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تأسست كلية التقنية اإللكترونية نهاية القرن العشرين بمنتصف التسعينات ملواكبة التقدم العلمي     

في مجال   في املعرفة والتدريب  للتقنية اإللكترونية واملعلوماتية وتخريج كوادر تقنية ذوي كفاءة عالية 

طيل مخرجاتها  كانت  اآللي حيث  والحاسب  اآللي  والتحكم  أكفاء  االتصاالت  من  عقدين  عن  يقرب  ما  ة 

بليبيا ونحن  العامة والخاصة  القطاعات  في جميع  مناصب عدة  املجاالت ويتبوءون  في هذه  الخريجين 

والزالت   ساهمت  والتي  متميزة  ونجاحات  إنجازات  من  الكلية  حققته  ملا  بالفخر  بشكل  تنشعر  ساهم 

 ملشاركة في بناء بلدنا الحبيب ليبيا .فعال في تخريج الكوادر البشرية املميزة لخدمة املجتمع وا

التقنية اإللكترونية     الليبية وتعتبر من    تتواجد كلية  بمكان مميز في وسط مدينة طرابلس العاصمة 

أهم املؤسسات العلمية التقنية في مجال الهندسة اإللكترونية بليبيا وتتبع إدارة الكليات التقنية والتي 

  بدورها تتبع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولها دور كبير في

في   وندوات  علمية  مؤتمرات  في  خبرات  ومشاركة  عمل  ورش  من  تقدمه  ملا  العلمي  البحث  مجاالت 

أكفأ أعضاء  االتصاالت والتحكم اآللي والحاسب اآللي  داخل ليبيا وخارجها وبقيادة إدارية ممتازة من  

 هيئة التدريس . 

حدة للنهوض بالكلية وتوفير املناخ  لم ولن تدخر إدارة الكلية والعاملين بها أي جهد للتعاون كأسرة وا  

أي   ملواكبة  والتدريبية  التعليمية  برامجها  في  الدائم  والتطوير  والخريجين  الدارسين  للطلبة  األنسب 

 جديد في مجال الهندسة اإللكترونية داعين هللا عز وجل أن يعيننا في ذلك . 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 مكتب المعلومات والتوثيق    

 كلية التقنية اإللكترونية طرابلس 
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 2. نبذة عن الكلية  .............................................................................................................
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هداف اإلستراتيجية  

أ
 4.......................................................................................................ال
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عضاء هيئة التدريس ....................................................  •  14.................................. قسم اأ
 16...................... ...................................... القبول والتسجيل والدراسة والمتحانات................. 
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 26............................................................................... الحاسب ال
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 34............................................................................. المعلومات والتوثيق ..........................
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 36إحصائيات ....................................................................................................................
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 1969-08-16مواليد /                           

  املؤهل / ماجس تري اتصاالت وتقنية معلومات                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,,,   تحية طيبة وبعد 

طرابلس      االإلكرتونية  التقنية  يف يه  لكية  التقين  التعلمي  مؤسسات  تُ  ليبيا اإحدى  ج  ر   واليت 

 .  يف جماالت الهندسة االإلكرتونيةاملهندسني التطبيقني من محةل درجة الباكلوريوس 

ماكنيات وجتهزيات عالية, كام تمتزي     ابس تقطاب الكفاءات  تمتتع هذه اللكية مبس توى ممتزي جداً واإ

وخلفيات   عايل  علمي  مبس توى  هلم  يشهد  ممن  الليبيني   التدريس  هيئة  أ عضاء  من  املمتزية  العلمية 

 .من أ جل الارتقاء مبخرجاهتا عىل اكفة املس توايت ثقافية ممتزية وأ نظمة تعلميية متعددة

تبدل هجد متواصل لال العلمية رتقاء مبقرراهتا ادلراس ية  كوادر هده اللكية  أ حباهثا وخمرجاهتا    ونوعية 

دارة اللكية لتخرجي دفعات ذوي كفاءات عالية تليب احتياجات ومتطلبات سوق العملو   .  تطمح اإ

يف  تواهجهم  قد  اليت  للصعاب  املناس بة  احللول  لوضع  الالزمة  املهارات  طالبنا  بتعلمي  خفورين  ننا  اإ

ل اخلرجيني اذلين حققوا جناحات ابهرة يف  حياهتم العلمية و العملية, وقد مت مالحظة ذكل من خال

العامة واخلاصة اخملتلفة   قبل اجلهات  لتعينهيم وتوظيفهم من  اإىل الطلب امللح علهيم  أ دى  أ عامهلم مما 

 والرشاكت احمللية والعاملية.  

  ختامًا أ مل أ ن جتدوا يف هذا ادلليل ما يفيدمك من متطلبات ادلراسة وما تقدمه ال قسام العلمية هبده 

                   اللكية.

 

 والســــــــالم عــــليكم 
 نبذة عن الكلية 

 

 كلمة عميد الكلية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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اإحدى مؤسسات التعلمي التقين يف ليبيا واليت ترج املهندسني التطبيقني من  طرابلس  –لكية التقنية االإلكرتونية    

، وذكل لغرض خلق كوادر تقنية وفنية متخصصة    االإلكرتونيةمحةل درجة الباكلوريوس التقين يف جماالت الهندسة  

مبتطلبات خطط   االإيفاء  عىل  قادرة  االإلكرتونية  الهندسة  علوم  يف جماالت 

والتمنية من   اجلوانب  التحول  والرتكزي عىل  النظرية  اجلوانب  تغطية  خالل 

 العملية وبأ حدث الوسائل التقنية .

البداية    اللكية حتت امسيف  االإلكرتونية العا   املركز "   تأ سست  للمهن    " يل 

اللجنة  أ مني  قرار  عىل  بناء  وذكل  التقين  العايل  ادلبلوم  درجة  مينح  واكن 

  اإىل   لتحتو ،  1995( لس نة98 )رق الشعبية العامة للتعلمي والبحث العلمي  

 .  2009لس نة  ( 534)لكية تقنية بقرار من أ مني اللجنة الشعبية العامة رق  

ماكنيات وجتهزيات عالية تناظر اللكيات     و تمتتع اللكية مبس توى ممتزي جداً واإ

أ مرياك   مثل  املتقدمة  ادلول  العايل يف  التقين  التدريب  ومراكز  العليا  واملعاهد 

اخلربات   ذوي  الليبييـن  ال ساتذة  من  خنبة  اإىل  ابالإضافة  وأ ملانيا  وبريطانيا 

وقد متت مالحظة ذكل من  ة القادرة عىل العطاء والتدريب ،والكفاءات العلمي 

الطلب   اإىل  أ دى  مما  أ عامهلم  يف  ابهرة  جناحات  حققوا  اذلين  اخلرجيني  خالل 

العا اجلهات  قبل  من  وتوظيفهم  لتعينهيم  علهيم  اخملتلفة امللح  واخلاصة  مة 

 .والرشاكت احمللية والعاملية 

قسم     وليد  بين  الالكرتونية  التقنية  لكية  مع  اس تضافة  اتفاقية  اللكية  دلى 

عىل   اللكية  يف  ادلراسة  تعمتد  حيث  املاجس تري  درجة  ملنح  العليا  ادلراسات 

لتكوين   الاكيف  ابلقدر  النظري  للجانب  ابالإضافة  والتطبيقي  العميل  اجلانب 

 وانت. االإلكرت  علوم يف   ال ساس يةقاعدة سلمية وترس يخ املفاهمي 
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جماالت    يف  والبحث العلمي  التقين  للتعلمي العايل رائدة  مؤسسة  طرابلس  -  لكية التقنية الالكرتونية   تكون أ ن     

 العلوم ال ساس ية يف والبحث التعلمي جمال يف  رائدة تكون أ نو ( احلاسب ال يل ، التحمك ال يل ، االتصاالت  )هندسة 

اجملمتع  خلدمة  واالإبداع  والتطبيقية  لالبتاكر  املعايري   تطوير  خالل من  ومركزا  ومضن  عالية  وجبودة  التعلميية  براجمها 

 .ادلولية

 
 

 مناجه ابس تخدام االإبداع  و للتعمل حمفزة تعلميية بيئة توفري .1

 هيأ ة أ عضاء  و احلديثة  التقنية ووسائل متطورة  علمية

 .ممزيون  تدريس

 والقادرين  همنياً  و علمياً  املؤهةل الكفاءات بتخرجي الالزتام .2

 .والصحية التقنية اجملمتع احتياجات مع  التعامل عىل

 وخارهجا اللكية جممتع داخل التكنولويج التعمل اإسرتاتيجية تبين  .3

· 

املعلومات  ثقافة  نرش  .4  اخلاصة  ابمليكنة والتعريف  الوعي 

  .  الالكرتوانت واملعلومات بتكنولوجيا

دخال .5 واالإسهام التقنية اإ  يف  مؤهل جيل خلق يف املتطورة 

 خمتلفة قطاعات  وخدمة ؤسسات امل يف التكنولوجيا مع التعامل

العلمية تقدي  خالل من  اجملمتع من  الاستشارات 

 .والتكنولوجية

عدادها الوطنية الكفاءات تدريب  خالل  من  وحتديهثا التعلميية تطوير املنظومة يف  االإسهام  .6  تساه  حت · واإ

 .عام  بشلك والعملية التمنوية البرشية التمنية خطط  تفعيل يف

 .اً دولي و  حملياً  ابلتعلمي املعنية املنظامت املؤسسات و مع و الرشاكة التواصل تعزيز  .7
 
 

 رؤية الكلية 

الكلية  رسالة  
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األهداف 

يةاإلستراتيج

التميز في 

التعليم 

والتدريب

التميز في 

البحث 

العلمي

الوفاء 

ةباملسؤولي

اإلتجاه 

الصحيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .العاملية واجلودة  الاعامتد  برانمج تطبيق   .1

   . وادلويل  ياالإقلمي و  السوق احملىل احتياجات لتلبية حديثة برامج  اس تحداث  .2

 بتوفري معامل متخصصة. و ذكل  العاملي املس توى عىل ونلتك العلمية ابلبحوث الارتقاء .3

 .واملعلومات االتصال  تكنولوجيا  خدمات خالل  من  اجملمتع خدمة .4

 سوق حلاجة طبقا مبختلف التخصصات اللكية خرجيي  الرتكزي عيل مشاريع .5

 .اجملاالت احلديثة يف العمل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

هداف 
أ
ال

ستراتيجية   الإ
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املغلق  نظام  تطبيق  للكيةيمت اب   الواحد ،  الفصل ادلرايس  الفصل ادلرايس  يس تغرق  حيث 

مثانية   س تة عرش أ س بوعا ,وتكون مدة ادلراسة االإجاملية للحصول عىل درجة الباكلوريوس  

 موزعة عىل ثالثة مراحل اكلتايل : فصول دراس ية

o ال ول والثاين وحتتوي عىلوتشمل الفصلني ادلراس يني  املرحةل العامة  : 

لكاملقررات ال ساس ية يف علوم  -  رتونية والكهربية واحلاسب ال يل  الهندسة االإ

 املقررات املساعدة اكلرايضيات والفزيايء واللغات .  -

o : املرحةل التخصصية   

مواد تصصية حسب   عىل  وحتتوي  السابع  الفصل  وحت  الثالث  الفصل  من  ومتتد 

 طبيعة لك قسم من ال قسام العلمية التخصصية الثالثة .

o   التخرج والتدريب امليداين : مرحةل مرشوع 

 :   ماييل خيتص الفصل الهنايئ )الثامن( ليقدم فيه الطالب 

 . مرشوع تطبيقي يسمى مبرشوع التخرج أ و مرشوع الباكلوريوس التقين   -

كام يمت يف هذا الفصل تنسيب الطالب بعد اجتيازه اكفة املقررات ادلراس ية الإحدى   -

امرسة العمل حتت اإرشاف  ملالرشاكت أ و املؤسسات ذات العالقة بتخصص الطالب 

أ   وال  مرشفني  لهيا  اإ املنسب  اجلهة  من  مبثابة حدهام  الفرتة  هذه  وتكون  اللكية  من  خر 

  العمل . بني مرحةل ادلراسة ومرحةل كرس للحاجز 

الباكلوريوس    برانمج  - املؤسسة   :اس تكامل  هذه  بعد حتويل  الربانمج  اس تحدث هذا 

اللكية    من معهد عايل اإىل لكية ,وجاء بناًء عىل الطلبات العديدة اليت تقدم هبا خرجيي

العايل الس تكامل  من محةل و   ادلبلوم  ,ومدته فصلني  دراس هتم  الباكلوريوس  نيل درجة 

خريف   ادلرايس  الفصل  يف  الربانمج  هبذا  البدء  مت  ,حيث  ويشمل   2015دراس يني 

 .التخصصات الثالث ابللكية 

من الربامج احلديثة نسبيا وهيدف اإىل تعميق العمل واملعرفة وتشجيع الكفاءات  هذا  يعد    :  برانمج ادلراسات العليا  -

وذكل بناء عىل اتفاقية    مسايرة التقدم الرسيع للعمل والتقنية ودفعهم اإىل الابتاكر وتطوير البحث العلميالعلمية عىل  

 .  2017اس تضافة مع لكية التقنية الالكرتونية بين وليد قسم ادلراسات العليا ابتداًء من الفصل ادلرايس ربيع 

 : ادلرجات العلمية اليت متنحها اللكية   -

 .  درجة االإجازة اجلامعية ال وىل  باكلوريوس هندسة االتصاالت -

 .  هندسة التحمك ال يلباكلوريوس  درجة االإجازة اجلامعية ال وىل  -

 درجة االإجازة اجلامعية ال وىل  باكلوريوس هندسة احلاسب ال يل .  -

-  

 نظام الدراسة
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 الهيكل التنظيمي للكلية 

الكلية عميد   

ميدعمكتب شؤون ال الداخلية  مكتب املراجعة   

 مكتب الشؤون القانونية  مكتب ضمان الجودة 

 املسجل العام   ةميعلشؤون الالمكتب 

قسم البحث  األقسام العلمية 

 والتطوير واملناهج 

  الفنية الشؤونقسم 

 واملعامل والورش 

القبول والتسجيل قسم   قسم الدراسة واالمتحانات  

شؤون الطلبة والنشاط قسم  الخريجين قسم    

 املكتبة
املوارد الذاتية  مكتب  

االستثمار  قسم   

التدريب قسم الدورات و  

الدراسات العليا مكتب  

اإلدارية شؤون ال قسم  

شؤون املوظفين  وحدة 

 واملحفوظات  

 وحدة األمن واإلشراف 

 وحدة اإلعالم

الخدمات والصيانة وحدة   

املالي  القسم  

املخازن واملشتريات وحدة   

 وحدة الخزينة

واملعلومات  مكتب التوثيق    

 قسم الخدمات الذاتية

اإلدارية واملاليةشؤون المكتب   

 وحدة الحسابات 
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   مكتب الشؤون العلمية  •

تعترب الشؤون العلمية ركزية أ ساس ية من راكئز اللكية ،وتسهم يف حتقيق رؤية ورساةل وأ هداف اللكية    

عرب أ قساهما العلمية وتسعى للتطوير املس متر من خالل متابعة حتديث وتطوير املناجه وأ ساليب ووسائل  

عضو هيئة تدريس( حمور   –)طالبًا   من املس تفيد مهنا التطبيقات العلمية جاعةلً وتقنيات التدريس وتفعيل 

لهيئة التدريس   اهامتهما العلمية والتدريب  فتعمل عىل الاس تقرار العلمي والتطوير املس متر وتنفيذ الربامج 

 . والطالب وتشجيع البحث العلمي

اللكية   نشوء  مع  املكتب  ،   نشأ   العلمية(  الشؤون  )قسم  امس  العلمية  حتت  القواعد  ترس يخ  يف  وأ سهم 

لتحمك ا  -ويه االتصاالت  ية  تصص   علمية  ثالث أ قسام  قسم املواد العامة و،وتشمل اللكية   والتدريبية هل

 الربجمة وتقنية املعلومات(.   –هندسة احلاسب والش باكت  ) لشعبتني احلاسب ال يل وينقسم -ال يل 

 قسم املواد العامة  -1

ال قسام    برانمج  داخل  ادلراس ية  مواده  تتوزع  واليت  اللكية  والهادفة يف  املهمة  ال قسام  أ حد  من  يعترب 

ال خرى   املواد,العلمية  من  عدد  تدريس  عىل  يرشف  و   حيث  وال ساس ية  تعد  العامة  علمية  اليت  قاعدة 

للأ ساس ية   تقن رضورية  اإىل خلق همندسني  ,وهيدف  ابللكية  التخصصات  خمتلف  ميتلكون طالب يف   يني 

العنارص مع  للتعامل  املطلوبة  الفنية  معامل,  االإلكرتونية اخملتلفة  املهارات  القسم س بعة  معمل (ويه   يضم 

للمرحةل   متقدم    –العامة  االإلكرتوانت  لكرتوانت  اإ لكرتونية معمل صيانة  –معمل  أ ساس يات   – اإ معمل 

 .  (معامل للغة االإجنلزيية 2عدد  –اجلات ادلقيقة معمل املع –االإلكرتوانت الرمقية 

ذ يقع علهيا عبء كبري يف تعتربو  املعلومة اإىل الطالب  توصيل املعامل جزء ال يتجزأ  من املرحةل التعلميية اإ

لك هذه املعامل السالفة اذلكر جمهزة بأ حدث التجهزيات والوسائل التدريبية وخمصصة لل غراض  حيث أ ن  

املعملية اليت تعترب اجلانب ال سايس والرئييس يف ادلراسة   التجارب ءالتعلميية والتدريبية واملمتثةل يف اإجرا

 . دراسات وأ حباث أ عضاء هيئة التدريسو ابللكية وكذكل أ حباث طلبة املشاريع 

 

 

العلــــــــميةالشؤون   
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   قسم االتصاالت  -2

 

عام   يف  اللكية  تأ سيس  بداية  منذ  طرابلس  الالكرتونية  التقنية  بلكية  االتصاالت  هندسة  قسم  تأ سس 

يضمن    1996 القسم عىل حنو  هبذا  اخلاصة  املناجه  املهمة حيث مصمت  العلمية  التخصصات  من  ويعترب 

والالسلكية السلكية  االتصاالت  هندسة  جمال  يف  قوية  علمية  خلفية  اخللوية    توفر  االتصاالت  ,مثل 

الرمقية   االإشارات  ومعاجلة  ال مقار الاصطناعية  واتصاالت  والش باكت  الضوئية  من  ،وال   واالتصاالت  يت 

اجملال هبذا  الرضورية  ابملعرفة  الطلبة  تزويد  عند ترهجم  شأ هنا  العالية  الكفاءة  و  للمتزي  عداده  مت   ،واإ كام 

,مما    ,ودلى القسم العديد من املعامل املتخصصة واملزودة بتقنيات عالية  ادة مهنم بوحدة الش باكتالاس تف

 .   ية والتطبيق العميليساه يف امجلع بني ما يكتس به الطلبة من املعرفة النظر 

 : ال هداف 

ماكانت أ عضاء هيئة التدريسحتسني • والعاملني يف القسم و حتفزي روح التطوير    وتطوير قدرات واإ

 .  واالإبداع دلهيم

 . تطوير املناجه واخلطط ادلراس ية بشلك مس متر •

 . تطوير وحتديث املصادر التعلميية املتاحة ومبا يامتىش مع التطورات العاملية •

تعلميية   • ومصادر  تقنيات  اس تخدام  عىل  الرتكزي  عرب  للطالب  التعلميية  واملهارات  القدرات  تطوير 

 . جديدة وتشجيع وحتفزي الطلبة املبدعني 

 . ترجي كوادر هندس ية فاعةل وممزية علميا ومعليا ومتصفة بأ خالق املهنة الهندس ية •

التطبيقات • اختصاصات  جماالت  يف  وتطبيقية  علمية  حبوث  نتاج  االتصاالت   اإ ونظم  االإلكرتونية 

 .  لغرض حل املشألك اخلدمية يف اجملمتع

 . أ ن يكون القسم مرجعا للخدمات والاستشارات يف جمال االتصاالت •
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   قسم التحمك ال يل -3

 

مع     بدأ ت  اليت  ال قسام  أ حد  اكن  حيت  ابللكية  والھامة  احليوية  ال قسام  من  ال يل  التحمك  قسم  يعد 

س نة  تأ سيس   قبال  1996اللكية  اإ فاإن  التخصص  جمال  يف  جيدة  مسعة  من  القسم  به  حيظى  ملا  ,ونظراً 

مينح القسم درجة الباكلوريوس يف هندسة ,  الطالب عىل الالتحاق ابدلراسة يف القسم يف تزايد مس متر

تدريس من يضم القسم س تة أ عضاء هيئة  ,  التحمك ال يل حيث يتخرج من القسم عرشات الطلبة س نوايً 

ضافة مخلسة مدربني يف هندسة التحمك ال يل  محةل شهادة ادلكتوراه واملاجس تري يفاد    ،اإ ،وقد قام القسم ابإ

يفاد ثالثة همندسني للحصول عىل درجة   أ ربعة من محةل املاجس تري للحصول عىل درجة ادلكتوراه وكذكل اإ

الوالايت من  اخملتلفة  ال يل  التحمك  هندسة  تصصات  يف  وكندا   املاجس تري  وبريطانيا  ال مريكية   املتحدة 

القادمة  الثالث  الس نوات  خالل  القسم  يف  ابلتدريس  يلتحقوا  أ ن  من      ،ويتوقع  العديد  القسم  قدم  كام 

 .واملساعدة يف تدريس املقررات العلمية تابعة املعامل م الس تفادة مهنم يف لاخلرجيني املمتزيين مكعيدين 

 :  ال هداف 

 كل ملواكبة التطور أ ول بأ ول.دة وذأ هداف القسم دامئًا متجد

هلم  • تكون  والعملية حبيث  العلمية  الكفاءة  من  عاٍل  مس توى  عىل  ممتزيين  عداد خرجيني  اإ

قا و  العمل  سوق  يف  املنافسة  عىل  اجتاه  القدرة  بواجباهتم  القيام  عىل  و  درين  اجملمتع 

 .  مؤسسات ادلوةل اخملتلفة

يكون القسم فاعاًل يف حل املشألك اليت تعرتض  تعزيز االتصال مع السوق احمليل حبيث   •

 . الصناعة ودمع اجملمتع احمليل 
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 قسم احلاسب ال يل  -4

س نة    تأ سس يف   , ابللكية  الرئيس ية  العلمية  ال قسام  أ حد  أ ن ,م  1998هو  القسم  اس تطاع  خالل مسريته 

يس تقطب العديد من الكوادر ال اكدميية املمتزية , كام جنح يف ترجي العديد من املهندسني ال كفاء اذلين تركوا 

بصمة واحضة يف سوق العمل يف القطاعني العام و اخلاص عىل السواء  ويضم القسم خنبة من أ عضاء هيئة  

املا العديد من  التدريس من محةل ادلكتوراه و  الباكلوريوس و    دربنيوامل  املعيدين جس تري كام يضم  من محةل 

 .ا هه أ   ومنوقد ساه القسم بشلك كبري جداً يف تصممي وبرجمة العديد من املنظومات الربجمية  ادلبلوم العايل

  حيث اكنت تصممي وبرجمة    2001س نة  منذ  منظومة ادلراسة والامتحاانت مبكتب املسجل العام   •

 .   ربجمنياملمن قبل أ كفأ  واالإرشاف علهيا حت يومنا هذا عبدالنارص ضياف كتور ادل

لكرتونيًا   • اإ اجلدد  الطلبة  لقبول وتسجيل  ادلبرجمة وتصممي صفحة  قبل  عبدالنارص ضياف    كتورمن 

العمل هبا   الطلبة اجلددحيث مت  اللكية فامي    2016لفصل ادلرايس خريف  ل  لقبول  ومت دجمها ملوقع 

 .   www.cet.edu.ly/reg حتت الرابط  2017ربيع  للفصل ادلرايس بعد

اللكية   • موقع  وبرجمة  تصممي  لطلبة      www.cet..edu.lyاالإرشاف عىل  واذلي اكن مرشوع ترج 

وتفعيهل عىل الش بكة ادلولية واالإرشاف الفين والتقين   2016خريف  للفصل ادلرايس  احلاسب ال يل  

   . وال وامر املصدرية يف التعامل مع قاعدة البياانت 

 سعى القسم اإىل حتقيق املعادةل التالية : : ي   أ هداف القسم -

 القدرة عىل التطبيق + املهارة يف التطبيق = النجاحاملعرفة العلمية و التقنية + 

عداد و ترجي كوادر تقنية ذات كفاءة عالية قادرة عىل التعامل مع التقنيات احلديثة يف جمال احلاسب   • اإ

 .   ال يل ونظم املعلومات يف خمتلف القطاعات سواء احلكومية أ و اخلاصة 

بناء خشصية  • لمتكيهنم من  االإبداع و    صقل قدرات وهمارات الطالب  التفوق و  القادرة عىل  املهندس 

 .توعيهتم بثقافة النجاح املهين لمتكيهنم من التخطيط بنجاح ملس تقبلهم املهين

تأ هيل الطالب ابملعرفة العلمية و التقنية الالزمة لمتكيهنم من التقدم للحصول عىل الشهادات التقنية  •

مثل   اجملال  هذا  يف  عليه  املتعارف  رشكة  ادلولية  شهادات  و  "سيسكو"  رشكة  شهادات 

 .  "ميكروسوفت" ....وغريهام

التطبيقية   • العملية  و  النظرية  ابل سس  املؤهلني  و  واملعلوماتية  احلاس بات  يف  املتخصصني  عداد  اإ

 .   واملهارات مبا يؤهلهم للمنافسة بقوة يف سوق العمل

http://www.cet.edu.ly/reg
http://www.cet..edu.ly/
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قادرين يف   •  ليكونوا  الالزمة  ابملعرفة  القسم  و  دمع خرجيي هذا  مشاريع  دارة  اإ و  قيادة  املس تقبل عىل 

الش باكت يف خمتلف املؤسسات بشلك علمي مهنجي حيقق  تقنية  الربجميات اخملتلفة وتوظيف  نتاج  اإ

 .   هلم الرايدة و النجاح يف السوق احمليل و العاملي

 يف اإطار جتس يد رؤية القسم مت فتح تصصني فرعيني هام :

 هندسة الش باكت.  -

هذا   نشاء  اإ جمال  مت  تطور يف  من  بالدان  ما شهدته  و  العمل  سوق  ملتطلبات  اس تجابة  التخصص 

تبين   املتعاقبة عىل  الش باكت يف خمتلف املؤسسات و سعى احلكومات  تقنية  اس تخدام و توظيف 

 مشاريع كبرية مثل احلكومة الالكرتونية و الرقابة الالكرتونية و بنوك املعلومات يف خمتلف القطاعات

 . 

 ربجميات. هندسة ال  -

دارهتا  اإ و  تصمميها  تقنيات  و  تطويرها  و  الربجميات  بتخصص  عام  التخصص هيمت بشلك  قد  ,   هذا  و 

عداد همندسني   تباع فكرة املسارات املتاكمةل يف اخلطة ادلراس ية حبيث يصل اإىل اإ أ عمتد القسم عىل اإ

ماهمم فرص العمل و  لكون املعرفة الاكفية و القدرات و املهارات الرضورية ابلشلك اذلي يوسع أ  ت مي 

 .   المتزي يف جماالت كثرية ابلتخصص

 

 

 قسم التدريب امليداين  -5

يتويل قسم املشاريع والتدريب امليداين العمل االإداري اخلاص مبشاريع ترج الطلبة وتوثيقها وحفظ مستنداهتا     

مطابقهتا   ومدى  التخرج  مشاريع  مواصفات  وضبط  املناقشة  وتنس يق  واملعايريومتابعهتا  ال اكدميية    للمواصفات 

ضهيا الطالب يف  جراء التنس يق الالزم لطلبة التدريب امليداين ويه الفرتة اليت يقاملتعارف علهيا ويقوم كذكل ابإ 

أ ثناء دراس ته ويه  تطبيقًا علميًا للعلوم اليت تلقاها    أ حد اجلهات اليت ميكن أ ن جيد فهيا الطالب احلياة العملية يف  

واملكتب يتويل اإجراءات اإرسال الطلبة والتنس يق    حئة التنظميية السارية ابللكيةالتخرج وفقًا لالمن مس تلزمات  

 أ داء  مي وكذكل تقية القصوى من هذه الفرتة املهمة  هبا ومتابعهتم واحلرص عىل الاس تفاد  يتدربون مع اجلهات اليت  

لطالب لدلخول يف عامل العمل وترفع من  الطالب خالل هذه الفرتة ومن همام القسم أ يضا تقدي حمارضات تؤهل ا

دارة الوقت .   هماراته مما جيعهل قادراً عىل منافسة زمالئه وأ قرانه مثل همارات العرض واإ
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 الفنية والتقنية اخلدمات  قسم   -6 

ال   الفرتة  يف  القسم  هذا  املعامل اس تحدث  وحدات  ويضم  ادلرايس  الفصل  لهذا  خرية 

الورشة  الش باكت    ووحدة  أ ربع وحدات ويمت ووحدة  اإىل  املعامل  تقس مي وحدة  حيث مت 

 يه : واالإرشاف والتوجيه عىل هذه الوحدات من قبل رئيس القسم 

 وحدة املعامل والورش :  -

o  عامة الكرتوانت  معامل  :  معامل  الالكرتوانت   –  كهربية ال معمل  )   ثالثة  معمل 

 .  ( املتقدمة و الالكرتوانت الرمقية 

o   االتصاالت والرمقية  معمل  )   نمعمال  :معامل  الامتثلية  أ هجزة    معمل  –االتصاالت 

 .اتصاالت( 

o   معمل منظومات التحمك الصناعية واملتحكامت ادلقيقة  )   نمعمال  :معامل التحمك– 

 . ( ادلقيقة معمل الكرتوانت القدرة وأ نظمة التحمك 

o   ال يل احلاسب  )   مثانية   :معامل  ال يل  امع  4معامل  احلاسب  أ سس  معمل    –مل 

الش باكت   أ يل    –أ ساس يات  السيسكو    –معمل صيانة حاسب  معمل    –معمل 

 برجميات احلاسوب(.

o   معمل الورشة الالكرتونية والصيانة ..  الورشة      

 .  معمل مشاريع التخرج  وحدة املشاريع : -

 

 
  

 التدريب مركز   -7

 مقدمة: 

كفاءة   ورفع  البرشية  املوارد  تمنية  من خالل  للتدريب  ال هداف الاسرتاتيجية  حتقيق  ايل  التدريب  دارة  اإ تسعى 

دارات الرشاكت واملر  حمللية والعاملية يف اكفة اجملاالت ات اري افق العامة واخلاصة  وفقا للمتغال داء الوظيفي يف  اإ

 االإدارية والفنية والفكرية ، اإضافة  ايل حتقيق مبدأ  اجلودة والشفافية والمتزي يف العمل. 
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مس توى     التدريبية عىل  و حتليل الاحتياجات  فقد مت حتديد  املس تقبلية  ورؤيهتا  اللكية  اسرتاتيجية  بناء عىل  و 

ت اخلطة عىل مجموعة متنوعة من ادلورات و الندوات والربامج وورش  القطاعات العامة واخلاصة  حبيث اش متل 

العمل املمتزية و اليت س تعطي معظم الاحتياجات التدريبية املطلوبة، حيث مشلت احملاور  عىل الربامج والندوات   

امل  للشهادات  متخصصة   برامج  تضمنت  كام  والعاملية،  احمللية  املس تجدات  مع  تامتىش  موضوعات حديثة  هنية  و 

القطاعات وذكل من اجل  ف  خمتل   ادلولية يف جمال احلاسب و الش باكت ، اضافة ايل تأ هيل املوظفني اجلدد يف

حتقيقها   ايل  الوزارة  معظم  هتدف  اليت  الالكرتونية  الادارة  وتطبيق  الفنية،  والقدرات  املهارات  من  قاعدة  بناء 

  .والاس تفادة مهنا

دارة التدريب ان  و    شاهنا رفع كفاءة العمل االإداري والفين مبا ينعكس عىل زايدة االإجناز حتقق خطة من    وتأ مل اإ

نتاجية  واجلودة.   االإ

 : مركز التدريب رؤية  

قدراهتم   وزايدة  التفوق،  من  ومتكهنم  املتدربني،  توقعات  تفوق  عالية  جودة  ذات  ممتزية،  تدريبية  خدمات  تقدي 

  التنافس ية.

 مركز التدريب: رساةل  

أ عىل   املستشارين  اس تخدام  خالل  من  التدريبية  اخلدمات  تقدي  يف  ال ساليب  وأ حدث  املهنية  املعايري 

 .واملدربني ذوي التأ هيل العلمي والعميل للمشاركة مع العمالء يف حتقيق أ هدافهم ونقل املعارف واخلربات هلم 
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مركز التدريب: هممة     

ومساعدهتم عىل حتقيق المتزي والاس تدامة من خالل تقدي أ جود  املساهة يف تطوير وتمنية املؤسسات والافراد ، 

 ة بأ يرس احللول. يالربامج التدريب

 مركز التدريب: أ هداف  

  . توفري الاماكنيات البرشية واملادية والتنظميية الالزمة دلمع العملية التدريبية •

ال • سوق  حاجات  مع  يتناسب  مبا  واملهنية  الادارية  التدريبية  الربامج  علهيا  تقدي  والارشاف  عمل 

  . والسعي ادلامئ لتطويرها

  . دمع ومساندة الكوادر التدريبية يف تطوير همارهتم •

 .تمنية همارات املتدربني يف خمتلف ال عامر والفئات املس تفيدة من خدمات املركز  •

  . ااتحة فرصة التدريب والتطوير مجليع فئات اجملمتع •

عداد ادلراسات الاستشارية يف • عداد اخلطط التدريبية للجهات املس تفيدة القيام ابإ   . جمال التدريب واإ

التعرف عىل الاحتياجات التدريبية للجهات اخملتلفة ووضع س ياسات تدريبية تليب تكل الاحتياجات  •

 . وترفع من مس توى املهارات دلى املس تفيدين

 . بفاعلية وكفاءة عاليةتدريب وتأ هيل الكوادر البرشية القادرة عىل اجناز املهام الوظيفية  •

املس متر  • التحسني  خالل  من  وذكل  العريب  الوطن  يف  وخمرجاهتا  التدريبية  العملية  مبس توى  الريق 

  .لعملياتنا واملساهة يف نرش ثقافة اجلودة يف التدريب

 . الهنوض مبس توى املتدربني العلمي والعميل يف اكفة اجملاالت وامليادين •
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 . التدريب لرفع القدرة الاستيعابية للمتدربني اإىل أ عىل مس توىتطوير وحتسني طرق  • 

 .اإرضاء غاايت املتدربني يف خمتلف اجملاالت وال نشطة مبا يتوافق مع قمينا ورؤتنا ورسالتنا وأ نظمتنا •

 مركز التدريب: اخلدمات اليت يقدهما  

  :يف مركز التدريب يقدهماس  تمتثل اخلدمات اليت 

فراد واملنظامت وحتليلها والتأ كد من أ ن احلقائب  القيام بعمليات   • حتديد الاحتياجات التدريبية لل 

 . التدريبية مبنية وفقها وتليب هذه الاحتياجات الفعلية 

ذن  • ابإ تضمن  معمتدة  مقننة وحممكة ومعايري  علمية  التدريبية وفق مهنجية  الربامج واحلقائب  تصممي 

 .هللا جودة خمرجات العملية التدريبية 

ومناذج  تنظ • أ دةل  ووفق  الاحرتافية  والفعاليات  املشاريع  دارة  اإ مهنجية  وفق  التدريبية  الربامج  مي 

 . تنظميية ذات جودة عالية 

ذن هللا جودة اخملرجات ومطابقهتا ملا خطط   • تنفيذ الربامج التدريبية ابحرتافية وهمنية عالية تضمن ابإ

 . هل

وحممكة همنيًا تضمنًا القدرة عىل حتديد الفجوات   تقيمي الربامج التدريبية وفق مهنجية حمددة علمية  •

 . وحتسيهنا

تطوير الربامج التدريبية والعمل عىل حتسيهنا بشلك مس متر من خالل اس تخدام مهنجية الاكيزن  •

 .يف التحسني املس متر لرباجمنا التدريبية 
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وخري  •  خاص  وقطاع  وخدمية  حكومية  ومؤسسات  افراد  من  اجملمتع  قطاعات  لاكفة  ي  التدريب 

 . واجامتعي

  . تقدي الاستشارات التدريبية يف اكفة جماالت التدريب •

  . التعاون مع اكفة القطاعات لتقدي دورات متخصصة  •

  .الرشأاكت مع املراكز ال خرى اليت تعين ابلتدريب هبدف حتسني جودة التدريب •

املرخصة   • املعرفة  اجملاالت  تطويرية يف  تدريبية  برامج  وتنفيذ  وتصممي  تطوير اعداد  هبدف  للمركز 

 . همارات الكوادر البرشية 

  .تدريب قادة اجملمتع وكبار املس ئولني •

املس متر  • التعلمي  دورات  خالل  من  املس ئولية الاجامتعية  مبدأ   حتقيق  يف  فعال  بشلك  املساهة 

  . للمجمتع

 .دمع العملية التدريبية ابخلرباء املتخصصني يف التدريب من خالل اس تقطاب افضل املدربني •

 . تقدي التقارير الاكمةل عن قياس الاثر التدرييب عيل اجملمتع •

 مركز التدريب: املس تفيدون من خدمات  

 :التدريبية والاستشارية اإىل عدد كبري من الرشاحئ يف اجملمتع ومن ابرزها تتوجه خدمات مركز التدريب

 .املؤسسات احلكومية وال هلية  •

 .واخلدمية الرشاكت الصناعية والتجارية  •
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 .امجلعيات اخلريية والاجامتعية  • 

 .املؤسسات اخلدمية  •

 .قيادات ومديرين •

 .ال فراد العاملون يف االإدارات العليا والوسطى والتنفيذية واذلين يهتي ئون للعمل •

 . ال فراد الطاحمني يف اكتساب همارات النجاح •

يسه ل ممارسة أ عامهل بأ قىص درجة من الكفاءة،  وحنرص أ ن ينال املتدرب ما حيتاجـه من املعرفـة الكيفية، مبا  

تدربوا  ما  تطبيق  ماكنيـة  اإ ىل  واإ املتدربني،  وفعالية  قدرات وهمارات  تعـزيز  اإىل  العمل  حيث هتدف ورشات 

 .عليه بشلك معيل، عرب عنايتنا ابملدربني وابملواد العلمية وابخلدمات ادلامعة 

 مركز التدريب: مهنجية التدريب يف  

 :يف تنفيذ الربامج التدريبية عىل اخلطوات التالية  لتدريبيعمتد مركز ا

 :حتديد احتياجات العميل •

 . التعرف عىل احتياجات وتوقعات العميل •

عداد نطاق معل واحض ودقيق حيدد خمرجات التدريب •  . اإ

 :مجع املعلومات وحتليلها •

 . مجع وحتليل اكفة املعلومات اخلاصة مبوضوع التدريب •

 .املقابالت/ الزايرات امليدانية اانت/ يالاس تب  •
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 :تصممي اخملرجات • 

عدادها ابلرشاكة املس مترة مع العميل ومن خالل اطالعه  • عداد الربامج التدريبية املطلوب اإ اإ

 . أ واًل بأ ول عىل موضوعات التدريب

 :التطبيق •

النجاح لضامن  • العميل ورشاكء  اإىل جنب مع  العمل جنبًا  تطبيق مبدأ  الرشاكة من خالل 

 . التطبيق الناحج للمخرجات

 . وضع خطة حتدد أ سلوب ومتطلبات تنفيذ الربانمج •

 : تنفيذ الربانمج 

وتغطيهتا   املدربني  مع  التدريب  خطة  مناقشة  خالل  من  التدريب  تنفيذ  جودة  من  التأ كد  يمت  حيث 

ل هدافه   حتقيقه  من  التأ كد  ويمت  للمشاركني.  التدريبية  الاحتياجات  لاكفة  نس بة  ومشولها  من  والتأ كد 

 . احلضور والغياب للمشاركني بدقة 

 : تقيمي الربانمج 

وأ خرياً يمت تقيمي الربانمج التدرييب بصورة مس مترة من قبل املتدربني واملدربني وقسم اجلودة لقياس ال ثر ومدى  

 .اس تفادة املتدربني ولتطوير الربانمج مس تقبالً 

 : الشهادات املمنوحة للمتدربني يف التدريب  
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اللكية، وتعطىحي  املتدرب عىل شهادة حضور ادلورة ، معمتدة من  للمشاركني اذلين اكنت    صل  الشهادات 

 .% فأ كرث من مجموع اللقاءات اخملصصة لدلورة90نس بة حضوره 

 مركز التدريب اليت س يقدهما    ادلورات   أ نواع 

 ادلورات التدريبية التعاقدية   : أ واًل 

يف   للعاملني  موهجة  تلبية  ويه  اإىل  وهتدف  اخلاص  القطاع  العامة ورشاكت  واملؤسسات  احلكومية  ال هجزة 

الاحتياجات التدريبية للموظفني العاملني بتكل اجلهات، وتساه يف تزويد املشاركني فهيا ابملهارات الوظيفية 

 .اليت تساعده عىل تطوير أ داهئم وتبادل اخلربات مع املشاركني من اجلهات ال خرى

ركز لتصممي وتنفيذ اكفة ال نشطة التدريبية والتطويرية من أ جل بناء وتمنية وتطوير الكوادر البرشية ويسعى امل

 .يف القطاع العام واخلاص واخلريي والاجامتعي

واميااًن من املركز بأ هية أ ن تليب هذه الربامج التدريبية الاحتياجات التدريبية للجهات املس تفيدة وأ ن تراعي 

املركز بتنفيذ دورات تدريبية تعاقدية يف العديد من القطاعات من    أ  امج التدريبية املقدمة فسيبدالتنوع يف الرب 

تطوير   تسهم يف  عالية  التدريبية ذات جودة  الربامج  أ فضل  تقدي  املساهة يف  أ جل حتقيق   ال فرادأ جل  من 

 .أ هدافهم الوظيفية 

واحتياجاهتا التدريبية، ذلكل س يقوم املركز بتقدي    ويدرك املركز أ ن املنشأ ت تتلف يف أ هدافها وطبيعة معلها 

وتمت هذه  املس تفيدة.  اجلهات  وفقًا الحتياجات  وتصمم خصيصًا  املنشأ ت  تكل  ملوظفي  تدريبية خاصة  برامج 

 :العملية من خالل أ ربع مراحل رئيس ية يه

 .حتديد الاحتياجات التدريبية  •
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عداد الربامج التدريبية وفقًا لتكل الاحت  تصممي •   .ياجاتواإ

 .تنفيذ الربامج التدريبية  •

 .تقيمي الربامج التدريبية  •

وسريكز املركز عىل توفري واختيار الربامج التدريبية اليت تتناسب مع متطلبات سوق العمل وحاجة قطاعات  

التدريب مركز  اخملتلفة.  أ رىق   اجملمتع  تقدي  عىل  ذن هللا  ابإ قادرة  متخصصة  وخربات  جتهزيات  من  ميلكه  وما 

واجلهات   للمؤسسات  التدريبية  الربامج  وتطبيق  وتصممي  عداد  ابإ كبرياً  اهامتم  ويويل  التدريب  مس توايت 

 .احلكومية واخلاصة 

قطاع  أ و  حكومية  اكنت  سواء  نشاطاهتا  ابختالف  واملؤسسات  اجلهات  مع  للتعاون  يسعى  املركز  فاإن  ذلا 

عىل الوقوف  خالل  من  وذكل  اجامتعي،  قطاع  او  خريي  قطاع  أ و  لتدريب  خاص  احلقيقي  احتياهجم   

التدريبية.  ومساعدة   منسوبهيم،   أ ولوايهتم  حتديد  املؤسسات يف  هذه  البرشية يف  املوارد  دارة  اإ عىل  القامئني 

التدريبية   الربامج  بناء وتصممي  العميل ومن مث يمت  التدريب جلهة  يقوم بدراسة حاجة  أ ن  املركز  حيث يسعد 

 .رفية والعملية للموظفني واملوظفاتاليت تسهم يف تعزيز املهارات املع 

 ادلورات التدريبية املفتوحة   : اثنياً 

لتصممي وتنفيذ برامج تدريبية مفتوح التسجيل فهيا لاكفة أ فراد اجملمتع حسب تصصاهتم   يسعى مركز التدريب

فراد   واملؤسسات يف واحتياجاهتم التدريبية وتفضيالهتم وذكل للمساهة يف تمنية وتطوير الكوادر البرشية لل 

 : هذه الربامج يهمن مضن   القطاع العام واخلاص واخلريي والاجامتعي، و

 ادلورة  ت 
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 ICDLالرخصة ادلولية لقيادة احلاسب   1

 تدريب املدربني  2

 الش باكت  3

 تصممي منظومات  4

 تصممي مواقع  5

 اللغة الاجنلزيي  6

 اليسرتيتور  7

 افكيت رت اف 8

9 LabVIEW 

10 Matlab 

11 SPSS 

 منظومات  12

13 Classic control 
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    املكتبة وحدة  - 

 

 ما  ولك ابلطالب  هتمت   الرئيس ية داخل اللكية و  الوحدات  اإحدىيه  

 وتبادل للتواصل ماكان  يكون, وادلرايس العلمي اجلانب يف خيصه

 الامترين جتميع,  ومشاركهتا  واملراجع الكتب ،جتميعة  الطلب  بني املنفعة

 السابقة ادلراس ية الفصول امتحاانت أ س ئةل جتميع ومشاركهتا  واحللول

جاابهتا  لطلبة   المنوذجية واإ التخرج  مشاريع  وتقارير  جمدلات  جتميع  ويمت 

 اخلرجيني . 

 :   ال هداف

اخملتلفة  -1 العلمية  التخصصات  خلدمة  املعرفة  مصادر  توفري 

 ابللكية من كتب ومشاريع وجمالت . 

البحث  اخلدتقدي   -2 س بل  لتيسري  واملكتبية  املعلوماتية  مات 

 والاسرتجاع .  

 .  هتيئة املناخ املناسب داخل املكتبة -3

 

 

 
 

 

 

 
 

 قسم أ عضاء هيئة التدريس  -8
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القيام   هممة  ليه  اإ أ ولكت  حبيث  القسم  هذا  واختصاصات  همام  العايل  التعلمي  تنظمي  الحئة  دت  حد 

هيئة   بأ عضاء  املتعلقة  تواجه  ابالإجراءات  اليت  الصعوابت  لتذليل  حيالها  يلزم  ما  واتاذ  التدريس، 

 واملهام اكلتايل:  معلهم ليمتكنوا من أ داء هماهمم التعلميية والبحثية عىل أ مكل وجه

حاةل العبء ادلرايس اخلاص  - القيام بشؤون أ عضاء هيئة التدريس واملعيدين واملدربني واإ

 صعوابت اليت تعرتضهم .هبم اإىل املالية وتلقي طلباهتم ،وتذليل ال 

حفظ امللفات الرئيس ية ل عضاء هيئة التدريس واملعيدين واملدربني  ولك ال مور املتعلقة   -

 .هبم 

 . عداد املالك الوظيفي ل عضاء هيئة التدريس واملعيدين واملدربني   اإ  -

عداد البياانت واالإحصائيات اخلاصة بأ عضاء هيئة التدريس واملعيدين واملدربني ابللكي - ة  اإ

بالغ  الشؤون العلمية   .واإ

التدريس  - هيئة  بأ عضاء  اخلاص  ادلرايس  والعبء  ادلراس ية  ابجلداول  التلكيفات  حاةل  اإ

 .واملعيدين واملدربني  اإىل مكتب الشؤون العلمية  

جراءات أ خرى تتعلق بأ عضاء هيئة التدريس واملعيدين واملدربني ابللكية  -  .أ ي اإ
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 o  أ عضاء هيئة التدريس 

 القسم  ت 

أ عضاء هيئة التدريس  

القارين واملس مترين يف  

 العمل 

املوفدين لنيل  

درجة  

 ادلكتوراه 

املوفدين لنيل  

 درجة املاجس تري

حاالت  

 أ خرى 

 --- 3 4 13 احلاسب ال يل  1

 --- 2 2 12 االتصاالت  2

 --- 1 5 9 التحمك ال يل  3

 --- 3 7 17 املواد العامة  4

 --- 9 18 51 اجملموع 
 

 

 وحدة شؤون املعيدين واملدربني :  -2
 

o  املعيدين واملدربني 

 اجملموع  املدربني  املعيدين  القسم  ت 

 5 3 2 احلاسب ال يل  1

 9 8 1 االتصاالت  2

 5 2 3 التحمك ال يل  3

 8 6 2 املواد العامة  4

 27 19 8 اجملموع 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 والدراسة والمتحاناتالقبول والتسجيل 
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 مكتب املسجل العام  

دارة الشؤون التعلميية لطالب اللكية واالإرشاف املبارش عىل النظام ادلرايس ومراقبة تطبيق نظم   خيتص ابإ

ولواحئ ادلراسة والامتحاانت ،ويبارش أ عامل االإرشاف والتوجيه والتنس يق لاكفة ال قسام التابعة هل أ و اليت  

 -يرشف علهيا ويه :

 قسم القبول والتسجيل  -1

ماكنيات      لالإ وفقا  اللكية  دارة  اإ قبل  من  عدده  املقرتح  اجلدد  الطلبة  ابس تقبال  القسم  هذا  يقوم 

امللفات   اإىل  ضافة  اإ وغريها  التسجيل  مناذج  من  املستندات  حلفظ  هلم  خشصية  ملفات  فتح  املتاحة,ويمت 

عداد كشوفات متضمنة اكفة املعلومات عهنم ،وتلقي طلبات القبول عرب التس  جيل الالكرتوين  العلمية ،واإ

لوحة   عىل  االإرشاف  ،وكذكل  هلم  قيد  أ رقام  ورصف  التدرييب  ابملس توى  تعريفات  عداد  ،واإ والانتقال 

االإعالانت اخلاصة ابلطلبة والعمل عىل رشح وتفسري وتطبيق اللواحئ والنظم والتعلاميت اخلاصة هبم ,ويبلغ  

ربيع التدرييب  الفصل  يف  ابللكية  الطالب  حو   2017-عدد  فرجني  عىل   966-ايلاإ موزعني  وطالبة  طالبًا 

ذ بلغ   خمتلف ال قسام ،حيث زاد عدد الطالب يف العرش س نوات ال خرية مقارنًة بعدد ادلفعات ال وىل اإ

فرجني حوايل    1996  -  1995عدد طالب ادلفعة ال وىل خريف   فقط وتأ ت هذه   الب وطالبةط  350اإ

 ريع واخلطط التمنوية بليبيا . الزايدة اس تجابة للمتطلبات التقنية واخلدمية للمشا

 

 قسم ادلراسة والامتحاانت  -2
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احلايل       للفصل  الهنائية  والامتحاانت  والتدريب  ادلراسة  وهناية  بداية  مواعيد  عن  ابالإعالن  القسم  هذا  يقوم 

ال قسام   مع  ابلتنس يق  ادلراس ية  اجلداول  عداد  ,اإ ابللكية  القادم  للفصل  والتدريب  ادلراسة  بداية  موعد  وحتديد 

ور وغياب الطلبة ، تنسيب الطلبة اإىل التخصصات  العلمية ,تقس مي اجملموعات ,ربط املقررات احملمةل ,متابعة حض

التدريبية ابلتنس يق مع ال قسام العلمية التخصصية وفقا لرشوط التنسيب للك تصص ،اإسقاط أ و اإضافة مقرر  

ادلراسة   سري  عن  التقارير  عداد  ،اإ ادلورية  الامتحاانت  عىل  الاكمل  ابالإرشاف  القسم  يقوم  ،كام  القيد  يقاف  ,اإ

الفصل  الوجه  والامتحاانت  عىل  بتس يريها  الكفيةل  االإجراءات  اكفة  واتاذ  الهنائية  عداد جداول الامتحاانت  ،اإ ية 

   ال مكل وتطبيق اللواحئ التأ ديبية وفقًا لنظام ادلراسة والامتحاانت .  

 القاعات   -

 

 القدرة الاستيعابية لالمتحاانت  القدرة الاستيعابية لدلراسة  عدد القاعات 

8 35 20 

4 40 25 

 260 440 12 اجملمــــوع 

 املعامل  -

 القدرة الاستيعابية لالمتحاانت  القدرة الاستيعابية للتدريب  عدد املعامل  

 14 20 8 حاسب أ يل 

 10 18 2 اتصاالت 

 6 10 2 التحمك ال يل 

 14 20 3 املواد العامة 

 186 276 15 اجملمــــوع 

     
 

 قسم اخلرجيني   -3
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اس تالم    القسم  هذا  الإعداد  يتوىل  ونتاجئهم  بياانهتم  ومراجعة  دراس هتم  اس تمكلوا  اذلين  املتدربني  ملفات 

عداد  واإ للخرجيني  وتسلميهم  العامتده  اللكية  الإدارة  حالهتم  واإ التخرج  فادات  واإ ادلرجات  كشوفات 

حالهتم الإدارة اللكية و  قد  االإحصائيات عن أ عداد اخلرجيني واملتدربني للك فصل تدرييب و املتوقع ترهجم واإ

من   2016/2017حت العام ادلرايس    1999/ 1998منذ العام ادلرايس    ( خرجي2116)  بلغ عدد اخلرجيني

حت العام    2017-2016( خرجي منذ العام ادلرايس  208كام بلغ عدد اخلرجيني )  محةل ادلبلوم العايل التقين

 من محةل الباكلوريوس التقين .  2020-2019ادلرايس 

 التخصص 
 الباكلوريوس  العايل ادلبلوم  

 اجملموع  االإانث  اذلكور  اجملموع  االإانث  اذلكور 

 42 19 23 576 335 241 احلاسب ال يل 

 98 40 28 1003 325 678 االتصاالت 

 68 8 60 537 70 467 التحمك ال يل 

 208 67 141 2116 730 1386 اجملموع 
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 ة ي ب الطال   الشؤون و   قسم النشاط الطاليب  -4 

براز   الطالب   لك   أ مام  الفرصة   الإاتحة  يسعى     و   الابتاكر   و   اخللق   عيل  لتشجيعهم  مواههبم  و   نشاطاهتم   الإ

  بيهنم   ال خوة   روح    تعزيز   و   مواههبم  بصقل   ،وذكل   املمتزية   ابلكوادر  والاهامتم   واملعرفة   العمل  يف   حقهم   ممارسة

بداعاهت توظيف و الرايضية و  ال دبية و العلمية املناشط  خالل  من  .   ماإ

   القسم   همام  •

قامة -  .  والعلمية  الثقافية املسابقات اإ

قامة -  .  العلمية   املعارض اإ

قامة  -  .  وثقافية توعوية حمارضات   اإ

قامة -  .   اللكية داخل  والتشجري للنظافة يوم  اإ

قامة -  .  واملوهوبني  املتفوقني  لتكري س نوي ترج حفل  اإ

رشاكهم ورايضية  مرسحية فرق تشكيل -  .  املناشط يف  واإ

عداد -   /Students.CET/www.facebook.com    للقسم  الاجامتعي  التواصل  موقع   عىل  صفحة  اإ

 .  اللكية نشاطات اكفة  وتغطي الطالب  لك  فهيا  يشارك

 . البدنية  ابللياقة والارتقاء الرايض  الوعي نرش -

 .  ابللكية  والفعاليات املناشط  توثيق -

  لك   يف   الطلبة  احتاد  و  وموظفني  ومدربني  ومعيدين  تدريس  هيئة  أ عضاء   من  ابللكية   العاملني  اكفة  اإرشاك -

دارة  اإرشاف  حتت   اذلكر  سابقة املناشط   .  اللكية اإ
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ول •
أ
 الثاني( :  - المقررات الدراسية للفصل )ال

 الفصل الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 EE 101   دوائر كهربائيةI 3 4 

ول
أ

 ال
2 EE 121   دوائر رقميةI 3 3 
3 GS 121  انجليزيI 2 3 
4 GS 101  رياضةI 3 4 
5 GS 111  3 3 فيزياء 
6 EE 102   دوائر كهربائيةII 3 4 

 الثاني 

7 EE 102L 2 1 دوائر كهربائية معمل 
8 EE 111  الك ترونيةI 3 4 
9 EE 122   دوائر رقميةII 3 3 

10 EE 122L 2 1 دوائر رقمية معمل 
11 GS 122  انجليزيII 2 3 
12 CS 111   ساسيات البرمجة

أ
 4 3 ا

13 GS 102  رياضةII 3 4 

 :  ( الرابع-الثالثالمقررات الدراسية العامة للفصول الدراسية )  •

 التخصص  الساعات الوحدات  اسم المقرر  الرمز ت
1 EE 112   الك ترونيةII 3 4 

 كل التخصصات 
2 EE 112L 2 1 الك ترونية معمل 
3 GS 204  4 3 اإلحصاء والحتمالت 
4 GS 223  انجليزيIII 2 3 
5 GS 203  4 3 معادلت تفاضلية 
6 EE 213   الك ترونيةIII 4 5  لي

آ
 اتصالت وتحكم ا

 

 المقررات الدراسية 
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 :  التصالت  مقررات قسم - 
o  : الفصل الثالث 
 الساعات  الوحدات المقرر اسم  الرمز ت
1 EE 112   الك ترونيةII 3 4 
2 EE112L 2 1 الك ترونية معمل 
3 EE 241 4 3 ونظم   إشارات 
4 GS 204  4 3 والحتمالت  اإلحصاء 
5 GS 223  انجليزيIII 2 3 
6 GS 203  4 3 معادلت تفاضلية 
7 GS 251  2 2 مهارات دراسية 
8 GS252  2 2 ك تابة تقارير فنية 
o  : الفصل الرابع 
 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 EE 213   الك ترونيةIII 4 5 
2 CN 201  ساسيات شبكات

أ
 5 3 ا

3 EE 214   جهزة قياس
أ

 6 4 ا
4 CE 223   نظمة حاسب دقيقة

أ
 5 4 ا

5 EE 231  3 2 الحاسب  باستخدامالتصميم 
6 CM301  اتصالتI 4 6 

o :الفصل الخامس 
 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت

1 CN302 5 3  بروتوكولت التوجيه 
2 EE 315  6 4 صيانة إلك ترونية 
3 CT 311    نظمة الديناميكية والتحكم

أ
 6 4 ال

4 CM302  اتصالتII   4 6 
5 CM321    كهرومغناطيسيةI 3 4 
6 CM316   جهزة اتصالت

أ
 I 4 6ا
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 o  :الفصل السادس 

 الساعات  الوحدات  المقرر اسم  الرمز ت
1 CM322   كهرومغناطيسيةII 3 4 
2 CM 303    3 3 نظرية المعلومات والترميز 
3 CM 312  جهزة اتصالت

أ
 II 4 6ا

4 CM 308  3 3 مواضيع مختارة 
5 CM 304   لياف البصرية

أ
 3 3 اتصالت ا

6 CN 303   5 3 الشبكات المحلية والالسلكية 

o  :الفصل السابع 

 الساعات  الوحدات  اسم المقرر  الرمز ت
1 CM406   3 3 التصالت الالسلكية 
2 CN 404 5 3 شبكات واسعة النطاق  ال 
4 CM 423  6 4 هوائيات 
5 CM 407  6 4 اتصالت منظومات 
6 CM 405   3 3 مقسمات وشبكات 

o  :الفصل الثامن 

 الساعات  الوحدات  اسم المقرر  الرمز ت
1 CM 498  4 التخرج مشروع --- 
2 CM 499  2 التدريب الميداني --- 

 179 137 والساعات  مجموع الوحدات الكلية
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لي  : قمقررات  - 
آ
 سم التحكم ال

o  : الفصل الثالث 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 EE 112   الك ترونيةII 3 4 
2 EE112L 2 1 الك ترونية معمل 
3 EE 241 4 3 ونظم   إشارات 
4 GS 204  4 3 والحتمالت  اإلحصاء 
5 GS 223  انجليزيIII 2 3 
6 GS 203  4 3 معادلت تفاضلية 
7 GS 251  3 2 مهارات الدراسة 

o  : الفصل الرابع 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 EE 213   الك ترونيةIII 4 5 
2 CP 203  5 3 ++ سيالبلغة   البرمجة 
3 CE 232  نظمة

أ
 5 4 دقيقة    حاسب ا

4 EE 231 3 2 تصميم باستخدام الحاسب ال 
6 CT 201  نظمة تحكم صناعية

أ
 6 4 ا

7 EE 214   جهزة قياس
أ

 4 4 ا

o :الفصل الخامس 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 CT 321  6 4 مجسات ونواقل الطاقة 
2 CT 311  نظمة الديناميكية والتحكم

أ
 6 4 ال

3 EE 315   6 4 صيانة الك ترونية 
4 CT 302  حاكمات منطقية مبرمجة I 4 6 
5 GS 252 2 2 فنية   ك تابة تقارير 
6 CN301  ساسيات الشبكات

أ
 5 3 ا
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 o :الفصل السادس 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 CT 341  6 4 حاكمات دقيقة 
2 CT 331 نظمة

أ
 6 4 وهوائية  هيدروليكية ا

3 CT 351 مواضيع مختارة I 3 4 
4 CT 312  نظمة التحكم الخطية

أ
 6 4 تصميم ا

5 CT303  مبرمجة  حاكمات منطقيةII 4 6 

o  :الفصل السابع 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 CT 414  6 4 التحكم الذكي 
2 CT 461  6 4 تحصيل بيانات 
3 CT 451 6 4 الك ترونات القدرة 
4 CT 471  مختارةمواضيع II 3 4 
5 CT 413  6 4 رقمي تحكم 
o :الفصل الثامن 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 CT 498  4 مشروع التخرج --- 
2 CT 499  2 التدريب الميداني --- 

 184 137 والساعات  مجموع الوحدات الكلية
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ليقسم مقررات  - 
آ
 شبكات(  هندسة شعبة )  :  الحاسب ال

o  الثالث : الفصل 
 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 EE 112  الك ترونية  دوائرII 3 4 
2 EE112L 2 1 الك ترونية معمل 
3 GS 204  4 3 اإلحصاء والحتمالت 
4 GS 223  انجليزيIII 2 3 
5 GS 203  4 3 معادلت تفاضلية 
6 CE 222   نظمة حاسبات

أ
 5 3 صيانة ا

7 CS212   4 3 السي ++البرمجة بلغة 
8 CN201  ساسيات الشبكات

أ
 5 3 ا

9 GS251  3 2 مهارات الدراسة 
o  : الفصل الرابع 
 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت

1 GS252  2 2 ك تابة تقارير فنية 
1 CN202  5 3 بروتوكولت التوجيه 
2 CS 214 6 4 ة  يف دالبرمجة اله 
3 CS 221  5 3 نظم ال تحليل وتصميم 
4 CE 223   نظمة حاسب دقيقة

أ
 5 4 ا

5 CN 211  4 3 لشبكاتالتحتية لبنية التهيئة وإدارة 

o :الفصل الخامس 
 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت

1 CE 326  نظمة تحصيل
أ

 5 4 بيانات الا
2 CN312 5 4 لتطبيقات الشبكات البنية التحتية تهيئة 
3 CS 327  6 4 بيانات  نظم قواعد 
4 CE 325  4 3 معمارية الحاسب 
5 CN 303 5 3 والالسلكية  الشبكات المحلية 
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 o :الفصل السادس 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 CN 304  5 3 النطاق سعة االشبكات الو 
2 CS 326   من الحاسب والمعلومات

آ
 4 3 ا

3 CE 341  مواضيع مختارةI 3 4 
4 CN 313  5 3 إدارة الدليل النشط 
5 CS 333  6 4 تصميم صفحات الويب 

o  :الفصل السابع 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 CE 427   5 4 برمجة الحاكمات المنطقية 
2 CE 428  5 4 النظم المتضمنة 
3 CE 442  مواضيع مختارةII 3 4 
4 CN 415  من شبكات

آ
 5 4 ا

5 GS 453  2 2 طرق بحث 
6 CN414 5 4 شبكات المؤسسات إدارة 

o :الفصل الثامن 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 CE 498  4 مشروع التخرج --- 
2 CE 499  2 التدريب الميداني --- 

 179 136 والساعات  مجموع الوحدات الكلية
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لي : شعبة )هندسة البرمجيات(   - 
آ
 مقررات قسم الحاسب ال

o  : الفصل الثالث 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 EE 112  الك ترونية  دوائرII 3 4 
2 EE112L 2 1 الك ترونية معمل 
3 GS 204  4 3 اإلحصاء والحتمالت 
4 GS 223  انجليزيIII 2 3 
5 CE 222   نظمة حاسبات

أ
 5 3 صيانة ا

6 CS212 ++ 4 3 البرمجة بلغة السي 
7 GS 251  3 2 دراسة ال مهارات 

o  : الفصل الرابع 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 GS 252  2 2 ك تابة تقارير فنية 
2 GS202 4 3 الجبر الخطي 
3 CN 201  ساسيات الشبكات

أ
 5 3 ا

4 CS 221  5 3 تحليل وتصميم نظم 
5 CE 223   نظمة حاسب دقيقة

أ
 5 4 ا

6 CS 213  ساسيات البرمجة الهدفية
أ

 5 4 ا

o :الفصل الخامس 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 CE325  4 3 معمارية الحاسب 
2 CN302 5 3 بروتوكولت التوجيه 
3 CS315  5 4 تراكيب بيانات 
4 CS322  5 4 قواعد البيانات 
5 CS325  5 4 البرمجيات هندسة 
6 CS314  6 4 تطبيقات البرمجة الهدفية 
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 o :الفصل السادس 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 CS326  من الحاسب والمعلومات

أ
 4 3 ا

2 CS316  ساسيات البرمجة المرئية
أ

 6 4 ا
3 CS323 6 4 تطبيقات قواعد البيانات 
4 CN303  5 3 والالسلكية الشبكات المحلية 
5 CS331  5 4 تصميم صفحات الويب 
6 CS341  مواضيع مختارةI 3 4 

o  :الفصل السابع 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 CS427  4 3 اختبار البرمجيات 
2 CN404  5 3 الشبكات الواسعة النطاق 
3 CS442  مواضيع مختارةII 3 5 
4 CS432  6 4 برمجة صفحات الويب 
5 CS424 6 4 قواعد بيانات  إدارة 
6 CS417  6 4 برمجة مرئية متقدمة 

o :الفصل الثامن 

 الساعات  الوحدات اسم المقرر  الرمز ت
1 CS 498  4 مشروع التخرج --- 
2 CS 499  2 التدريب الميداني --- 

 183 139 والساعات  مجموع الوحدات الكلية
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قسام العلمية التخصصية  المشتركة المقررات الدراسية - 
أ
 :  لل

 التخصص  الساعات الوحدات  اسم المقرر  الرمز ت
1 GS251  3 2 مهارات الدراسة 

جميع  
 التخصصات 

2 GS252  2 2 ك تابة تقارير فنية 
3 CE223  نظمة حاسب دقيقة

أ
 5 4 ا

4 CN201  ساسيات الشبكات
أ

 5 3 ا
5 EE214 جهزة قياس

أ
 6 4 ا

اتصالت  
لي

آ
 وتحكم ا

6 EE231  3 2 التصميم باستخدام الحاسب 
7 EE241  4 3 إشارات ونظم 
8 EE315  6 4 صيانة الك ترونية 
9 CN302 5 3 بروتوكولت التوجيه 

اتصالت  
لي

آ
 وحاسب ا

10 CN303  5 3 الشبكات المحلية والالسلكية 
11 CN404  5 3 الشبكات واسعة النطاق 
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 مكتب ادلراسات العليا  •

احلديثة     الربامج  من  اللكية  يف  العليا  ادلراسات  برانمج  يعد 

التقنية نسبيًا   لكية  مع  اس تضافة  اتفاقية  عىل  بناء  وذكل 

العليا   ادلراسات  قسم  وليد  بين  ادلراسات  الالكرتونية  وهتدف 

واملعرفة   العمل  تعميق  اإىل  التقنية  ابللكيات  والارتقاء العليا 

ابملس توى الثقايف واحلضاري للمجمتع واالإسهام يف تقدمه وازدهار 

للعمل   الرسيع  التقدم  مسايرة  عىل  العلمية  الكفاءات  وتشجيع 

 والتقنية ودفعهم اإىل الابتاكر وتطوير البحث العلمي .
 

 نظام القبول والتسجيل  

ة اإىل يشرتط للقبول مبرحةل االإجازة العليا )املاجس تري( ابالإضاف   

 الرشوط العامة املنصوص علهيا يف الحئة تنظمي التعلمي العايل ماييل : 

ال وىل  - اجلامعية  ادلرجة  عىل  متحصال  الطالب  يكون  أ ن 

ما أ و  هبا    )الباكلوريوس(  املعرتف  الشهادات  من  يعادلها 

قبول  وجيوز  العلمية  املؤهالت  ملعادةل  ادلامئة  اللجنة  من 

خرجيي   من  العايل  ادلبلوم  لزاهمم  محةل  اإ مع  العليا  املعاهد 

الاس تدراكية   املواد  جلنة    أ وبدراسة  حتددها  اليت  املمكةل 

   .ادلراسات العليا ابللكية

موافقة هجةل العمل  ابلنس بة للعاملني  عىل التفرغ لدلراسة   -

 جزئيا أ و لكيا. 

 ن جيتاز الطالب امتحان القبول اذلي تقرره اللكية.أ   -

وفق   - الطالب  قبول  اجلامعية يمت  املرحةل  تقديراهتم يف  أ ولوية 

مربمة    ال وىل وذكل ابس تثناء الطالب ال جانب املتحصلني عىل منح دراس ية تنفيذا التفاقيات

 . بني ادلوةل الليبية وغريها

 

 
 

 الدراسات العليا 
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الرؤية 
والرسالة

تطبيق 
التقييم 
الذاتي

تحديد 
داء

آ
فجوات ال

ن خطة تحسي
داء

آ
ال

خطة 
المتابعة 
والتقييم

ة تنفيذ خط
التحسين

 مكتب ضامن اجلودة  •

نشاء نظم التطوير والتقوي يف مكوانت اللكية     خيتص ابإ

احلصول عىل   اإىل  اجلودة وصواًل  معدالت  أ عىل  مبا حيقق 

يُمك     الاعامتد مبا  ماكنة    ناملؤسيس  تتبوأ   أ ن  من  اللكية 

 متقدمة يف حميطها احمليل واالإقلميي وادلويل .

: اإرساء نظم متاكمةل يف تبين معايري اجلودة    رؤية املكتب 

 بيقها يف اللكية . ط لمتزي املؤسيس والتقين وال اكدميي وت وا

املكتب   وتطوير رساةل  حتسني  عىل  والعمل  المتزي   :

نظام   جودة املدخالت والعمليات واخملرجات من خالل 

مجليع   وادلمع  واملتابعة  واالإرشاف  للتقوي  متاكمل 

وال اكدميية   التقنية  املؤسساتية  واملامرسات  املكوانت 

لرؤية وأ هدافها    طبقًا  ورسالهتا    االإسرتاتيجيةاللكية 

حصول   يضمن  مبا  املعمتدة  املعايري  مبتطلبات  والوفاء 

عىل   وال اكدميي    الاعامتداللكية  والتقين  من  املؤسيس 

قلميية وادلولية .   الهيئات احمللية واالإ

جيسد روح العمل املؤسيس الفعال  : نرش ثقافة اجلودة والاعامتد يف اللكية وتعزيزها مبا املكتبأ هداف   

لللكية وأ ليات    االإسرتاتيجية وحتقيق ضامن اجلودة يف اللكية من خالل املشاركة الفعاةل يف وضع اخلطط  

املس تدامة  والتمنية  اجملمتع  وخدمة  والبحثية  التعلميية  العملية  جودة  وتطوير  وحتسيهنا    تنفيذها  وتقوميها 

والوصول ابللكية وبراجمها ادلراس ية "اإىل الاعامتد املؤسيس والتقين وال اكدميي والتطوير املس متر ل عضاء 

املتسارعة والعمل وفق   التطورات  يواكب  التدريس والكوادر ال خرى مبا  أ كرث مشواًل    اإسرتاتيجية هيئة 

    رجات اللكية . مبا يعزز من ثقة اجملمتع بكفاءة خماملدى  ةوبعيد

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ضمان الجودة 

 الموارد الذاتية 
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 مكتب املوارد اذلاتية  •

مس توى   من  الرفع  شأ هنا  من  اليت  التدريبية  الربامج  وتنفيذ  اخلطط  وضع  يف  املساهة  يف  خيتص 

 العاملني ابللكية وحتقيق املوارد املالية اليت تفض العبء عىل اخلزانة العامة . 

 :   همامه 

 اللكية تنفيذها .التدريبية اليت تعزتم يف وضع مشاريع اخلطط والربامج املساهة  -

اجلداول الزمنية لتنفيذ اخلطة الس نوية وذكل ابلتنس يق مع ال قسام ذات العالقة  الاشرتاك يف حتديد   -

    ابللكية .

 ت اللكية .تقدي الاستشارات واخلدمات الفنية للقطاعات العامة واخلاصة فامي يتعلق ابختصاصا -

 االإرشاف عىل قسم ادلبلوم املهين التخصيص وتوجيه ومتابعة ال عامل اليت يلكف هبا .  -

 خيفف العبء عىل اخلزينة العامة .  العمل عىل توفري املوارد املالية مبا  -

 واختتام الربامج التدريبية عىل ضوء احلطة املعمتدة لللكية . الفتتاحالرتتيبات الالزمة  اتاذ -

 طط اللكية وكذكل الربامج اخلاصة . الربامج الواردة خبتنفيذ  -

 ويضم هذا املكتب عدد ثالثة أ قسام ويه . 

 قسم الاستامثر.  -1

ويعترب هذا القسم غري مفعل حاليًا وهممته تنظمي الاس تفادة من ممتلاكت اللكية من أ راض  

لتقدي خدماهتا للمواطنني مبقابل مناسب واعامتد اللكية  ومواقف س يارات ومعامل وقاعات  

 عىل ذاهتا يف تغطية مرصوفاهتا . 

مس تو  -2 رفع  عىل  العمل  وهممته  وادلورات  التخصيص  املهين  ادلبلوم  العاملني  قسم  أ داء  ى 

االإ ابللكية   ومتابعة  وتيسري  عداد  اإ خالل  وتأ هيلهم  من  بتدريهبم  املتعلقة  وكذكل  جراءات 

  –الصيانة    –الربجمة  واذلي يضم أ ربع تصصات )  تس يري برانمج ادلبلوم املهين التخصيص 

بدراسة الاحتياجات  (الش باكت  -التشغيل   القيام  بعد  واإ   وذكل  للعاملني  عداد  التدريبية 

تدريبية  مقرتحات   وبرامج  عداد    واالإرشافخطط  واإ املعمتدة  التدريبية  اخلطة  تنفيذ  عىل 

واس متر حت الفصل    1996تقارير عهنا حيت بدأ  هذا القسم يف الفصل ادلرايس خريف  

خريف   اخلرجيني    2012ادلرايس  عدد  وطالبة  1435وبلغ  التخصصات    طالب  مجيع  يف 

 . ومن رشوط القبول أ ن يكون الطالب حامل للشهادة الثانوية   ال ربعة

 . اليًا اخلدمات اذلاتية غري مفعل ح قسم -3
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     توثيق وال   املعلومات   مكتب •

عداد قواعد  خيتص      ابالإرشاف عىل تنفيذ أ دةل االإجراءات اخلاصة ابملكتب ورفع الاقرتاحات وتطويرها واإ

يف   وأ رشفهتا  امللفات  حبفظ  وذكل  واالإدارية  العلمية  املاكتب  ال للبياانت  وتزويد  العالقة  ذات  تقس اميت 

وطابعات   وفاكس  وانرتنت  أ هجزة حاسوب  من  املعلومات  تقنية  أ هجزة  ابس تخدام  الطلب  ال خرى حسب 

نشاء  وتزويده ابحملتوى ش بكة املعلومات ادلولية  يفوغريها ومتابعهتا و االإرشاف عىل موقع اللكية  ومتابعته واإ

 :   ويضم وحداتن وهام دليل عام لللكية 

o   وتقنية املعلومات   الربجمة وحدة  : 

و  عن  املس ئوةل   الوحدة  ويه    وال رشفة  الالكرتوين  برجمياً   التوثيق  اللكية  موقع  وتطوير    متابعة 

 www.cet.edu.ly   املطلوبة ابملعلومات  او   وتزويده  عام  دليل  نشاء  حيتاجه اإ وما  تصممي    للكية  من 

, و و وحترير  الاجامتعي  متابعة تزويد  التواصل  موقع  عىل  اللكية  التايل   صفحة  الرابط  عىل   فيس بوك 

 www.facebook.com/cet.edu.ly    عدد ووتظم  برجمة  تصص  أ يل  حاسب  واحد    همندس 

 .  برجمياتأ يل تصص هندسة حاسب  ناتهمندس  

o  : وحدة الش باكت  

ويه املس ئول عن الش بكة ادلاخلية لللكية واالإرشاف علهيا وعىل معداهتا من خوادم وموزعات 

وموهجات وجسور ومكررات اإشارة  للوصول للش بكة العاملية )الانرتنت( ومشاركة املوارد املادية  

والامت  لدلراسة  برجمية  منظومات  و  وطابعات  حواسيب  من  وال رشفة واملعنوية  واملالية  حاانت 

واالإعالانت   املناشط  اكفة  لتغطية  التواصل الاجامتعي  مواقع  والصفحات يف  اللكية  موقع  دارة  واإ

ثنني من همنديس االتصاالت رئيس الوحدة ومرشف الش بكة .   وتضم اإ
 
 
 

 حدث مشاركة اخلربات 

 

http://www.cet.edu.ly/
http://www.facebook.com/cet.edu.ly
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لقاء حملة عامة ابدروا ابإ وعة من املتحدثني اذلين  طرابلس , يصطحبمك فيه مجم-من نوعه يف ليبيا  ال ول هو      

يف  خرباهتم  وسيشاركونمك  املعلومات  تقنية  مبجال  اخلاص  العمل  سوق  يف  الهامة  التخصصات  بعض  عن 

نقطة جديدة للفئات املس هتدفة وه الطالب من داخل  اجلامعات   اجملال اذلي مارسوه يف حياهتم وخلق 

 وأ حصاب الوظائف يف القطاعات العامة واخلاصة و مساعدهتم الختيار مساره العميل. 

اللكية   اس تضافت  احلدثوقد  يف    ل ول  هذا  كثريا  ساه  قد  اكن  اذلي  يضاحمرة  به   اإ س مير  ما  رؤية 

ثراء   اإ الهنوض ابللكية و  اللكية و ساهوا يف  طلبة و خرجيني من  فيه  , وقد شارك  بعد ترجه  الطالب 

 . معلومات للطلبة تص سوق العمل و احدث التقنيات املتعلقة مبجال دراس هتم 
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 o   عضاء هيئة التدريس
أ
 ا

 
o معيدين والمدربين  ال 
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o  الطلبة الدارسين 

27.20%

47.40%

25.40%

2017حيت خريف 1999خرجيي اللكية من محةل ادلبلوم العايل ربيع 

احلاسب ال يل

االتصاالت

التحمك ال يل

20.19%

47.12%

32.69%

2020حت ربيع 2017خرجيي اللكية من محةل الباكلوريوس ربيع 

احلاسب ال يل

االتصاالت

التحمك ال يل
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 . بن ضو مصطفى أ . عز ادلين معيد اللكية •

 . شفاط سامل العريب .د مدير مكتب الشؤون العلمية •

 . خمتار عبدالنور د.  مدير مكتب ضامن اجلودة •

 .  محمد خمتار بوكر. د رئيس قسم احلاسب ال يل •

 .  حسام ادلين املقدمأ .  رئيس قسم االتصاالت •

 . هشام الرشويأ .  رئيس قسم التحمك ال يل •

 . أ بوزيد أ بوبكر محمد . دمدير مكتب املعلومات والتوثيق •
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عداد هذا ادلليل وأ خص ابذلكر :  لك الشكر والتقدير للك من ساه معنا يف اإ

 . ضوبن   مصطفى عز ادلين أ .معيد اللكية  -1

 . شفاط سامل العريب أ .مدير مكتب الشؤون العلمية  -2

 . خمتار عبدالنور مدير مكتب ضامن اجلودة  د. -3

 .  محمد خمتار بوكررئيس قسم احلاسب ال يل أ .  -4

 .  حسام ادلين املقدمرئيس قسم االتصاالت أ .  -5

 . هشام الرشويرئيس قسم التحمك ال يل أ .  -6

 موظف مكتب املعلومات والتوثيق .  -7

 ضياف .  عبدامحليد محمد .أ  

  وينلل وردو لليوم العاملي الرشاكت الراعية  -8

تصاالت .  -1  رشكة املدار اجلديد لالإ

تصاالت -2  .  والتقنية رشكة ليبياان لالإ

 .دروب ليبيا وكيل هيونداي رشكة  -3
 

ىل   . واحتاد طلبة  العاملني ابللكية من أ عضاء هيئة تدريس ومعيدين ومدربني وموظفني اكفةواإ

 

 مكـتب المعلومات والتوثيق مدير 

                                                                           .
أ
بوبكر محمدا

أ
بوزيد ا

أ
 ا
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 إعداد مكتب المعلومات والتوثيق

             الثانياإلصدار 

            2020الطبعة األولى   
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