
 
وصف البرنامج األكادیمي  



یوفر وصف البرنامج االكادیمي ھذا ایجازاً مقتضیاً الھم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقع 
تحقیقھا من قبل الطالب مبرھناً عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

ویصاحبھ وصف لكل مقرر ضمن البرنامج.

كلیة الھندسة التقنیةالمؤسسة التعلیمیة1.

قسم ھندسة تقنیات البناء واالنشاءاتالقسم العلمي / المركز 2.

اسم البرنامج األكادیمي او 3.
المھني 

البكالوریوساسم الشھادة النھائیة 4.

النظام الدراسي :  5.
سنوي       سنوي /مقررات /أخرى 

برنامج االعتماد المعتمد  6.

القبول المركزيالمؤثرات الخارجیة األخرى 7.

30/4/2022تاریخ إعداد الوصف 8.

أھداف البرنامج األكادیمي 9.

المساھمة في توفیر كوادر كفوءة من المھندسین التقنیین لسد حاجة البلد وبما یساھم في تحقیق اھداف ا.
التنمیة العلمیة واالقتصادیة في البلد.

السعي الى تأھیل كوادر ھندسیة تقنیة لھا القابلیة على ادارة وتشغیل الوحدات االنتاجیة المخصصة ب.
بإنتاج المواد االنشائیة واالنظمة االنشائیة الجاھزة.

     ج- اجراء البحوث العلمیة والتطبیقیة لتطویر التقنیات في مجال البناء واالنشاءات وللمساھمة ایضاً في 
حل المشاكل التنفیذیة في مجال البناء واالنشاءات.

     د- ربط مجال البناء واالنشاءات بمجال تقنیات المعلومات إلدخال تقنیات حدیثة في مجاالت التصمیم 
والتنفیذ وادارة المشاریع.

    ه- التطویر المستمر للمقررات الدراسیة بجزئیھا النظري والعملي وبما یواكب التطور العملي  لكافة 
المراحل والمستویات الدراسیة لمواكبة المستجدات  في مجال تقنیات البناء واالنشاءات.
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم10.

االھداف المعرفیة   ا.
 القدرة على التحلیل الھندسي والتفكیر العلمي عن طریق تطبیق القوانین 1.

في العلوم والریاضیات والھندسة وااللتزام باإلرشادات والتعلیمات ألي 
فعالیة في االطار التنظیمي واالداري في تنفیذ المشروع او مواجھة مشكلة 

ھندسیة وحلھا وتقییمھا وتقدیم اقتراح او خطة ما.  
 تھیئة الطالب لالستمرار بالتعلم الذاتي وتحصیل التقنیات والمھارات 2.

الجدیدة في مجال الھندسة. 
ان یكون عارفاً بمعاییر الھندسة المدنیة الدولیة وتخمین احتیاجات السوق 3.

وتطبیق مفاھیم ادارة الجودة في العمل الھندسي. 
ان یكون قادراً على العمل في بیئات العمل المختلفة4.

ب – األھداف المھاراتیة الخاصة بالبرنامج  
المناقشة والحوار 1.
التعلم التعاوني عن طریق العمل بشكل جماعي 2.
القدرة على تطبیق تقنیات الھندسة المدنیة مع االخذ بنظر االعتبار القیود 3.

الصناعیة و االنشائیة والتجاریة. 
القدرة على اجراء الفحوصات المطلوبة وجمع ومقارنة وتحلیل نتائج 4.

الفحوصات. 

        طرائق التعلیم والتعلم 

المحاضرة النظریة والعملیة 1.

الزیارات المیدانیة والورش الھندسیة 2.

بحوث الطلبة النظریة والعملیة3.

         طرائق التقییم 

االمتحانات الیومیة والفصلیة والنھائیة. 1.

اسئلة ومناقشات شفھیة اثناء المحاضرات. 2.

الواجبات البیتیة. 3.

التقاریر المختبریة.4.

ج- األھداف الوجدانیة والقیمیة . 
 جمع البیانات وتحلیلھا. 1.
التعلم التعاوني. 2.
عرض المشكلة الھندسیة او التصمیم وطلب التفكیر في الحلول او التطویرات الممكنة. 3.
تطویر مھارات البحث في االنترنیت لتوسیع االفق المعرفي.4.

        طرائق التعلیم والتعلم 
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اعداد تقاریر علمیة مختبریة ونظریة 1.

حل االسئلة والواجبات التطبیقیة  2.

التدریب الصیفي 3.

      طرائق التقییم 

اسئلة الصواب والخطأ 1.

اسئلة االختیارات المتعددة. 2.

تذكر الحقائق واالرقام 3.

فھم المادة العلمیة والمبادئ الھندسیة 4.

تطبیق المعرفة بصورة بسیطة في فھم المادة العلمیة والمبادئ الھندسیة 5.

التشخیص وحل المشكالت.6.

د- المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي). 
 قابلیة العمل مع االخرین بانضباط ضمن فریق العمل الواحد (العمل الجماعي) 1.
ادراك كامل للمسؤولیة االخالقیة والعملیة للعمل الذي سیمارسھ الطالب بعد التخرج (اخالقیات المھنة) 2.
القابلیة على عرض االفكار ومناقشتھا والدفاع عنھا شفھیاً وتحریریاً و الكترونیاً. 3.
القدرة على التفاھم والفھم للغة االنكلیزیة وضمن المستوى الفني المتعلق بمجال االختصاص.4.

     طرائق التعلیم والتعلم 

دراسة حالة مشروع التخرج  في تقدیم وصف یشمل حقائق علمیة حول مشكلة ھندسیة ویطلب من 1.
الطلبة تحلیل بعض المعلومات وتشخیص المشكلة ووصف الحل. 

اثارة حافز الطالب نحو االجابة ونحو دراسة المزید 2.

العمل ضمن مجامیع متعددة في الورش 3.

تنظیم زیارات میدانیة لموقع العمل 4.

العمل مع مؤسسات الدولة ضمن برنامج التدریب الصیفي.5.

      طرائق التقییم

متبعة ومناقشة مشاریع التخرج  1.

متابعة اداء الطلبة في الورش الھندسیة 2.

تقاریر التدریب الصیفي3.

بنیة البرنامج 11.

المرحلة 
الدراسیة

رمز المقرر أو 
اسم المقرر أو المساقالمساق

الساعات المعتمدة

عملينظري
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المرحلة االولى

23مواد األنشاء

22المیكانیك الھندسي

23المساحة المستویة

6-الرسم الھندسي والھندسة الوصفیة

22الریاضیات التطبیقیة

6-الورش المیكانیكیة والمدنیة

12مبادئ الحاسوب

-2الجیولوجیا الھندسیة

-2حقوق األنسان والدیمقراطیة

-2فكر اسالمي

-2اللغة االنكلیزیة

المرحلة الثانیة

22أنشاء المباني

22تقنیة الخرسانة (1)

23المساحة التطبیقیة

22ریاضیات متقدمة

12تطبیقات الحاسبة (1)

12میكانیك الموائع

-4مقاومة المواد

-2تقنیة صناعة المواد االنشائیة

-2اللغة العربیة وتالوه القران

6-التدریب الصیفي

المرحلة الثالثة

تحلیل وتصمیم المنشات الخرسانیة 
22المسلحة (1)

22تقنیة الخرسانة (2)

32میكانیك التربة

21نظریة المنشآت

12تطبیقات الحاسبة (2)
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المرحلة الثالثة
21التحلیل الھندسي

22األدارة الھندسیة والمكائن األنشائیة

22ھندسة الطرق

-2العقائد

6-التدریب الصیفي

المرحلة الرابعة

تحلیل وتصمیم المنشآت الخرسانیة 
21المسلحة 2

33ھندسة البیئة

22تقنیات ھندسة االسس

3-رسم انشائي

21تصمیم المنشآت الفوالذیة

22التخمین و المواصفات والعقود

-2آیزو

12تطبیقات الحاسبة (3)

6-المشروع

التخطیط للتطور الشخصي12.

اكساب الطالب  مھارات التعلم الذاتي من خالل طبیعة المفردات والمناھج الدراسة وطرق التدریس 1.
المعتمدة 

تشجیع الطلبة على العمل كفرق عمل ضمن مشاریع عملیة تعكس الواقع الحیاتي للمجتمع ومشاكلة 2.
 تشجیع الطلبة على الدخول والمشاركة في المسابقات والندوات والمؤتمرات والتي تنمي وتطور 3.

قابلیتة البحثیة وثقتھ بنفسة على التعلم الذاتي

معیار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو المعھد)13.
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یخضع قسم تقنیات ھندسة البناء واإلنشاءات الى آلیة عمل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي – 1.
قسم القبول المركزي حیث یتم ترشیح خریجي الدراسة األعدادیة (الفرع العلمي) للقبول في القسم 
بناءا على معدالت التخرج اضافة الى ذلك یتم قبول بعض الطلبة مع العشرة االوائل من خریجي 

المعاھد الفنیة والبعض االخر من الخمسة بالمئة من اوائل الدراسات المھنیة وبعض المتمیزین من 
الموظفین من وزارات الدولة. یتم توزیع الطلبة على فروع القسم الستة بناءا على معدالت تخرجھم 

من االعدادیة وھناك نسبة من الطلبة االوائل في المرحلة االولى لھم حریة اختیار الفرع.

أھم مصادر المعلومات عن البرنامج14.

المنھاج الدراسیة والكتب والمصادر العلمیة األخرى 1.

دورات طرائق التدریس 2.

وصف المقررات الدراسیة المرفقة مع وصف البرنامج األكادیمي 3.
 وحدة الخریجین4.

7 الصفحة   
   



مخطط مھارات المنھج

یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

السنة / 
المستوى

رمز 
المقر
ر

اسم المقرر

أسا
سي 
أم 
اخت
یار
ي

األھداف 
المعرفیة

األھداف 
المھاراتیة 
الخاصة 
بالبرنامج

األھداف 
الوجدانیة 
والقیمیة

المھارات العامة 
والتأھیلیة 
المنقولة( المھا
رات األخرى 

المتعلقة بقابلیة 
بأ4أ3أ2أ1

1
ب
2

ب
3

ب
4

ج
1

ج
2

ج
3

ج
4

د
1

د
2

د
3

د4

المرحلة 
االولى

√√√√√√√اساسيمواد األنشاء

المیكانیك 
اساسيالھندسي

√√√√√√√√

المساحة 
المستویة

√√√√√√اساسي

الرسم 
الھندسي 
والھندسة 

√√√√اساسي

الریاضیات 
التطبیقة

√√√اساسي

الورش 
المیكانیكیة 
والمدنیة

√√√√√اساسي

مبادئ 
الحاسوب

√√√√اساسي

الجیولوجیا 
الھندسیة

√√√√√√√اساسي

حقوق 
األنسان 
والدیمقراطیة

√√اساسي

اساسيفكر اسالمي

اللغة 
االنكلیزیة

√√√اساسي

√√√√√√√√اساسيأنشاء المباني

تقنیة 
الخرسانة (1)

√√√√√√اساسي

المساحة 
التطبیقیة

√√√√√√اساسي
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المرحلة 
الثانیة

ریاضیات 
متقدمة

√√√√√اساسي

تطبیقات 
الحاسبة (1)

√√√√√اساسي

میكانیك 
الموائع

√√√√√√اساسي

√√√√√√√اساسيمقاومة المواد

تقنیة صناعة 
المواد 
االنشائیة

√√√√√√√√اساسي

اللغة العربیة 
وتالوه القران

اساسي

التدریب 
الصیفي

√√√√اساسي

المرحلة 
الثالثة

تحلیل 
وتصمیم 
المنشات 

√√√√√√√اساسي

تقنیة 
الخرسانة (2)

√√√√√√اساسي

میكانیك 
التربة

√√√√√√√√√اساسي

نظریة 
المنشآت

√√√√√√√√اساسي

تطبیقات 
الحاسبة (2)

√√√√√اساسي

التحلیل 
الھندسي

√√√√√اساسي

األدارة 
الھندسیة 
والمكائن 

√√√√√√اساسي

√√√√√اساسيھندسة الطرق

اساسيالعقائد

التدریب 
الصیفي

√√√√اساسي

تحلیل 
وتصمیم 
المنشآت 

√√√√√√√اساسي

√√√√√اساسيھندسة البیئة

تقنیات ھندسة 
االسس

√√√√√√√√اساسي
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المرحلة 
الرابعة

√√√اساسيرسم انشائي

تصمیم 
المنشآت 

√√√√√√اساسي

التخمین و 
المواصفات 
والعقود

√√√√√√اساسي

√√√اساسيآیزو

تطبیقات 
الحاسبة (3)

√√√√√اساسي

√√√√√√√√√√√اساسيالمشروع
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