
 واملعلوماتيةالعلوم اهلندسية مكتب حبوث واستشارات 

 
العلوم الهندسية  وتم ضمم 2019-3-11بتاريخ تأسس مكتب بحوث واستشارات العلوم الهندسية والمعلوماتية 

ً بكليتي م ويع2019-3-11 والمعلوماتية بتاريخ ً وثيقا تبر المكتب هيئة بحثية استشارية يرتبط ارتباطاً علميا

بجامعة مصراتة وذلك للقيام بتنفيذ األعمال البحثية واالستشارية والعلمية اعتماداً على  وتقنية المعلوماتالهندسة 

 ما تحتويه هاتين الكليتين من أساتذة وبحاث ومهندسين وفنيين وتجهيزات معملية.

 

  

 ة املكتبرؤي

      

يسعى املكتب للتعاون والتفاعل مع القطاعات واملؤسسات واملكاتب واملراكز البحثية األخرى 

 لدفع عجلة التطور واإلبداع من أجل رقي وتقدم الوطن.

 

 الةــــالرس
 

تنظيم دورات رفع الكفاءة والدورات التدريبية للمهندسني للقيام بالبحوث واالستشارات يف جمال 
علوم اهلندسية واملعلوماتية ملواكبة التطور العلمي يف خمتلف اجملاالت اهلندسية. و كذلك القيام ال

بإجراء البحوث واالستشارات والدراسات العلمية مع وضع الربامج العلمية املناسبة كما يساهم 
واملعلوماتية املكتب يف تنظيم املؤمترات والندوات العلمية املتخصصة يف خمتلف اجملاالت اهلندسية 

 والربط ما بني البحث العلمي داخل اجلامعة واملؤسسات الصناعية واخلدمية

 

 

 



 املكتب أهداف     

 

 
 يهدف المكتب ألخذ دوره كهيئة بحثية استشارية عن طريق اآلتي: 

 نشر الثقافة العلمية الهندسية والتقنية. •

 الخبرات الوطنية. المساهمة في بناء وتطور ورقي المجتمع اعتماداً على •

 تفعيل دور االقسام العلمية لكليات الجامعة ذات العالقة ومساهمتها في المجتمع كهيئة استشارية. •

 استغالل الموارد المتوفرة والبحث عن موارد جديدة تساهم في دعم وازدهار االقتصاد الوطني. •

 والمعلوماتية.الدفع بالنهضة العلمية الشاملة في مختلف التخصصات الهندسية  •

 المساهمة في دراسة ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية. •

 

 

 

 النشاطات واخلدمات التي يقدمها املكتب

 
 

 اجراء التجارب و االختبارات المعملية في كافة التخصصات الهندسية. •

 الدراسات الفنية مثل دراسات الجدوى و هندسة االنتاج و غيرها. •

لتنفيذ و الصيانة و التشغيل في المجاالت الهندسية مثل هندسة الطرق والهندسة االشراف على اعمال ا •

 الصناعية و الميكانيكية و غيرها.

 اعداد الكميات التقديرية للمشاريع و المواصفات. •

 اجراء المعاينة و التقييم للمنشآت و المواقع المقترحة لتنفيذ المشاريع. •

 ات المراقبة و االجهزة االلكترونية.الكشف عن المشاكل الفنية لمنظوم •

 اقتراح و تصميم منظومات الشبكات المعلوماتية للمؤسسات بمختلف انواعها. •

تقديم االستشارات والمقترحات لحل المختنقات و المشاكل الهندسية بكافة المجاالت الهندسية  •

 والمعلوماتية.

•  



 

علوماتية و التي تساهم في تناول القضايا الراهنة و الندوات وورش العمل في مجاالت الهندسية و الم •

 العقبات التي يواجهها القطاعين الخاص و العام من اجل تقديم مقترحات و بدائل عملية تخدم المجتمع.

المحاضرات و الدورات التدريبية في كافة المجاالت و وفقا لما يتطلبه سوق العمل من اجل تنمية و  •

 در الفنية بالقطاعين الخاص و العام.تطوير المهارات و الكوا

المؤتمرات العلمية و التي تساهم في عمليات البحث و التطوير واعتماد الفرق البحثية من اجل مواكبة  •

 التطور و التقنيات الحديثة في كل المجاالت الهندسية و المعلوماتية.

 

 

 
 للتواصل مع املكتب    

 

 

 بريد اإللكتروني التالي:للتواصل مع المكتب مراسلته على ال

@rd.misuratau.edu.lyEngineering 

الطابق االول بكلية او الحضور الشخصي لمقر المكتب المبنى االداري 

 مصراتة –الهندسة 
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