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 خمترصة نبذة •

 

تُعّرف الهندسة الصناعية بأنها إحدى المجاالت الهندسية المتميزة الحديثة التي تعنى بتنظيم وتطوير وتنفيذ 

وتشغيل النظم الصناعية بمفهومها الشامل أي بجميع عناصرها المتكاملة من قوة منتجة وطاقة ومعلومات. وهي 

األنظمة اإلنتاجية بشكل عام سواء كانت هذه األنظمة من أهم فروع العلوم الهندسية الذي يهتم بقضايا ومشاكل 

صناعية أو زراعية أو إدارية أو خدمية، وذلك على النحو الذي يحقق أفضل بيئة يتفاعل فيها اإلنسان واآللة في 

 وحدة إنتاجية عالية الكفاءة.

ية األخرى حيث يتم استخدام تعتبر الهندسة الصناعية والتصنيع مجاالً متميزاً ويختلف عن كافة المجاالت الهندس

العلوم التطبيقية، العلوم اإلنسانية، المعلومات، وتطبق الطرق الهندسية على هذه الموارد ألجل تصميم وصناعة 

وتشغيل وتحسين وإدارة العمليات اإلنتاجية للمنتجات بجودة عالية في كافة المجاالت الصناعية وغير الصناعية 

 جين والبيئة المحيطة.مع المحافظة على سالمة المنت

فييي هييذا المجيياا يييتم التركيييز علييى مشيياركة القييوى البشييرية فييي تصييميم األنظميية االسييتثمارية والذكييية فييي  ييتى 

المجييياالت كالصيييناعات الثقيلييية، صيييناعة السيييلع االسيييتهالكية، إنتيييال وتولييييد الطاقييية وتحويلهيييا، وفيييي الزراعييية، 

 ألخرى.االتصاالت، النقل، الطب، وغيرها من المجاالت ا

 

بعد فتح ليبيا المجال لشركات النفط العالمية لالستثمار، األمر الذي يتيح الفرصة لخريج القسم في 

 وجود مجال للعمل حال تخرجه.
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 طرق التواصل •

 

 

 عنوان البريد اإللكتروني:    

  املوقع اإللكتروني:

 :القسمعنوان 

 

Email Address: 

Website Address: 

Office Address: 

 

IME@misuratau.edu.ly 

http://misuratau.edu.ly/engg/department#7  

 مبني الصناعية –كلية الهندسة 

 قسم الهندسة الصناعية والتصنيع 

 مصراتة / ليبيا  

College of Engineering - Industrial Building - 

Industrial and Manufacturing Engineering Department 

   Misurata / Libya 
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 ـــة:املقدم 1

 
ألجل فتح المجال أمام الطلبة الختيار التخصص المالئم لهم، وتلبيةً لحاجة السوق المحلي لمثل هذه    

قسم الهندسة الصناعية والتصنيع  فتحالتخصصات واستحداث تخصصات جديدة تلبي التطور العلمي والتقني، تم 

بشكل جديد يضاهي في جوهره األقسام الموجودة بالدول المتقدمة. وبذلك فإن القسم يمثل أحد الروافد الهندسية 

المتميزة الذي يساهم بدوره في النمو والتطور السريع الذي أصبح يشكل البناء االقتصادي للدول المتقدمة 

ً بسبب عالقاتها المبا شرة مع مختلف األنظمة الصناعية وعناصرها اإلنتاجية من األفراد والمواد صناعيا

والمعدات والتقنية ورأس المال. تلك المهنة التي تهتم بتصميم وتطوير وإنشاء األنظمة المتكاملة من جميع 

لمثلى في عصر مدخالت العملية اإلنتاجية والخدمية المبنية على المعرفة والمهارة المتخصصة لتحقيق االستفادة ا

 متسارع الخطى نحو العولمة.

أغلب التعريفات الرسمية للهندسة الصناعية تنص على أنها "المجال الهندسي الذي يهتم باستخدام الرياضيات 

والعلوم المختلفة لتصميم ودراسة وتحليل وتطوير النظم التي تحتوي على آالت أو معدات ومواد وبشر بما 

 م وبأقل تكلفة ممكنة". يضمن أفضل أداء لهذه النظ

ظهرت مهنة الهندسة الصناعية لتعبئة الفجوة بين هذه المجاالت المختلفة. فلو نظرنا إلى التخصصات الهندسية 

المختلفة )والتي تعتبر علوم تطبيقية( سنجد أنها تهتم بجانب تصميم وعمل اآلالت والمعدات دون أن تأخذ في 

هذه المعدات وتكاليف تصنيعها وتشغيلها. وفي الجانب األخر )العلوم  اعتبارها طبيعة البشر الذين سيشغلون

اإلنسانية: اقتصاد، إدارة..الخ( فإنها تهتم بتكاليف تشغيل المعدات واآلالت وكيفية استغاللها االستغالل األمثل 

علوم الهندسية دون معرفة تقنية عن كيفية عملها ومما تتكون. ظهر المهندس الصناعي ليغطي هذه الفجوة بين ال

 التطبيقية، وبين العلوم اإلنسانية االقتصادية واالجتماعية.

 التأ سيس: 1.1

استكماا األقسام العلمية بكلية الهندسة بجامعة مصراتة بمدينة مصراتة وفتح المجاا أمام الطلبة الختيار التخصص  ألجل

 تخصصات جديدة تلبي التطور العلمي والتقنياً لالمالئم لهم، وتلبيةً لحاجة السوق المحلي لمثل هذه التخصصات واستحداث

قسم الهندسة الصناعية والتصنيع بشكل جديد يضاهي في جوهره األقسام  استحداثضرورة  رأت الكلية البالد، بهذافي 

ميالدي والقاضي 2008( لسنة 1رئيس الجامعة القرار رقم ) أصدرذلك فقد  وبناًء على الموجودة بالدوا المتقدمة.

( تسري والتصنيعالهندسة الصناعية ) ينشأ تحت مسمى قسم:و قسم يضاف إلى أقسام كلية الهندسة/مصراتة باستحداث

برنامج استحداث الي قسم ويسعي ال ،بالكليةم العلمية عليه كافة النظم واللوائح والتشريعات المنظمة لعمل األقسا

  . الدراسات العليا
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 ف:الرؤية والرساةل وال هدا 2

 ة:الرؤي 2.1

، سالمتميز في مرحلتي البكالوريوأن يكون قسم الهندسة الصناعية والتصنيع رائدا على مستوي ليبيا بتدريسه الجامعي 

 .لخريجيه وأيضاً في األبحاث وخدمة المجتمع األكاديميوالدراسات العليا وتطبق معايير االعتماد 

 :الرساةل 2.2

االلتزام بإعداد مهندسين متخصصين ومقتدرين في مجاالت الهندسة الصناعية والتصنيع لإلسهام في تطوير  .1

 .المجتمع بالكفاءة المطلوبة

اللتزام بتعليم الجيل القادم من المهندسين والمهندسات أسس تجهيز األبحاث ونشر المعرفة من خالل برامج ا .2

معترف بها محلياً وعالمياً في مجال الهندسة الصناعية والتصنيع من أجل فائدة المجتمع كما يقوم بتقديم برنامج 

 التقنية واإلدارية. تياجاتهاحتعليم هندسي متميز يساهم بنجاح في خدمة المجتمع لتلبية 

 

 :هدافالا .32

 :إعداد الطالب بحيث يكونهداف قسم الهندسة الصناعية هي أ

ً من العلوم والنظريات الهندسية وتطبيقاتها في تصميم التجارب وتصميم النظم ومعالجتها لتفي  • متمكنا

 .باالحتياجات المطلوبة

 .المناسبة لها وتحليلها وإيجاد حلول مناسبة لها قادراً على تحديد المشاكل الهندسية ووضع الصياغة •

 .قادراً على العمل بكفاءة مع فريق متعدد التخصصات في المنظمات المختلفة •

 .قادراً على التواصل واالتصال بكفاءة باستخدام كافة الوسائط المكتوبة والشفهية •

 .في حل المشاكل الهندسية قادراً على استخدام الوسائط اإللكترونية والحاسبات وبرامجها بكفاءة •

 .متفهماً للمسئوليات المهنية واألخالقية تجاه المهنة والمجتمع وملماً بالموضوعات والمشاكل والقضايا المعاصرة •

 .معتمداً لمبدأ التعليم المستمر منهجاً لحياته العلمية والعملية •
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قدرة على استخدام التقنيات الحديثة تزويد الطالب بمستوى عاٍل من المعرفة في مجال الهندسة الصناعية وال •

 .المناسبة واألدوات الهندسية بمهارة في قاعات الدراسة والمعامل

•  ً  .تزويد الطالب بالمعرفة األساسية لفهم مردود الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة محلياً ودوليا

 .النظم الصناعية في الهيئات والشركاتتزويد الطالب بالخبرات المهنية الالزمة لحل المشاكل اإلدارية ومشاكل  •

 .المساهمة في تعزيز مجال الهندسة )عملياً ونظرياً( من خالل األبحاث والخدمات •

 

 رشوط القبــول: 3
 

 ان من شروط قبول المتقدمين للدراسة في القسم هي:

 دراسة فصلين دراسيين في القسم العام لكلية الهندسة. -1

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

  القسم الي االنتقال -

 ملف احالة بالكلية التسجيل مكتب يتولى حيث األخرى، اقسام من صناعيةال هندسة الي قسم االنتقال للطالب يمكن

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

  

 االستمرار متطلبات -

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

 .ذلك في طلب تقديم بعد اضافيين فصلين املتعثر الطالب
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 الربامج التعلميية: 4
 

صناعي إلعداد مهندس و .والتصنيع الصناعيةيقدم القسم برنامج تعليمي واحد وهو تخصص بكالوريوس هندسة 

األساسية والعلوم الهندسية العامة والهندسية التخصصية باإلضافة إلى  كفء يتوجب عليه دراسة العلوم

ط  أساس مدة دراسية تبلغ عشرة فصول دراسية  علىالتدريب العملي. البرنامج الدراسي للقسم قد ُخط ِّ

درجة اإلجازة الجامعية )البكالوريوس(؛ وبجانب دراسة المواد التخصصية يقوم طالب السنة  علىللحصول 

، حيث يهدف الصناعيةالنهائية بإعداد مشروع تخرج خاص بدراسة إحدى المشاكل العملية في مجال هندسة 

اليب البحث أس علىالمشروع إلى اختبار مدى قدرة الطالب على استيعاب العلوم التي درسـها والتدريب 

 الجانب النظري بالجانب العملي لحل المشاكل الفنية. الصحيح وربطالعلمي 

 

 :القسم تقامئة مبقررا 5

 :العلوم الانسانيةمقررات   15.

 العامةاإلنسانية  مقررات 1) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

141 أ ع  .1  -- 3 1 إنجليزية لغة 

170 أ ع  .2  -- 1 للمهندسين إسالمية ثقافة 

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

150 أ ع  .4  -- 2 1 عربية لغة 

151 أ ع  .5 150 أ ع 1 2 عربية لغة   

171 أ ع  .6 170 أ ع 1 عامة ثقافة   
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 :مقررات العلوم العامة 25. 

 العامةالعلوم مقررات  2) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

101 ع ع  .1  -- 3 1 رياضة 

111 ع ع  .2  -- 3 1 فيزياء 

115 ع ع  .3  -- 3 كيمياء 

102 ع ع  .4 101 ع ع 3 2 رياضة   

112 ع ع  .5 111 ع ع 3 2 فيزياء   

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

 -- 3 حاسوب برمجة 200 ع ع  .7

م112 ع ع  .8 112 ع ع 1 معمل فيزياء   

206 ع ع  .9 102 ع ع 3 واحتماالت إحصاء   

203 ع ع  .10 102 ع ع 3 3 رياضة   

204 ع ع  .11 203 ع ع 3 4 رياضة   

 

 :مقررات العلوم الهندس ية 35.

 هندسيةالعلوم ال مقررات 3) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

121 ع.هـ  .1 يوجد ال 3 1 هندسية ميكانيكا   

222 ع.هـ  .2 1 هندسية ميكانيكا 3 2 هندسية ميكانيكا   

127 ع.هـ  .3 يوجد ال 2 هندسي رسم   

130 ع.هـ  .4 يوجد ال 3 ميكانيكية ورش   

200 ع.ع  .5 يوجد ال 3 حاسوب برمجة   

206 ع.ع  .6 2رياضة 3 واحتماالت إحصاء   

306 ع.هـ  .7 4 رياضة 3 هندسي تحليل   

210 مك.هـ  .8 2 هندسية ميكانيكا 3 حرارية ديناميكا   

312 مك.هـ  .9 يوجد ال 3 موائع ميكانيكا   
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  :التخصصيةالعلوم الهندس ية مقررات  4.5

 التخصصية مقررات الهندسية 4) جدول )

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

200+ع ع 204+ هـ ص ت  127هـ ع  I 3تصميم أجزاء آالت  304هـ مك   .1  

 111+ ع ع  101ع ع  3 مقاييس وأجهزة قياس 318هـ مك   .2

 112ع ع  3 علم المواد واختباراتها 202هـ ص ت   .3

 202+ هـ ص ت  121هـ ع  3 مقاومة مواد 204هـ ص ت   .4

 - 2 إدارة صناعية 231هـ ص ت   .5

 231+ هـ ص ت  206ع ع  2 إدارة الجودة الشاملة 302هـ ص ت   .6

 204+ هـ ص ت  130هـ ع  3 تكنولوجيا التشغيل 322هـ ص ت   .7

 231هـ ص ت  3 إدارة الموارد البشرية 331ص ت هـ   .8

 102+ ع ع 231هـ ص ت  3 التخطيط والتحكم في اإلنتاج 305هـ ص ت   .9

 200ع ع  3 تحليل وتصميم نظم 314هـ ص ت   .10

 204+ هـ ص ت  130هـ ع  3 تكنولوجيا التشكيل 323هـ ص ت   .11

 231+ هـ ص ت 203ع ع  2 التحليل الهندسي للتكلفة 333هـ ص ت   .12

 305+ هـ ص ت  127هـ ع  3 تخطيط منشآت صناعية 370هـ ص ت   .13

 200+ ع ع  314هـ ص ت  2 شبكات وتكنولوجيا المعلومات 410هـ ص ت   .14

 314+ هـ ص ت  206ع  ع 3 محاكاة النظم الصناعية 411هـ ص ت   .15

 323+ هـ ص ت  210هـ مك  3 تكنولوجيا السباكة 424هـ ص ت   .16

 203+ ع ع  231+ هـ ص ت  206ع ع  3 عملياتبحوث  434هـ ص ت   .17

 444هـ ص ت   .18
تطبيقات الحاسب في الهندسة 

 الصناعية
 314+ هـ ص ت 305هـ ص ت  3

 333+ هـ ص ت 206ع ع  3 االقتصاد الهندسي 465هـ ص ت   .19

 370هـ ص ت  2 مناولة مواد 401هـ ص ت   .20

 302ص ت + هـ 206ع ع  3 الهندسية التحكم في الجودة 402هـ ص ت   .21

 322هـ ص ت  3 تكنولوجيا اللحام 422هـ ص ت   .22

 200+ ع ع 206+ ع ع 331هـ ص ت  3 إدارة الصيانة 431هـ ص ت   .23

 314+ هـ ص ت  305هـ ص ت  3 نظم مراقبة المخزون 435هـ ص ت   .24

 370+ هـ ص ت  210هـ مك  3 هندسة البيئة الصناعيـة 525هـ ص ت   .25

 206+ ع ع 115+ ع ع 370هـ ص ت  2 الصناعيةهندسة السالمة  551هـ ص ت   .26

 435+هـ ص ت 434هـ ص ت  3 نظم صناعية 514هـ ص ت     .27

 331+هـ ص ت465+هـ ص ت305هـ ص ت 3 العمل والسوق استراتيجية 531هـ ص ت   .28

 دراسية وحدة 120إنجاز  4 مشروع التخرج 599هـ ص ت   .29

 وحدة 110إنجاز  2 مقرر اختياري 56* هـ ص ت  .30
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 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

 وحدة 110إنجاز  3 مقرر اختياري 56* ص ت هـ  .31

 وحدة 110إنجاز  3 مقرر تخصصي اختياري 54* هـ ص ت  .32

 وحدة 110إنجاز  3 مقرر تخصصي اختياري 54* هـ ص ت  .33

 
  مقرارات اختيارية 5.5

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

 102ع ع +110إنجاز  2 مبادئ المحاسبة 560هـ ص ت   .34

 210هـ مك +110إنجاز  3 الطاقات الجديدة والمتجددة 561هـ ص ت   .35

 424+ هـ ص ت  115ع ع +110إنجاز  3 صناعة الحديد والصلب 562هـ ص ت   .36

 210+ هـ مك  115ع ع +110إنجاز  2 صناعة االسمنت 563هـ ص ت   .37

 210+ هـ مك  115ع ع +110إنجاز  2 صناعة الخزف 564هـ ص ت   .38

 210هـ مك +110إنجاز  3 تحلية المياه 565هـ ص ت   .39

 204+ هـ ص ت  115ع ع +110إنجاز  2 صناعة البالستيك 569هـ ص ت   .40

 

  اختياريةختصصية مقرارات  6.5

 األسبقية الوحدات املقرر  الرمز ت

 434+هـ ص ت  370+ هـ ص ت  110انجاز  3 إدارة المشروعات 540هـ ص ت   .41

 370هـ ص ت +110إنجاز  3 هندسة العوامل البشرية 541هـ ص ت   .42

 206ع ع +110إنجاز  3 إحصاء تطبيقي 542هـ ص ت   .43

 110انجاز  3 القانون الصناعي 543هـ ص ت   .44

 444هـ ص ت +411هـ ص ت+110انجاز  3 األتمتة الصناعية 544هـ ص ت   .45

 322هـ ص ت +304هـ مك +110انجاز  3 التصميم والتصنيع بالحاسب 545هـ ص ت   .46

 322هـ ص ت +304هـ مك +110انجاز  3 الرقمي في آالت التصنيعالتحكم  546هـ ص ت   .47
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 س:أ عضاء هيئة التدري 6

  :رئيس القسم 16.

 :أ عضاء هيئة التدريس الليبيون   26.

 أعضاء هيئة التدريس الليبيون 5) جدول )

 االسم الثالثي ت
املؤهل 

 العلمي
 البريد اإللكتروني الدرجة العلمية

 saleh.amaitik@eng.misuratau.edu.ly أســتـــاذ الدكتوراة د. صالح محمد معيتيق  .1

 ali.shetwan@eng.misuratau.edu.ly أستاذ مشارك الدكتوراة د. علي قاسم  توان  .2

 mblaow@eng.misuratau.edu.ly أستاذ مشارك الدكتوراة د. محمد أمحمد بالعو  .3

 soliman.gliwan@eng.misuratau.edu.ly أستاذ مساعد الدكتوراة د. سليمان محمد قليوان  .4

 jamal.bensasi@eng.misuratau.edu.ly أستاذ مساعد ماجستير أ. جماا محمد بن ساسي  .5

 e.elsaghier@eng.misuratau.edu.ly محاضر الدكتوراة د. القنيدي حسين الصغير  .6

 aessdai@eng.misuratau.edu.ly محاضر دكتوراه . أحمد علي الصداعيد  .7

 ramadan.abugeddida@eng.misuratau.edu.ly محاضر دكتوراه أبوقديدة أحمد رمضاند.   .8

حاضرم الدكتوراة محمود علي الجعرانيد.   .9  m.eljaarani@eng.misuratau.edu.ly 

 m.abushaala@eng.misuratau.edu.ly  محاضر ماجستير أبو عالة أ. محمود امحمد  .10

 a.amer@eng.misuratau.edu.ly محاضر ماجستير عادا صالح علي عامرأ.   .11

مساعد محاضر ماجستير اعزوزة سالم ابراهيم ا. عمر  .12  o.azuza@eng.misuratau.edu.ly 

 osama.badi@eng.misuratau.edu.ly محاضر مساعد ماجستير بادي أ. أسامة علي  .13

 a.eltaraiki@eng.misuratau.edu.ly محاضر مساعد ماجستير الفيتوري التريكيأ. احمد   .14
 

 :أ عضاء هيئة التدريس املوفدون 6.3

 أعضاء هيئة التدريس املوفدون  6) جدول )

 االسم الثالثي ت
املؤهل 

 العلمي

الدرجة 

 العلمية
 البريد اإللكتروني التخصص الدقيق

 -- ... معيد بكالوريوس علي زوبيم. أسامة   .1

 mahdi.esmieo@eng.misuratau.edu.ly إدارة سالسل التوريد معيد بكالوريوس مهدي حسن اسميو. م  .2

 شعالة أبو  امحمد محمود. أ 

 ماجستير املؤهل العلمي: •

 محاضر الدرجة العلمية: •

 صناعيةالهندسة ال التخصص العام: •

 هندسيةاإلدارة ال التخصص الدقيق: •

 m.abushaala@eng.misuratau.edu.ly اإللكتروني:البريد  •
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حصائيات 7  :ا 

 2019 -2018فصل ربيع  حتى سجلين بالقسمأعداد الطلبة الم 7.1 

 

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

1.  102 25 127 05 0 05 107 25 132 

 

 

 2019 -2018 ربيع فصلالخريجين حتى أعداد الطلبة  7.2 

 

 ت
 إجمالي غير ليبي ليبي

 إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر إجمالي أنثى ذكر

2.  111 15 126 01 0 01 112 15 127 
 

 
 (1) عدد الطلبة الليبيين

 
 (2) عدد الطلبة غير الليبيين

 
 (3)إجمالي أعداد الطلبة

 
 (4) عدد الطلبة الليبيين

 
 (5) الليبيين غير الطلبة عدد

 
 (6) الطلبة أعداد إجمالي

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

111

15

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى
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نتاج العلم 8  :لقسماب يال 

 :ابملنشورات اللغة العربية قامئة 1.8

، مكافئة أعمدة توزيع القدرة الكهربائية الخشبية باألعمدة الفوالذية، مؤتمر التقنية محمد القلته، أحمد القلته، محمود الجعراني [1]

 ليبيا. –مصراته  ،17-18/05/2017 ، (CIT2017) الصناعية األوا

محمود أبو عالة ومحمد طرينة "الكفـــــــــــاءة الكليـــــــة للمعدات )حالة دراسية لمصنع  القنيدي الصغير، عادا عامر، [2]

 .2018، 1عدد ال، 5 مجلدالليبيا" المجلة الدولية المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات  –مصراتة  السيراميك /

تخطيط وجدولة الصيانة الوقائية )حالة دراسية بمصنع النسيم "  اا بن ساسيأحمد الصويعي وجم القنيدي الصغير، عامر، عادا [3]

 .2019،  2العدد  5 المجلة الدولية المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات المجلد("  للصناعات الغذائية

مة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات المجلة الدولية المحكالجدولة الفعالة للعمليات اإلنتاجية" ، "والقنيدي الصغيرزويتة  سالم [4]

 .2019،1، العدد6المجلد 

المؤتمر الرابع لضمان جودة ، الجودة إدارة مبادئ ضوء في مصراتة بجامعة التربية كلية ورسالة رؤية تقييم سليمان قليوان، [5]

 .2014ابريل  3-1 -األردن -عمان -التعليم العالي المنعقد في جامعة الزرقاء

 2عدد  16المجلد   –السودان  –مجلة إدارة الجودة الشاملة  - تقييم ثقافة الجودة بجامعة مصراتةالخواض الفكي، سليمان قليوان،  [6]

-2015. 

 المجلة، مصراتة جامعة كليات إحدى على حالة دراسة التعليمية للعملية المرافقة الخدمات جودة فرضية اختبارسليمان قليوان،  [7]

 2015. يونيو ،2 العدد ،1 المجلد المعلومات، وتقنية الهندسية للعلوم المحكمة الدولية

 وتقنية الهندسية للعلوم المحكمة الدولية التربية، المجلة كلية عن حالة دراسة والطموح الواقع بين الجودة ثقافةسليمان قليوان،  [8]

 2015 ديسمبر ،2 د، العد2 المجلد المعلومات

 التقنية مؤتمر، مصراته المياه بمدينة تعبئة  ركات من مجموعة إحصائيا الهيدروجيني التركيز جودة مراقبةسليمان قليوان،  [9]

  17-2017/05/18. -األوا  الصناعية

بتاريخ  المؤتمر الثاني لطب المختبرات المنعقد بمصراته، الدم في السكر تحليل جهاز وانضباطية دقة من التأكدسليمان قليوان،  [10]

15/4/2018. 

 المجلة، مصراتة جامعة كليات إحدى عن حالة دراسة الشاملة الجودة إدارة أبعاد كأحد المستمر التحسين تقييميوان، سليمان قل [11]

 .1،2019 العدد ،6 المجلد المعلومات وتقنية الهندسية للعلوم المحكمة الدولية

، مصراتة بمدينة وتعبئتها المياه تنقية  ركاتمن  لمجموعة المعبأة المياه في المذابة األمالح إجمالي تقييمسليمان قليوان،  [12]

 2،2020 العدد ، 6 المجلد المعلومات وتقنية الهندسية للعلوم المحكمة الدولية المجلة

جماا محمد بن ساسي، " دراسة العوامل المؤثرة على بيئة العمل الصناعي بالمشروعات الصغرى والمتوسطة) حالة دراسية  [13]

دور ريادة األعماا في تطوير المشروعات الصغرى إلحدى المشروعات الصناعية بمدينة مصراتة ( " مؤتمر علمي حوا 

  ليبيا. –تة ، مصرا 2019/09/21، والمتوسطة في االقتصاد الليبي

، تخطيط وجدولة الصيانة الوقائيةعادا صالح عامر، القنيدي حسين الصغير، أحمد عمر الصويعي، جماا محمد بن ساسي، "  [14]

ليبيا" المجلة الدولية المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات، المجلد  –حالة دراسية بمصنع النسيم للصناعات الغذائية / مصراتة 

 .2019 ،2 العدد، 5

ليبيا"  –ووية ومدى إنعكاساتها على البيئية / مصراتة إستخدامات الطاقة النفتحي حسين المين، جماا محمد بن ساسي، "  [15]

 .2018، 1 العدد، 5المجلة الدولية المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات، المجلد 

على  ةيالصناع اتيالعمل ريدراسة تأث"  ومهدي حسن سمي، عادا صالح عامر، كييالتر تورييأحمد الفجماا محمد بن ساسي،  [16]

، 4ليبيا" المجلة الدولية المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات، المجلد  –/ مصراتة  ةيحالة دراس مصراتة : نةيمدفي  ئييالنظام الب

 .2018، 2 العدد

المتأخرة : حالة  اتلبيعدد الط لتقليلالواحدة  اآللة نموذل في اإلنتالجدولة إبراهيم أحمد بادي، جماا محمد بن ساسي، "  [17]

 .2015، 1 العدد، 2ليبيا " المجلة الدولية المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات، المجلد  -دراسية / مصراتة 

-05البيئة،   الدولي لتكنولوجيا " المؤتمر مفهوم الوقاية الصناعية ودورها بالمؤسسات الصناعيةجماا محمد بن ساسي، "  [18]

  .، تونس 07/12/2012
قطر،  –رمضان أبوقديدة، عبدالحميد ا تيوي، "األثر البيئي لمخلفات صناعة الحديد والصلب"، قمة الصلب الثامنة، الدوحة  [19]

2008 . 

رمضان أبوقديدة، "استخدام الهندسة العكسية في تصنيع قطع الغيار محلياً )المبررات والمزايا("، الندوة العلمية حوا صناعة  [20]

 . 2010ليبيا،  -الحديد والصلب، طرابلس 

ئة، تونس، رمضان أبوقديدة، "الحوادث الصناعية وأثرها في بيئة العمل بقطاع صناعة الحديد والصلب"، مؤتمر تكنولوجيا البي [21]

2012. 
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، "مراحل تطور الجودة في القرن العشرين وبداية القرن الحالي"، المؤتمر الدولي: تكامل مخرجات التعليم مع رمضان أبوقديدة [22]

 .28/03/2012-25األردن،  –سوق العمل في القطاع العام والخاص، عمان 
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 سوق العمل: 7

الصناعي غير محدودة فتخصص الهندسة الصناعية يشمل االقتصاد واإلدارة وزيادة الدخل وحل  مجاالت العمل للمهندس

هندس الصناعي ليست محصورة في الصناعة والمصانع مثل مصانع المشكالت المتعلقة باإلنتال، إذ أن فرص العمل للم

السيارات والطائرات واألجهزة الكهربائية واإللكترونية واالسمنت والمواد الكيماوية فحسب بل حتى في قطاع البنوك 

لهندسة والمستشفيات والموانئ، وبإمكان المهندس الصناعي العمل في معظم القطاعات الحكومية. حيث يعتبر مجاا ا

الصناعية مجاا عام لتحقيق أهداف اإلدارة من خالا إعداد الخطط والبرامج والتنظيم الجيد والحفاظ على الجودة وتطبيقها 

والتعامل مع العاملين وغيرها ومن الممكن للمهندس الصناعي  غل المناصب اإلدارية نظراً ألن عمله قريب من اإلدارة 

 ومهماتها. 

 ل للمهندس الصناعي:وهذه أهم مجاالت العم

 * في مجال التخطيط: 
 اختيار مواقع المشروعات والتخطيط االستراتيجي وتخطيط اإلنتال والصيانة وإدارة المخازن والمستودعات.

 * في مجال اإلنتاج: 
 تصميم نظم وخطوط اإلنتال وتصميم التسهيالت وتحديد تشكيلة المنتجات في المواقع اإلنتاجية.

 * في مجال التطوير: 
 تحليل النظم وحل المشكالت الصناعية واإلدارية.

 * في مجال المشروعات: 
إعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية ووضع الجداوا الزمنية للتنفيذ ومراقبتها واإل راف على تخطيط 

 وتنفيذ المشروعات.

 * في مجال اإلدارة: 
 تحسين اإلنتاجية وتصميم نظم وأساليب العمل.تحليل صفوف االنتظار وقياس وتحليل و

 * في تقنية المعلومات للقيام بـ: 
 تصميم أتمتة المصانع. -
 التحكم في األنظمة والعمليات باستخدام أجهزة الحاسوب. -
 تصميم أنظمة آلية لعمليات مراكز التوزيع. -

 * في أنظمة توزيع البريد بمختلف أشكالها للقيام بـ: 

 فاءة عالية لنقل الرزم.تصميم أنظمة ذات ك -
 أنظم لفرز الرزم. -
 صناعة  بكات توزيع. -

 * في قطاع المواصالت للقيام بـ: 

 تشغيل المطارات وجدولة الرحالت الجوية. -
 تنظيم  حن واستقباا الحاويات في الموانئ البحرية. -
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 تخطيط النقل البري من  بكات قطارات ونقل الطرق المعبدة. -
 للقيام بـ:  * في أنظمة الرعاية الصحية

 إدارة المستشفيات. -
 جدولة وتخطيط اإلمكانيات االحتوائية للوحدات الصحية. -
 تخفيض التكلفة وتحسين جودة الخدمات الصحية. -
 وضع أنظمة للتحكم في إدارة األدوية والمستلزمات الصحية. -

 


