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 خمترصة نبذة •

الهندس ية اليت هتمت ابال نسان وبيئته والتغريات والتطورات  اجملاالتقسم الهندسة املعامرية والتخطيط العمراين هو أ حد 

ماكانته حلياة أ فضل. ابس متراراليت تطرأ  علهيا   ةميان جامعة مرصاتا  من  ا  نطالقا  و  خللق بيئة ترىض متطلبات الفرد وترثى ا 

مس "قسم الهندسة املعامرية " يف خريف  برضورة مشاركهتا يف معلية بناء التقدم العلمي يف ليبيا مت تأ سيس القسم حتت ا 

قسم الهندسة املعامرية "واملرافق العامة مت تعديهل ليصبح مبسمى  احمليل السوقوحاجة . ونظرا  ملتطلبات 2006/2007

عداد جيل من املعامريني يف سم تمتثل رساةل الق . حيث "والتخطيط العمراين  ،نامتء جملمتعهم وبيئهتم احملليةال  اب تازونمي اذلين ا 

دراك املسؤولية  . ويكون دلهيم التفكري العلمي واملبدع يف وضع احللول للمشالك اليت تواهجهم ،عىل عاتقهم امللقاةواب 

ىل احلفاظ عىل الهوية الهندسة املعامرية والتخطيط العمراين قسموهيدف  املعامرية احمللية والشخصية الليبية املمتسكة  ا 

ىل كام  س مترار التواصل مع اجملمتع احملىل باكفة مؤسساته اخملتلفة.ا  ىل وا  ابملبادئ والثقافة اال سالمية.  عدادهيدف ا  املهندس  ا 

عداداملعامري املمتزي بقدرات متكنه من القيام مبهامه املمتثةل يف  التصاممي والرسامات التنفيذية للمشاريع اال ساكنية واال دارية  ا 

ىل جانب  عدادوالتعلميية والصحية وأ عامل اال رشاف واملتابعة ا  اخملططات العامة للمناطق احلرضية والريفية وخمططات  ا 

 املدن وغريها.

 

  



  

3 |18 
 

 

 طرق التواصل •

 

 

 عنوان البريد اإللكتروني:    

  املوقع اإللكتروني:

 :القسمعنوان 
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 ـــة:املقدم 1
 وفكرة بهدف تتعلق وعناصر مفاهيم على تصميمه في يعتمد فهو األولى، بالدرجة وفيلسوف فنان المعماري يعتبر

 مجالت عدة لتشمل تتسع ذاتها بحد العمارة نجد لهذا. وسعأ وخيالا  واسعة ثقافة يتطلب وهذا. المطلوب المشروع

 والسياسة النفس وعلم والتاريخ والتكنولوجيا والعلوم لرياضياتكا اإلنسانية والعلوم المعرفة نواحي من مختلفة

ا . الشاملة بصيغته وبالطبع الفن جتماعيةاإل والعلوم والفلسفة  أخرى ومعارف ثقافية بنواحي اإللمام ويجب أيضا

فهي  لالعم مجالت أما العمارة، ومفهوم متطلبات باإلضافة إلى هذا. والفلك لموسيقىكا المجال عن بعيدة تبدو

حتى تصل إلى  زلبالمن ديكور أو أثاثقطعة  أصغر تصميم من فتبدأ للغاية، واسعة بصورة مفتوحةو متاحة

 وربطه للمشروع ومفصل كامل تصور وضعب التصميم مرحلة في يالمعمار حيث يقوم. ي للمدنالعمران التخطيط

فيما بعد مع  ناسبتت التصميم من صيغة يجادإل بالمنطقة، الموجودةوالتقاليد  لعاداتمراعاته لو طبيعةبيئة البال

 .للفراغ المعماري المستخدمين حتياجاتإ

 التأ سيس: 1.1

م تحت مسمى قسم الهندسة المعمارية بعد  2006/2007 خالل العام الجامعيتأسس قسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني 

المسمى ونظراً لمتطلبات وحاجة السوق المحلي والمرافق العامة تم تعديل بعدها  الطلب المتزايد على وظائف الهندسة المعمارية.

المعمارية هندسة الليتولى إعداد وتخريج المهندسين المتخصصين في مجال . ليصبح "قسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني"

( فصل دراسي أي بما يعادل خمس سنوات دراسية، تخرج من القسم منذ تأسيسه 12مدة الدراسة بالقسم ) .والتخطيط العمراني

ً وطالبة تمكن العديد منهم من اإللتحاق بمرافق الدولة المختلفة95م عدد ) 2018/2019وحتى فصل الربيع  أو بشركات  ( طالبا

صل كل ففي ( طالب وطالبة 12ال يزيد عدد الطلبة المقبولين عن )فيما . البناء والمقاوالت أو بالمكاتب الهندسية واإلستشارية

يدرس الطالب في القسم المقررات التطبيقية المتمثلة حيث . وشروط القبولممن تتوفر فيهم معايير  األجانبدراسي بما فيهم الطالب 

أسس التصميم المعماري والتصاميم المعمارية المتعلقة بتصميم الوحدات السكنية المنفردة والمجمعات السكنية والمراكز الثقافية في 

فة إلى المطارات والمستشفيات العامة والتصميم الداخلي والمباني التعليمية والسياحية ومحطات المواصالت والمصانع العامة باإلضا

واإلنشاء المعماري والرسومات التنفيذية وتصميم وتنسيق المواقع والتصميم الحضري واإلسكان وتجديد األحياء والتخطيط العمراني 

تشريعات المباني والعمارة وقوانين ووتاريخ ونظريات التخطيط باإلضافة إلى المقررات النظرية كتواريخ ونظريات العمارة 

صحيات وإضاءة وصوتيات الالمستدامة وصوالً إلى المقررات المساندة كاإلنشاءات والمنشآت الخرسانية والفوالذية والتكييف و

 المباني حسب ما تتطلبه معايير ومواصفات الجودة.
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 ف:الرؤية والرساةل وال هدا 2

 ة:الرؤي 1.2

القدرة  اله تيال معماريأحد مؤسسات التعليم ال باعتبارهسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني تتبلور رؤية ق

مجالي تهتم بالبيئة والتراث والهوية المحلية وتواكب التطور التكنولوجي في مؤهلة على إعداد كوادر معمارية 

 العمارة والعمران.

 :الرساةل 2.2

لمجتمعهم وبيئتهم  باالنتماءتتمثل رسالة القسم في إعداد جيل من المعماريين والمخططين الذين يمتازون 

المحلية، وتقع على عاتقهم مسئولية بناء المجتمع، ويكون لديهم اإللمام الكامل بوضع الحلول والمقترحات 

 للمشاكل والعقبات التى تواجه البيئة المعمارية والعمرانية.

 هداف:ال      2.3

من خالل المناهج العلمية التي تدرس يهدف القسم إلى خلق كوادر معمارية وتخطيطية قادرة على العمل واإلبداع على 

 النحو التالي:

 إعداد كوادر معمارية تقوم بإعداد التصاميم المعمارية والرسومات التنفيذية لمشاريع اإلسكان والمرافق العامة. •

 المستدامة.المباني الخضراء والعمارة مباني التصميم البيئي والحضري وتصميم إعداد كوادر متخصصة تقوم بمهام  •

 إعداد كوادر تخطيطية مؤهلة تساهم في إعداد المخططات العامة للمناطق الحضرية والريفية وتخطيط المدن. •

 .العملحتياجات سوق إسد والمتابعة و كوادر مؤهلة تقوم بأعمال اإلشرافإعداد  •

 .قطاعات الخدميةالوالصعوبات التي تواجهها  شاكلالوقوف على الموالعلمية من خالل الفنية  اإلستشاراتتقديم  •

 مواكبة التطور العلمي في العمارة والعمران وتطوير مهارات تقنية الحاسوب والتصميم واإلظهار المعماري. •

 والتراث والهوية المحلية من خالل نشر الثقافة المعمارية في المجتمع. المساهمة في الحفاظ على المدن التاريخية  •

 المساهمة في الحفاظ على موارد البيئة الطبيعية وتسخيرها لخدمة وتطوير مواد البناء والمعمار البيئي المستدام. •

 ة اإلجازة العالية )الماجستير(.إستكمال الدراسات العليا لتحضير درج •

 .المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلميةأساليب البحث العلمي و سات الميدانية من خاللإجراء البحوث والدرا •
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 ل:و ــرشوط القب 3
ما يلي: تخطيط العمرانيالو يةعمارماللتحاق بقسم الهندسة إليشترط لطالب ا  

 دراسية.أن يكون الطالب قد أنهى ما ال يقل عن فصلين دراسيين بالكلية وأال يزيد عن ثالثة فصول  ❖

 رسم هندسي(.  -إستاتيكا -1فيزياء -1أن يكون الطالب قد أنهى المقررات الدراسية العامة التالية بنجاح )رياضة ❖

 ( وحدة دراسية فيما سبق كحد أدنى.18أن يكون الطالب قد أنجز ما ال يقل عن ) ❖

 ( %.50أال يقل المعدل العام التراكمي للطالب عن ) ❖

 يتم فيه قياس مقدرة الطالب في النواحي التالية:الذي  تحريريالمتحان إللطالب ااز اجتأن ي ❖

 مدى إلمام الطالب بالمعلومات والخلفيات والثقافة المعمارية العامـة. •

 قياس مدى قدرة الطالب على تقدير األبعاد والمساحات والحجوم. •

بالرسم الحر من خالل رسم أحد المجسمات علي التعبير  يتم فيه قياس مقدرة الطالبالذي متحان العملي إللطالب اااز جتأن ي ❖

 ... الخ.الخشبية قلم الرصاص أو الفحم أو األلوان ام أدوات الرسم المختلفة ومنها ستخدإالتي يتم طرحها عليه ب

والنفسي ستعداده البدني إالتعرف على السمات الشخصية للطالب ومدى  ايتم فيهالتي شخصية والمقابلة للطالب اااز أن يجت ❖

 .هذا المجالوالذهني لدراسة 

 الربامج التعلميية ابلقسم: 4
 

 . العمرانيالمعمارية والتخطيط هندسة اليقدم القسم برنامج تعليمي واحد وهو تخصص بكالوريوس  •

ة التخصصية الهندسيالعلوم والعامة  الهندسية والعلوموالعلوم العامة  يةنساناإل دراسة العلوم ى الطالبيتوجب عل •

 . ومشروع التخرج العملي الجانبباإلضافة إلى 

درجة اإلجازة  علىعشرة فصول دراسية )خمس سنوات( للحصول  مقسمة إلىلقسم باالبرنامج الدراسي مدة  •

 الجامعية )البكالوريوس(.
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 :القسم تقرراقامئة مب 5

 :اال نسانيةالعلوم مقررات  1.5

 اإلنسانيةالعلوم  مقررات1) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

150ع.أ   .1 1لغة عربيـة    2 - 

151ع.أ   .2 2لغة عربيـة   150ع.أ  1   

141ع.أ   .3 1لغة انجليزيـة    3 - 

421ع.أ   .4 2لغة انجليزيـة   141ع.أ  3   

701ع.أ   .5   1 ثقافة إسالمية 

521ع.أ   .6  - 1 كتابة تقارير 

 

 :العامة مقررات العلوم 2.5

 العامة مقررات العلوم2) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

101ع .ع    .7 1رياضــة    3 - 

111ع .ع   .8 1 فيزيـــاء   3 - 

210ع .ع    .9 2رياضــة   101ع .ع   3   

121ع .ع   .10 2 فيزيـــاء  111ع .ع  3   
 

 :مقررات العلوم الهندس ية العامة 3.5

 الهندسية العامة مقررات العلوم3) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

127ع  هـ  .11  - 3 رسم هندســي 

121 هـ ع  .12 (إستاتيكا) 1ميكانيكا هندسية    3 - 

130هـ ع   .13  - 3 ورش ميكانيكيـة 

125 هـ ع  .14 127 هـ ع 2 هندسـة وصفيـة   

عم  238مد هـ  15 بنــاءمـواد    2 - 

عم 244مد  هـ .16 102ع .ع  2 مساحـــة   

عم 245هـ مد  17 121هـ ع  2 تحليــل إنشائي   

عم 336هـ مد  .18 1 تصميم خرسانة مسلحة  عم 542هـ مد  2   

عم 347هـ مد  .19 2 تصميم خرسانة مسلحـة  عم 633هـ مد  2   

عم 444هـ مد  .20 عم 245 هـ مد 2 تصميم منشآت فوالذية   

عم 346هـ مد  .21  - 2 هندسـة صحيــة 

عم 432مك هـ  .22  - 2 تكييف الهواء والتركيبات الميكانيكية 
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 :مقررات العلوم الهندس ية التخصصية 54.

 مقررات العلوم الهندسية التخصصية4) جدول )

 األسبقية الوحدات المقرر الرمز ت

231هـ عم  .23 معماريأسس تصميم    4 - 

233هـ عم  .24 1تاريخ عمـارة    2 - 

247هـ عم  .25 2تاريخ عمارة   332هـ عم  2   

534هـ عم  .26 3تاريخ عمارة   247هـ عم  2   

349هـ عم  .27 4تاريخ عمارة   543هـ عم  2   

235هـ عم  .28  - 2 رسم معماري 

236هـ عم  .29 ـرــم حـرس   2 - 

237هـ عم  .30 125هـ ع  2 ظـل و منظور   

241هـ عم  .31 1تصميم معماري   132هـ عم  4   

331هـ عم  .32 2تصميم معماري   142هـ عم  4   

134هـ عم  .33 3تصميم معمـاري   133هـ عم  4   

143هـ عم  .34 4تصميم معماري   341 هـ عم  4   

144هـ عم  .35 5معماري  تصميم  431 هـ عم 4   

135هـ عم  .36 6تصميم معماري   441 عم هـ 4   

232هـ عم  .37 1إنشاء معماري    2 - 

242هـ عم  .38 2إنشاء معماري   232هـ عم  2   

332هـ عم  .39 3إنشاء معماري   242هـ عم  2   

234هـ عم  .40 4إنشاء معمـاري   323هـ عم  2   

333هـ عم  .41 1 تطبيقات الحاسوب في العمارة   2 - 

348هـ عم  .42 2 العمارةتطبيقات الحاسوب في   333هـ عم  2   

243هـ عم  .43  - 2 مجسمات ونماذج 

248هـ عم  .44  - 2 تـحكـم بـيئـي 

337هـ عم  .45 وصوتياتإضاءة    2 - 

334هـ عم  .46 مواقـعالتصميم وتنسيق   133هـ عم  3   

347هـ عم  .47  - 2 العمارة المستدامة 

439هـ عم  .48 1 رسومات تنفيذية  342عم هـ + 235هـ عم  2   

448هـ عم  .49 2 رسومات تنفيذية  439هـ عم  2   

534هـ عم  .50 237هـ عم  3 تصميـم داخلـي   

438هـ عم  .51 534هـ عم  2 تاريخ ونظريات تخطيط   

434 عمهـ  .52 331هـ عم  3 اإلسكان وتجديد األحياء   

644هـ عم  .53 345هـ عم  2 نظريات عمـارة   

447هـ عم  .54 عمرانــيتخطيط   443هـ عم + 438هـ عم  3   

448هـ عم  .55 األثريةترميم وصيانة المباني    2 - 

335هـ عم  .56 مشروعاتالذ ـإدارة وتنفي   2 - 

435هـ عم  .57  - 2 كميات ومواصفات 

535هـ عم  .58 441 هـ عم 2 برمجة مشاريـع   

536هـ. عم  .59  - 2 قوانين وتشريعات المباني 

537هـ عم  .60 447هـ عم  3 تصميـم حضـري   

145هـ عم  .61 تخرجمشروع   535هـ عم + 531هـ عم  5   
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 س:أ عضاء هيئة التدري 6

  :رئيس القسم 1.6

 

 

 محمود عبد الكريم قريو د.

 ةدكتورا املؤهل العلمي: •

 محاضر العلمية:الدرجة  •

 عمارة وتخطيط عمراني التخصص العام: •

 وبيئة مستدامة عمارة التخصص الدقيق: •

 m.girrieow@eng.misuratau.edu.ly  البريد اإللكتروني: •

 

 :أ عضاء هيئة التدريس الليبيني 2.6

  نييأعضاء هيئة التدريس الليب 5) جدول )

 

 

 

 البريد اإللكتروني التخصص الدقيق الدرجة العلمية العلمياملؤهل  االسم الثالثي ت

 

 i.abaid@eng.misuratau.edu.ly تصميم حضري محاضر دكتوراة إبراهيم أمحمد أعبيد  .1

 i.shinbira@eng.misuratau.edu.ly تصميم حضري محاضر دكتوراة إبراهيم عبد هللا شنبيرة  .2

 m.bakier@eng.misuratau.edu.ly تخطيط مدن محاضر دكتوراة محمد عبد هللا باكير  .3

 Traynah78@yahoo.com عمارة مستدامة محاضر ماجستير عبد الحميد الطيب طرينة  .4

mailto:m.girrieow@eng.misuratau.edu.ly
mailto:i.abaid@eng.misuratau.edu.ly
mailto:i.shinbira@eng.misuratau.edu.ly
mailto:m.bakier@eng.misuratau.edu.ly
mailto:Traynah78@yahoo.com
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 :وفدينأ عضاء هيئة التدريس امل 3.6

 لموفدينأعضاء هيئة التدريس ا6) جدول )

 

 :نو املعيد 7

  نيعيدامل (7)جدول 

 البريد اإللكتروني             التخصص العام املؤهل العلمي االسم الثالثي ت

1.  
 a.aljabo84@gmail.com عمارة وتخطيط عمراني بكالوريوس أحمد محمد الجبو

2.  
 ing.yousef.abushaala@gmail.com عمارة وتخطيط عمراني بكالوريوس يوسف مصباح أبو شعالة

3.  
 ali.aldadi86@gmail.com عمارة وتخطيط عمراني بكالوريوس علي محمد الضادي

4.  
السنوس ي أحمدأحالم   ahlamhaitham@gmail.com عمارة وتخطيط عمراني بكالوريوس 

5.  
 amna_albergli@yahoo.com عمارة وتخطيط عمراني بكالوريوس آمنة أمحمد البرقلي

6.  
عمراني عمارة وتخطيط بكالوريوس إيمان محمد غانم  en.emanmohamed@gmail.com 

7.  
 Moh13ammed@gmail.com عمارة وتخطيط عمراني بكالوريوس محمد الحسين عبيد

8.  
 w.n.safar@gmail.com عمارة وتخطيط عمراني بكالوريوس وفاء نوري صافار

 

  

 اإللكترونيالبريد                                  التخصص الدقيق    الدرجة العلمية املؤهل العلمي االسم الثالثي ت

 

مساعد محاضر ماجستير مصطفى ساسي شيتاو .1  mustafa2992000@yahoo.com عمارة وتخطيط 

مساعد محاضر ماجستير اسعبد الحكيم علي المك .2  Mkas77@yahoo.com عمارة وتخطيط 

3. 
مساعد محاضر ماجستير هيثم أحمد البيرة  Architecture1983@gmail.com تصميم حضري 

مساعد محاضر ماجستير عمر األشهبمحمد  .4  archi.elashheb@hotmail.com تصميم معماري 
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حصائيات 8  :ا 

  :أ عداد الطلبة املقبولني 1.8

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

1.  23 37 60 01 03 04 24 40 64 

 

  

 :م 2019 / 2018ربيع الفصل  حىتاخلرجيني أ عداد الطلبة  2.8

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

2.  54 35 89 02 04 06 56 39 95 

 

 
 (1) الطلبة الليبيين عدد

 
 (2) الطلبة غير الليبيين عدد

 
 (3) إجمالي أعداد الطلبة

 
 (4) عدد الطلبة الليبيين

 
 (5) عدد الطلبة غير الليبيين

 
 (6) إجمالي أعداد الطلبة

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

2019خريف / ربيع   

2019خريف / ربيع   
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 :واملعامل رامسامل 9

  أحدإن 
ً
أهم أهداف القسم هي تدريب الطالب على فهم املبادئ واملفاهيم األساسية لعلم الهندسة املتوافقة مع ما يقومون بدراستها نظريا

 لتنمية املهارات الفكرية وسرعة البديهة والتركيز لدى الطالب
ً
ولقد تم تجهيز هذه املعامل واملراسم بالتقنيات . وتعلم كيفية تطبيقها معمليا

وهذا ما من شأنه رفع الكفاءة العلمية للطالب وتزويدهم  .نولوجية الحديثة وذلك لتواكب التطورات السريعة املتالحقة للتكنولوجياالتك

ويحتوي القسم على أربعة مراسم  . بالثقة في النفس والقدرة على مواصلة األبحاث والنجاح في حياتهم العلمية وحياتهم العامة والوظيفية

 مل واحد وهي:رئيسية، ومع

 ارةممرسم الع -1

 ي عمار املالتصميم مرسم  -2

 التصميم الحضري  مرسم -3

 التخطيط العمرانيمرسم  -4

     

 مراسم العمارة والتصميم املعماري ( 1شكل )

     

  التصميم الحضري والتخطيط العمرانيسم مرا( 2شكل )
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نتاج العلم 01  ي:اال 

  قائمة الورقات العلمية بالقسم (8) جدول 

 قائمة الورقات العلمية بالقسم
 نسخة إلكترونية للبحث املؤتمر /اسم املجلة تاريخ النشر 3اسم الكاتب  2اسم الكاتب  البريد اإللكتروني للكاتب اسم الكاتب عنوان الورقة ت

1.  
المتطلبات المعمارية لذوي 
اإلحتياجات الخاصة في 
المباني السكنية متعددة 
ةالطوابق في مدينة مصرات  

محمود عبد الكريم 
 قريو

m.girrieow@eng.misuratau.edu.ly / / 01  2018يونيو المجلة الدولية المحكمة للعلوم  
 - الهندسية وتقنية المعلومات

2.  
الحفاظ على التراث 

المعماري اإلسالمي في مدينة 
مصراتة "جامع الجمعة 
 العتيق كحالة دراسية"

محمود عبد الكريم 

 قريو
m.girrieow@eng.misuratau.edu.ly  إبراهيم عبد هللا

 شنبيرة
من محمد أي

 المقلفطة
المجلة الدولية المحكمة للعلوم   2018ديسمبر 

 الهندسية وتقنية المعلومات
- 

3.  

دراسة تحليلية لتقييم أداء 
ساللم ومخارج الطواريء 

المبنى التعليمي في كلية "
 الهندسة بجامعة مصراتة

 كحالة دراسية"

محمود عبد الكريم 

 قريو
m.girrieow@eng.misuratau.edu.ly من محمد أي

 المقلفطة
عبد الحميد 
 الطيب طرينة

المجلة الدولية المحكمة للعلوم   9201 مايو

 الهندسية وتقنية المعلومات
- 

4.  
التراث والمعمار الطيني في 
الواحات "المسجد العتيق 

 بأوجلة أنموذجاً"

محمود عبد الكريم 

 قريو

m.girrieow@eng.misuratau.edu.ly / / 29-31  ،أكتوبر

2019  

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم 
الهندسية والتقنية، كلية الهندسة، 

 جامعة صبراتة
- 

5.  
البناء العشوائي وتأثيره على 

 المخططات العمرانية
منصور علي  m.bakier@eng.misuratau.edu.ly محمد عبد هللا باكير

2004نوفمبر  / إعليوه المؤتمر الوطني الثاني لمواد  
 - البناء واإلنشاء

6.  

تصميم المسـتوطنات 
الجديـــدة في المنـاطـق 

 الصحراويـة

2008ديسمبر  / هاشم الموسوي m.bakier@eng.misuratau.edu.ly محمد عبد هللا باكير المؤتمر األول للتشــييد في  

 المناطق الصحراوية

ليبيا – سبها  

- 

7.  
التخلص من المخلفات 

اإلسكندرية حالة : الصلبة
 دراسية

جامعة  – مجلة كلية الهندسة m.bakier@eng.misuratau.edu.ly / / 2013 محمد عبد هللا باكير
 - اإلسكندرية

8.  

Sustainable Urban 
Development 

Indicators: Misrata, 
Libyan Case’ 

Mohamed A. 

Bakier 

m.bakier@eng.misuratau.edu.ly Khalid S. Al-
Hagla 

/ January 
2017 

(IJNTR) ISSN - 

 

 

 

 سوق العمل: 11

إعداد املعماريين واملخططين والباحثين املبدعين املؤهلين لسد ب يقوم قسم الهندسة املعمارية والتخطيط العمراني

 العمل وذلك على النحو التالي:حتياجات سوق إ

 .االستشاريةواملكاتب والشركات العامة املكاتب الهندسية في  كمعماري  الخريج يعمليمكن أن  •

 .وغيرها مشاريع السكنية والتجارية والتعليمية والصحيةالخريج كمصمم معماري لل عمليمكن أن ي •

 في املشاريع العامة والخاصة.املعمارية  دالبنو و قع او على املمشرف مهندس كالخريج عمل ييمكن أن  •

 .املختلفة الهندسية ثو راكز البحفي ميعمل الخريج يمكن أن  •
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والتوثيق  والتسجيل العقاري  مصلحة التخطيط العمرانيفي مهندس تخطيط كالخريج  عملييمكن أن  •

 .وشركات الطرق واملهابط

 

 :ابلقسم الطلبة ال وائل 12

 وحتى 2011/2012الجامعي  لعاموذلك منذ أول دفعة كانت في ااألوائل بقسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني  لبةبلغ عدد الط

وهم على النحو  ممن تنطبق عليهم المعايير والمواصفات( طالباً وطالبة 15) 2018/2019لعام الجامعي عشر ل الدفعة السادسة

  التالي:

  بالقسم قائمة الطلبة األوائل (9) جدول                                                                                                                         

 

 قائمة الطلبة األوائل

 إسم الطالب ت

 

 سنة التخرج التقدير املعدل العام الترتيب رقم القيد

أحمد محمد السنوس يأحالم  .1  

 

 2012/  2011 جيد % 73.68 األول  0601123

  جيد % 78.45 األول  0701174 ملياء محمد عبد اللطيف املنتصر .2
 
 2013/  2012 جدا

  جيد % 75.15 الثاني 0701145 هيفاء أحمد محمد الجالي .3
ً
 2013/  2012 جدا

  جيد % 75.04 الثالث 0701043 آمنة أمحمد علي البرقلي .4
ً
 2013/  2012 جدا

 2014/  2013 جيد % 68.99 األول  0801106 نجمي علي أبوبكر الصادي .5

 2015/  2014 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد .6

% 77.47 األول  1011128 محمد الحسين أمحمد عبيد .7   جيد 
ً
جدا  2015  /2016 

% 82.41 األول  1101087 عبد الرحمن علي محمد فريفر .8   
ً
7201/  6201 جيد جدا  

% 76.37 الثاني 1201035 خالد نوري أحمد األطرش بيت املال .9   
ً
7201/  6201 جيد جدا  

% 73.60 الثالث 1101135 محمود علي أحمد الطهار .10  2017/  2016 جيد 

% 76.05 األول  1301201 سيماء عبد العزيز أمحمد أبوشعالة .11   
ً
8201/  7201 جيد جدا  
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% 76.03 الثاني 1301278 هناء مفتاح حسين الفقي .12   
ً
8201/  7201 جيد جدا  

% 72.70 الثالث 1301033 مبروكة محمد املبروك سالمة .13 8201/  7201 جيد   

% 81.00 األول  1401120 هبة عبد السالم كريم .14  2019/2018 جيد 

% 80.45 الثاني 1401016 وفاء محمد دبك .15  2019/2018 جيد 

% 78.88 الثالث 1402018 آمال علي فريفر .16  2019/2018 جيد 

 


