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 يمعل  ال م والبعليرة الت او

 بلساعة طرجام

 واالضدددددافة واالسدددددقاط التنزيدددددل قواعدددددد ❖

 :للمقررات

 :ليالتنز

 :اآلتي يراعى التسجيل عند

 اثنتمممي  عممم  يزيمممد ال ب ممما بالتسمممجيل للطالممم  يسممم   ➢

 وال أعلمممممى كحمممممد دراسمممممي  وحمممممد ( 22) وعشمممممري 

 كحمممد دراسمممي  وحمممد ( 12) عشمممر  اثنتمممي عممم  يقمممل

 وحمممد ( 25) إلمممى األعلمممى الحمممد رفمممع ويجممم   أدنمممى

 ل ممم  ال خمممت  العل مممي القسممم  م افقممم  بعمممد دراسمممي 

 أو ،%75 ممممم  أعلممممى التراك ممممي مت سممممط  يكمممم  

 لتخمممممر  األخيمممممر الدراسمممممي الفصمممممل حالممممم  فمممممي

 .الطال 

 للطالمممم  يجمممم   القسمممم  يقبلهمممما اسممممتينا ي  لظممممرو  ➢

 فصممممل ألي األدنممممى الحممممد ممممم  أقممممل فممممي التسممممجيل

 ضمممم   ممممم  الفصممممل همممم ا يحتسمممم  ال و دراسممممي

 يجمممم   وكمممم ل  بال مممماد ، ال حممممدد  الدراسمممم  مممممد 

 لممم  تبقمممى مممما تسمممجيل األخيمممر الفصمممل فمممي للطالممم 

 األدنممممممى الحممممممد عمممممم  قلمممممم  وإ  وحممممممدا  ممممممم 

 .ب   ال س  ح

 :المقررات  إسقاط

 مج مممم   يزيممممد ب قممممررا  سممممجل المممم ي للطالمممم  يجمممم  

 عممم   اد في ممما ينسمممح  أ  األدنمممى الحمممد عممم  وحمممداتها

 األسممممتاذ م افقمممم  علممممى يحصممممل أ  بشممممر  الحممممد ذلمممم 

 وفمممممم  ال خممممممت  العل ممممممي القسمممممم  وإدار  ال شممممممر ،

 م عمممد فمممي اإلسمممقا  يمممت  أ  علمممى لممم ل  ال عمممد الن ممم ذ 

 .األول النصفي االمتحا  إجراء  بعد أسب   أقصاه

 :القيد وقف

 قيمممده وقمممف الدراسمممي بالفصمممل ال سمممجل للطالممم  يجممم  

 دراسمممت  فتمممر   يلممم  دراسممميي  فصممملي  يتجممماو  ال ب ممما

 الزمنممممي البرنممممام  وفمممم  لمممم ل ، ال عممممد الن مممم ذ  وفمممم 

 التشممممريعا  مممممع يت افمممم  وب مممما الكليمممم  ممممم  ال عت ممممد

 .الناف  

 

https://uot.edu.ly/edt/cs


 

 فمممي الدراسممم  متابعممم  علمممى صمممحيا   قمممادرا   يكممم   أ  -2

 .ال رغ ب تخصص 

 تحممممددها التممممي ال طل بمممم  األصمممملي  ال سممممتندا  تقممممدي  -3

 .الجامع  إدار 

 فمممممي الدراسممممم  مممممم  فصمممممل  سمممممب  قمممممد يكممممم   أال -4

 .الجامعا  أو الكليا 

 للقبمممم ل معينمممم  وم اصممممفا  شممممرو  دتحممممد  لكليمممم او -5

 لل فاضممممل  قبمممم ل امتحمممما  إجممممراء أو بالشخصممممي  تتعلمممم 

 فممممي يتمممم فر أ  يجمممم  ممممما مراعمممما  مممممع ال تقممممدمي  بممممي 

 .وم اصفا  شرو  م  ال عل 

 ية التربية:لكى االنتقال ال ❖

 الجامعمممم  أو الكليمممم  مممم  مفصمممم ال   الطالمممم  يكممم   أال .1

 .كا   سب  ألي  منها ال نق ل

 ال قممممررا  ال تضمممم ن  ال سممممتندا  بتقممممدي  يلتممممز  أ  .2

 أ  علمممى ال قمممررا  هممم ه ومحت يممما  درسمممها التمممي

 ال نتقممممل الجامعمممم  أو الكليمممم  ممممم  معت ممممد  تكمممم  

 .منها

 فصممممم ل أربعممممم  بقضممممماء ال نتقمممممل الطالممممم  يلتمممممز  .3

 . رابلس -التربي  كلي  م  للتخر  دراسي 

 للطالممم  سمممب  التمممي ال قمممررا  قبممم ل للكليممم  يجممم   .4

 .جز يا   أو كليا   رفضها أو دراستها

 أو ال نمممما ر  الكليمممما  ممممم  االنتقممممال للطالمممم  يجمممم   .5

 مجلممممس وم افقمممم  ال عادلمممم  إجممممراء بعممممد األخممممر 

 .الكلي 

 غيمممممر مممممم  بالكليممممم  للدراسممممم  ال تقمممممد  يكممممم   أ  .6

 مممممد   مممم ال اعتياديمممم  إقاممممم  بليبيمممما مقي مممما   الليبيممممي 

 ال تعلقممممم  للشمممممرو  ومسمممممت فيا   بالكليممممم ، دراسمممممت 

 .علي  الحص ل في يرغ  ال ي بال ؤهل

 

 : القسم رسالة ❖

 خمممممدما  تقممممدي  فمممممي الحاسمممم ب قسممممم  رسممممال  تت يممممل

 معمممممايير ت اكممممم  للطممممم ب مت يمممممز  وبحييممممم  تعلي يممممم 

 بإعمممداد يسممم   ب ممما الحاسممم ب علممم   مجمممال فمممي الجممم د 

 ال حليممممم  ال تطلبممممما  ممممممع يت اشمممممى تنافسمممممي خمممممري 

 االبتكمممممار علمممممى ال شمممممجع ال نممممما  وتممممم فير والعال يممممم 

 فمممي للقسممم  الفعالممم  ال شمممارك  إلمممى باإلضممماف  واإلبمممدا ،

 .الليبي  بالدول  ال حلي  البيئ   تن ي 

  :القسم أهداف ❖

 النممممماحيتي  فمممممي متمممممي  بأسممممما  الطلبممممم  تزويمممممد -1

 .للحاس ب وال ادي  البرمجي 

 النظريممم  بمممي  المممرب  علمممى الطممم ب قمممدرا  تن يممم  -2

 .والتطبي 

 ت كنممم  وتحليليممم  عل يممم  ب همممارا  الطالممم  تزويمممد -3

 .ال جاال  مختلف  مع التعامل م 

 ال نممممماه  إعممممداد فمممممي ال هنيمممم  ال عمممممايير تحقيمممم  -4

 . ال قررا   وتنفي 

 قضمممايا ل عالجممم  العل مممي البحممم  وت جيممم  تطممم ير -5

 .ال جت ع

 الحاسممم ب مقمممرر لتمممدريس ال ؤهمممل ال علممم  إعمممداد -6

 .وال ت س  األساسي التعلي  مرحلتي في

 خممم ل مممم  الحاسممم ب مجمممال فمممي الدراسممم  تطممم ير -7

 واالستشممممممارا  التطبيقيمممممم  والبحمممممم   التممممممدريس

 .ال يداني 

 مممم  مبمممدعي  معل مممي  يك نممم ا أل  الطممم ب إعمممداد -8

 .والتحليلي  الع لي   مهاراته  خ ل

 مممممم  الكييمممممر اسمممممتخدا  علمممممى الع لمممممي التمممممدري  -9

 ال عرفمممم  تحصمممميل أجممممل ممممم  التطبيقيمممم  البممممرام 

 .الحاس ب بعل   لإلل ا  الضروري 

 

 القبول: و التسجيل شروط ❖

 العاممممم  اليان يمممم  الشممممهاد  علممممى حاصمممم    يكمممم   أ   -1

 النسممممب  حسمممم  تعادلهمممما أخممممر  شممممهاد  أي أو ( عل ممممي)

 قممممد يكمممم   وأال جيممممد بتقممممدير%( 65) للقبمممم ل ال عت ممممد 

 ثممم   مممم  أكيمممر الشمممهاد  علمممى حصممم ل  علمممى مضمممى

 .التخر  تاريخ م   سن ا 

 

 : عن قسم ال اسوب مختصرة نبذة ❖

قسمممم  الحاسمممم ب همممم  أحممممد أقسمممما  كليمممم  التربيمممم  التممممي 

-1997 سممممن  ال عل ممممي  إلعممممداد عممممالي  عهممممدبممممدأ  ك

 الممممي بضمممم ها قممممرار صممممدر  2004 سممممن  فممممي و  1998

 إعممممداد كليمممم  اسمممم ها ليصممممب   ممممرابلس جامعمممم  كليمممما 

 ممممم   ممممرابلس التربيمممم  كليمممم  أصممممبح  ثمممم ، ال عل ممممي 

 . 2008/2009 العا 

 فمممممي ال ه ممممم  األقسممممما  مممممم  الحاسممممم ب قسممممم  يعمممممد و

 سمممم   ل تطلبمممما  اسممممتجاب ئ شمممم ان  نمممم   احيمممم  الجامعمممم 

 مجممممماال  فمممممي ال ؤهلممممم ، الكممممم ادر وتممممم فير الع مممممل،

 فصممم ل ث انيممم  بالقسممم  الدراسممم  وممممد  اآللمممي الحاسممم 

 متخصصممممي  تخممممري  إلممممى القسمممم  ويهممممد  ، دراسممممي 

 و الحاسممممم ب وعلممممم   التربيممممم  مجمممممال فمممممي مت كنمممممي 

 سممم   ممممع يمممت ء   ممماب وذهنيممما   عل يممما   الطممم ب تأهيمممل

 بقممممدرا  الطمممم ب وتزويممممد ،والممممدولي ال حلممممي الع ممممل

 ال سممما ل تحليمممل علمممى والقمممدر  ال سمممت ر الممم اتي التعلمممي 

 التعلممممي  ومجمممماال  فممممر  وإتاحمممم  القممممرارا  واتخمممماذ

 ،العمممممالي التعلمممممي  مسمممممت يا  فمممممي لخريجيهممممما ال سمممممت ر

 خمممممدما  تقمممممدي  إلمممممى باإلضممممماف  و ال جت مممممع وتن يممممم 

 العل يممممم  باألنشمممممط  والقيممممما  واالستشمممممارا  التمممممدري 

 وال مممممؤت را  والنمممممدوا  العل يممممم  كاللقممممماءا  األخمممممر 

 العل يممم  الرؤيممم  تت افممم  بحيممم  لل جت مممع خدمممم  العل يممم 

 هممممم ا متطلبممممما  تفرضممممم  الممممم ي الع لمممممي ال اقمممممع ممممممع

 .العصر

 فمممممي البكمممممال ري   درجممممم  بالقسممممم  المممممدار  وي مممممن 

 .دراسي  وحد (  133) اجتيا  بعد الحاس ب عل  

 

 :القسم رؤيددة ❖

 ال  يمممممز  األقسممممما  مممممم  الحاسممممم ب قسممممم  يكممممم   أ 

 علممم   تمممدريس مجمممال فمممي الكممم ادر إعمممداد فمممي والرا مممد 

 .وتطبيقاتها الحاس ب

 


