow@eng.misuratau.edu.ly
mailto:majeed_garrab@eng.misuratau.edu.ly
mailto:m.aburwais@misuratau.edu.ly
mailto:jamal.yassin@eng.misuratau.edu.ly
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 :املعيدون 7
 المعيدون 11) جدول )

 البريد اإللكتروني التخصص العام املؤهل العلمي االسم الثالثي ت

عمر عبدالرحمن   .1

 الصالبي

 omaralsellabi@gmail.com الهندسة امليكانيكية بكالوريوس

عبدالحليم عبدهللا   .2

 ابوالقاسم

 aaks93q@gmail.com الهندسةامليكانيكية بكالوريوس

 basem.rajab@eng.misuratau.edu.ly الهندسةامليكانيكية بكالوريوس باسم محمد رجــب  .3

محمد حسين   .4

 السعداوي 

 alsaadawy90@gmail.com الهندسةامليكانيكية بكالوريوس

 Omarbensassi999@gmail.com الهندسةامليكانيكية بكالوريوس عمرعلي بن ساس ي  .5
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 :الطلبة ا حصائيات 8

 مرحةل الباكلوريوس: 1.8

فيما بلغ عدد الخريجين  ،طالب 92 2019-2018ريوس لفصل خريف في مرحلة البكالو أعداد الطلبة المسجلين بالقسميبلغ 

  خريج. 228

 2019لفصل الخريف في مرحلة البكالوريوس أعداد الطلبة المسجلين  12) جدول )

 إجمالي غير ليبي ليبي ت

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

1.  82 03 85 07 0 07 89 03 92 

 

 

 2019لغاية فصل خريف  في مرحلة البكالوريوس أعداد الطلبة الخريجين 13) جدول )

 إجمالي غير ليبي ليبي ت

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

2.  213 10 223 05 0 05 218 10 228 

 

  

 
 (1) عدد الطلبة الليبيين

 
 (2) غير الليبيينعدد الطلبة 

 
 (3) الطلبةإجمالي أعداد 

 
 (4) الليبيين عدد الخريجين

 
 (5) الليبيين عدد الخريجين غير

 
 (6)أعداد الخريجين  إجمالي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

213

10

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى
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 :مرحةل املاجس تري 2.8

 2019أعداد الطلبة المسجلين في مرحلة الدراسات العليا لغاية فصل الخريف  14) جدول ) 

 إجمالي غير ليبي ليبي ت

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

3.  19 01 20 01 0 01 20 01 21 

 

 2019 الخريف فصل لغاية أعداد الطلبة الخريجين من مرحلة الدراسات العليا 15) جدول )

 إجمالي غير ليبي ليبي  ت

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

4.  18 0 18 02 0 02 02 20 0 

  

 
 (7) في مرحلة املاجستير الليبيين عدد الطلبة

 
 (8) في مرحلة املاجستير الليبيين غير الطلبة عدد

 
 (9) الطلبة في مرحلة املاجستير أعداد إجمالي

 
 (10) عدد الخريجين الليبيين في مرحلة املاجستير

 
 في مرحلة املاجستير لليبيينعدد الخريجين غير ا

(11) 

 
 (12) الخريجين في مرحلة املاجستير أعداد إجمالي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى
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 :معامل 9
المتوافقة مع ما يقومون  الهندسةهي تدريب الطالب على فهم المبادئ والمفاهيم األساسية لعلم  القسمأهداف  أحد أهممن إن 

بدراستها نظرياً وتعلم كيفية تطبيقها معملياً لتنمية المهارات الفكرية وسرعة البديهة والتركيز لدى الطالب. ولقد تم تجهيز 

. وهذا من شأنه رفع للتكنولوجياكب التطورات السريعة المتالحقة هذه المعامل بالتقنيات التكنولوجية الحديثة وذلك لتوا

الكفاءة العلمية والمعملية للطالب وتزويدهم بالثقة في النفس والقدرة على مواصلة األبحاث والنجاح في حياتهم العلمية 

 :يليتم تجهيز معمل الميكانيكا بما  لذا وحياتهم العامة والوظيفية

عددا واسعا من التجارب تغطي العديد من المواضيع في استاتيكا الموائع وديناميكا  الموائع: ويضمميكانيكا  معمل -1

 الموائع وديناميكا الهواء وأجهزة القياس.

انتقال الحرارة: ويشمل أجهزة دراسة انتقال الحرارة بالتوصيل والحمل واإلشعاع، باإلضافة إلى المبادالت  معمل -2

 المتعاكسة االتجاه.الحرارية المتوازية و

التبريد وتكييف الهواء: ويشمل تجارب تتعلق بدورات التبريد وتكييف الهواء، باإلضافة إلى مجموعة من  معمل -3

 المكونات األساسية لمنظومات التبريد والتكييف على شكل وحدات متكاملة وعلى شكل مقاطع.

ي تتعلق بأنواع محركات االحتراق الداخلي التي تعمل االحتراق الداخلي: ويشمل مجموعة من المعدات الت معمل -4

 بالشرارة واالنضغاط، باإلضافة إلى مقاطع ونماذج من أجزاء مختلفة من المحركات.

الميكانيكية ميكانيكا تطبيقية: ويشمل مجموعة من التجارب المتعلقة بالميكانيكا التطبيقية مثل االهتزازات  معمل -5

 ومقاومة المواد. وخواص

 ري المسطح والخاص بتسخين المياه.الطاقة الشمسية: ويشمل تجارب دراسة أداء المجمع الشمسي الحرا معمل -6

 

 سوق العمل: 10

تعد مهنة الهندسة الميكانيكية واحدة من أوسع وأشمل المهن الهندسية ان لم تكن اشملها. حيت ان المهندس الميكانيكي 

م، ويُشرف، ويُسهم في جميع عمل العديد من األجزاء الميكانيكية أو الكهربائية أو يات التصنيع التي تتراوح بين تصنيع يُصم ِّ

وحتى تصنيع األجهزة والمعدات الطبية. وغالبًا ما تكون األجهزة أو المعدات التي يُصن عها مهندس الميكانيك متمثَّلة  الغذائية

في مولدات الكهرباء، ومحركات االحتراق الداخلي، واألجهزة التي تستخدم الطاقة الكهربائية، باإلضافة إلى أنظمة التكييف 

 . ومن أهم المهام ومسؤوليات المهندس الميكانيكي:الكهربائيةوالتدفئة وحتى المصاعد 

 والمواد الالزمة لهاالهندسية تقييم احتياجات المشاريع  •

 وتجنبها في المستقبل التكنولوجية تحليل المشاكل •

 تصميم وإعادة تصميم المعدات واألجهزة الميكانيكية والحرارية وذلك باستخدام برمجيات التصميم على الحاسوب •

 ى عمليات تصنيع األدوات والمعداتاإلشراف عل •

 قياس أداء المعدات الميكانيكية، واألجهزة، والمحركات •

 إعداد الميزانيات، وتحديد الوقت والكلفة الالزمين إلنهاء المشاريع ومناقشتها مع العمالء والمدراء •
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 التأكُّد من أنَّ األدوات المستخدمة آمنة وفعَّالة •

 عن المعلومات إلى البحث باإلضافةهندسة الميكانيكية في كافة نشاطات الإجراء البحوث  •

 إعداد التقارير وكتابة الوثائق •

 تحليل البيانات •

 العمل مع المهندسين، والمختصين اآلخرين، وكل الجهات األخرى المعنية •

 اتباع قوانين وقواعد األمن والسالمة وأخذ الحيطة والحذر طوال الوقت •

 مكوناتها.الحفاظ على البيئة بكافة  •

كما تُعتبر طبيعة عمل المهندس الميكانيكي ميدانية ومكتبية في بعض األحيان، حيث يعمل في القطاعات الصناعية، 

ن عملهم القيام ببعض الزيارات الميدانية لبعض مواقع وورشات العمل. يستطيع  ،واإلنشائية، والهندسية كذلك كما يتضمَّ

طاعات التي تحتاج إلى تصنيع المعدات واآلالت من أبرزها قطاع الصحة، والطاقة، مهندسي الميكانيك العمل في جميع الق

 ومن أهم هذه القطاعات: والمواصالت والتنقل، والموارد المائية كذلك. باإلضافة إلى أنظمة التصنيع ونقل الحركة والتحكم.

 المجاالت الصناعية:في  ✓

 تشكيلة المنتجات في المواقع اإلنتاجية. تصميم نظم وخطوط اإلنتاج وتصميم التسهيالت وتحديد

 في مجال اإلدارة الهندسية واإلنتاج:  ✓

 تصميم نظم وخطوط اإلنتاج وتصميم التسهيالت وتحديد تشكيلة المنتجات في المواقع اإلنتاجية.

 اختيار مواقع المشروعات والتخطيط االستراتيجي وتخطيط اإلنتاج والصيانة وإدارة المخازن والمستودعات.

إعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية ووضع الجداول الزمنية للتنفيذ ومراقبتها واإلشراف على تخطيط 

 التحكم في األنظمة والعمليات باستخدام أجهزة الحاسوب. وتنفيذ المشروعات.

 

 في مجال المقاوالت واالنشاءات: ✓

 متحركةالهيدروليكية من مصاعد وساللم تصميم أنظمة  -

 .والتهويةف يشبكات توزيع التبريد والتكيصناعة  -

 .دراسة وتنفيذ مشاريع تغذية المياه للمدن والقرى السكانية -

 

 في مجال محطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة: ✓

 الكهربائية وتشغيل المولداتفي تشغيل التوربين  -

 والبرودة الحرارة أنظمة وتنفيذ وتصميم ةتوليد الطاق أجهزة على االشراف -

 والطاقات المتجددة الطاقة الشمسيةالتي تستخدم في تصميم أنظمة توليد  -

 

 في قطاع المواصالت للقيام بـ:  ✓

 الكشف عن االعمال في السيارات -

 ديد األعطال في السيارات والورش الميكانيكيةحفي ت الحديثةوتشغيل األجهزة  استخدام -

 التروبينات البحرية و ة وصيانة الوحدات الميكانيكية ومحركات الطائراتبمراق -
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 في الشركات النفطية والبترول: ✓

 انتاج البترول  -

 صيانة المضخات واألنابيب والخزانات وغيرها من المعدات -

 اآلبار.حفر  -

 

 في مجال الطب ✓

 األطراف الصناعيةتصميم  -

 صيانة المعدات الطبية -

وتقنيات النانو والتطبيقات الطبية الحيوية العمل في مجاالت العلوم والتكنولوجيا الواسعة كصناعة الروبوتات  -

 .وغيرها

 

 في المجال األكاديمي ✓

 تدريس المقررات المختلفة من العلوم الميكانيكية والعلوم الهندسية العامة -

 .تقديم االستشارات الهندسية -

 .نشر األبحاث واألوراق العلمية -
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