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وصف البرنامج األكادیمي 

الطالب  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من  
تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج 

جامعة الفرات االوسط التقنیة المؤسسة التعلیمیة .١

الكلية التقنية الهندسية / النجفالقسم العلمي / المركز .٢

اسم البرنامج األكادیمي او  .٣
المهني  

هندسة تقنیات البناء واألنشاءات

بكالوریوس اسم الشهادة النهائیة  .٤

النظام الدراسي : .٥
سنوي /مقررات /أخرى  

مقررات 

ABETبرنامج االعتماد المعتمد   .٦

حیث ان هناك عالقة وثیقة  سوق العمل  والقطاع الخاص والحكوميالمؤثرات الخارجیة األخرى  .٧
لسوق العمل الذي یستقبل الخریجین لذا یتم األخذ برأیه بخصوص 

المناهج الدراسیة. 
٦تاریخ إعداد الوصف .٨

أهداف البرنامج األكادیمي .٩

تنفیذ المشاریع  في مجالللعملالتقنیة المؤهلةوالمالكات یهدف البرنامج االكادیمي الى اعداد الكوادر- ١
والتصامیم الخاصة بالمنشآت والمباني وحسب وظیفتها والمساهمة بأعداد المرتسمات الخاصة بها  

. وبأستخدام التقنیات الحدیثة
التحدیث  المستمر للمناهج وفق التطورات  العلمیة  وتطورات  سوق  العمل  وعلى  المستویین   - ٢

النظري والعملي . 
التعاون  مع الجهات  االكادیمیة المختلفة.اقامة  صالت  - ٣
اقامة  الدورات التطویریة لشرائح المجتمع والقطاعات الحكومیة المختلفة . - ٤



القیام بالبحوث العلمیة لتطویر انشطة المجتمع في مختلف المجاالت.- ٥

المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال.١٠

االھداف المعرفیة -أ
اكتساب المعارف النظریة في مختلف المناھج العلمیة باالختصاص. -١أ
قراءة المخططات والرسومات والتصامیم المختلفة باالختصاص. -٢أ
المشاركة في تصامیم األبنیة انشائیا وتنفیذھا. -٣أ
یة والمسح الكمي للمواد الداخلة في العمل .اجراء الحسابات النظر -٤أ
معرفة كیفیة اختیار مواد التنفیذ وفق المواصفات الھندسیة -٥أ
- ٦أ

برنامج  الخاصة بالاألھداف المھاراتیة–ب 
القدرة على اعداد المخططات التصمیمیة والتنفیذیة للمنشآت المختلفة. –١ب 
القدرة على رسم تصامیم التنفیذیة واعدادھا . –٢ب 
القدرة على تھیئة جداول الكمیات الخاصة بأعمال التصامیم الداخلیة والخارجیة للمنشآت. -٣ب 
القدرة على األشراف على تنفیذ األبنیة والمنشآت المختلفة -٤ب 

طرائق التعلیم والتعلم  

مشاریع  الطلبة. –التدریب المنھجي الصیفي  –السفرات التعلیمیة –المختبر –الورشة -المحاضرة

طرائق التقییم  

االمتحانات النھائیة         -٤االمتحانات الفصلیة  -٣االختبارات التحریریة  -٢االختبارات الشفویة -١
التقییم الیومي -٥

الوجدانیة والقیمیة .األھداف -ج
القدرة على اعداد تصامیم داخلیة وخارجیة. -١ج
القدرة على تقدیر كمیات المواد المطلوبة للتصمیم. -٢ج
القدرة على عمل النماذج المعماریة المختلفة.-٣ج
- ٤ج

طرائق التعلیم والتعلم  

–األنترنت  –الزیارات العلمیة والمیدانیة  –التدریب الصیفي المنھجي –المختبر –الورشة -المحاضرة
المكتبة .  –األفالم العلمیة 



طرائق التقییم  

التقییم  -٥االمتحانات النھائیة  -٤االمتحانات الفصلیة  -٣االختبارات التحریریة -٢االختبارات الشفویة  -١
الیومي 

. الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور (المھارات المنقولة التأھیلیة والمھارات العامة-د 
القدرة على استخدام الحاسبات وأنظمتھا المختلفة. -١د 
القدرة على استخدام التخطیط ووضع األلوان المناسبة في التصامیم. -٢د 
القدرة على  تمثیل األجسام واألسقاط والمقاطع والمخططات.٣د 
التعرف على حقوق األنسان والدیمقراطیة في العراق والعالم .-٤د 

طرائق التعلیم والتعلم 

السفرات العلمیة.-التدریب الصیفي-المختبر–الورشة  –المحاضرة 

طرائق التقییم  

التقییم الیومي –االمتحانات النھائیة –االمتحانات الفصلیة -االختبارات التحریریة–االختبارات الشفویة 

بنیة البرنامج  .١١

الساعات المعتمدةاسم المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساقالمرحلة الدراسیة 

عملي نظري 

٢٢مواد انشائیة BCE 107االولى 

٢٣مواد انشائیة BCE 116الثانیة 

التخطیط للتطور الشخصي .١٢



يقوم القسم بتطوير قدرات طلبته الشخصية من خالل عمل مشاريع التخرج (تصميم الفنادق ، المستشفيات ، 
المراكز الثقافية ، الطرق والمطارات) وباالستعانة بالمكاتب الهندسية ، دوائر الدولة الهندسية كالبلديات، 

الطرق والجسور ودائرة التخطيط العمراني.المباني ،  
المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو (وضعمعیار القبول .١٣

الخطط التطویریة للقسم. -١
. ABETبرنامج االعتماد  -٢
رغبة الطالب. -٣
معدل الطالب. -٤
نوع الفرع المتخرج منھ الطالب.-٥

أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٤

المناھج العلمیة المقررة في اللجان القطاعیة المتخصصة في الجامعة . -١
من المنھج المقرر وحسب  ٪ ٢٠التعدیالت المقترحة من قبل تدریسیي المواد بنسبة ال تتجاوز -٢

متطلبات سوق العمل والتطور العلمي االعتمادي الحاصل في العالم حالیا. 
. ABETبرنامج االعتماد االكادیمي  -٣


