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 س قسم يالسيد رئ كلمة

 المحترم  واالنشاءات هندسة تقنيات البناء 

 األستاذ المساعد الدكتور 

 عبد الهادي متعب حسن السعدي

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا سيدنا محمد النبي األمي وعلى آلة أفضل الصالة وأزكى التسليم

الهيئة   بإسمي القسم من  والفنية واإلدارية، وباسم جميع الطالب والطالبات الذين وباسم منتسبي ومنتسبات  األكاديمية 

هندسة تقنيات البناء واالنشاءات في  قسم    يسرني أن أرّحب بكم في  نهلوا من علومه ومعارفه خالل السنوات الماضية

 كلية المستقبل الجامعة وبعد: 

. تدخل هندسة تقنيات وأكثرها نمواً وتطوراً   هندسيةواحداً من أهم العلوم ال  هندسة تقنيات البناء واالنشاءات يعتبر قسم  

في   تدخل  فهي  بلد  ألي  التحتية  والبنى  المشاريع  جميع  في  واالنشاءات  والطرق البناء  السكنية  األبنية  مشاريع  تنفيذ 

ن المشاريع الهندسية والتي  والجسور بأنواعها والري والسدود وهندسة مشاريع الماء والمجاري والمطارات وغيرها م 

 اخذت تتطور مع تطور المواد الداخلة في تنفيذها. 

. يضم القسم كوكبة من  الهندسيةقسام  األة كأحد أقدم  بكلية المستقبل الجامع  هندسة تقنيات البناء واالنشاءات أنشئ قسم  

رائدة في خدمة المجتمع؛ من خالل ما أعضاء هيئة التدريس ذوي المهارات األكاديمية والبحثية المتميزة واإلسهامات ال

جهودهم مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية في إعداد خريج على   وبحثية لتتكامليملكه القسم من خبرات بشرية أكاديمية  

المستمر   ، وتمكنه أن يواكب التقدمالهندسةلى ممارسة مهنة  مستوى عاٍل من الكفاءة العلمية والخبرة العملية تساعده ع

 واالرتقاء بواقع العمران ،  مجال البناءث العلمي في  ، وأن يكون له القدرة على مواصلة البحالبناء والعمران  في مجال

 الحبيب. في بلدنا العراق 
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 التأسيس واالعتراف: 

 المدنية. الهندسة  م  بأسم قس   2012لعام    7161و الرقم  بموجب امر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذ اسس القسم   •

 . 2017لعام   4326الوزاري ذو الرقم  الى قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات بموجب االمر متغيير القس تم  •

 رؤية القسم: 

متطلبات المجتمع  وبما يلبي    رائدا ومتميزا في مجال تقنيات البناء واالنشاءات   مستمر لكي يكونيسعى القسم وبشكل  

العمل بمهندسين تقنيين قادرين على مواكبة التطور    لدعم سوقوالمتجدد والمقترنة مع تطورات التكنولوجيا السريعة  

للتميز في مجال تقديم البحوث العلمية الرصينة ذات  ويسعى أيضا    تسارع في مجال البناء واالنشاءات التكنولوجي الم

 الطابع االبتكاري واالبداعي. 

 رسالة القسم وأهدافه: 

اعداد مهندسين تقنيين لهم القدرة المتميزة على استخدام التقنيات واألساليب الحديثة والمتطورة في تصميم وتنفيذ   •

وصيانة كافة المشاريع الهندسية وبامكانهم إدارة وتشغيل الوحدات اإلنتاجية المتخصصة بإنتاج المواد االنشائية  

 اهزة.واألنظمة االنشائية الج

العلمية   • التنمية  اهداف  تحقيق  البلد وبما يساهم في  تقنية هندسية كفوءة لسد حاجة  توفير كوادر  المساهمة في 

 واالقتصادية للبلد.

التنفيذية في   • المشاكل  بدورها تسهم في حل  التي  التقنيات االنشائية  لتطوير  والتطبيقية  العلمية  البحوث  اجراء 

 مجال العمل.

 . األكاديميألداء وتطويره لتحقيق ضمان الجودة والحصول على االعتماد السعي على تحسين ا •
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 كادر قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات 

تتكون الهيئة التدريسية من عدد من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه في اختصاصات البناء واالنشاءات والطرق 

هندسة تقنيات البناء واالنشاءات ويكلف من يحملون لقب وغيرها من االختصاصات المتعلقة ب  المشاريع والتربةوإدارة 

و لقب مدرس مساعد بتدريس المناهج العملية والمختبرات ا مدرس فأعلى بتدريس المواد النظرية ويكلف من يحملون

 تدريس المناهج النظرية عند الحاجة. 

 

 الشهادة  االسم الرباعي  ت
اللقب  

 العلمي 

التخصص العام  

 والدقيق 

تاريخ  

 المباشرة 

مدة  

الخدمة في  

المؤسسة  

 التعليمية 

1 
عبدالهادي متعب 

 حسن علوان السعدي 
 دكتوراه

استاذ 

 مساعد

هندسة مدنية /  

هندسة الطرق  

 والمواصالت 

4/7/2018 41 

 دكتوراه طارق جواد كاظم  2
استاذ 

 مساعد
2021/11/02 هندسة بيئة   16 

 مدرس  دكتوراه عبد هللا موسى كاظم   3
هندسة مدنية/ مواد  

 بناء 
2021/10/17  1 

4 
محمد زهير عبد 

 األمير عبد الرحمن
 مدرس  دكتوراه

تكنلوجيا بناء/ 

هندسة مواد  

 انشائية

16/1/2021 3 

5 
منذر لطيف عبد  

 الحسين سلمان
 مدرس  دكتوراه

  - هندسة مدنية 

 انشاءات 
8/2/2020 4 

6 
مريم حميد ناصر 

 هراطة 
 مدرس  دكتوراه 

هندسة مدني /  

 انشاءات 
1/11/2013 8 

7 
محمد لطيف حسين  

 ضامن
 مدرس  دكتوراه

  - جيولوجيا

 رسوبيات 
1/11/2020 10 

 مدرس   دكتوراه محمد جبر عبيدياسر  8
هندسة مدني/طرق  

 وجسور 
2013 8 
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9 
تميم محمد هاشم 

 احمد
 ماجستير 

مدرس  

 مساعد

الهندسة المدنية /  

هندسة الطرق  

 والمواصالت 

15/10/2016 5 

10 
يسار امير علي 

 راضي 
 ماجستير 

مدرس  

 مساعد

  - هندسة مدنية

 انشاءات 
29/10/2016 5 

11 
عالء حسين علي 

 كاظم 
 ماجستير

مدرس  

 مساعد

  - هندسة مدنية

 انشاءات 
1/11/2016 4 

12 
مياده وحيد فالح  

 كضيب 
 7 1/12/2013 هندسة انشاءات  مدرس  ماجستير

13 
ميس عبد الرضا  

 حمد
 ماجستير

مدرس  

 مساعد
 1 26/2/2020 هندسة انشاءات 

15 
صفا علي حسين  

 احمد
 ماجستير 

مدرس  

 مساعد
 1 5/12/2020 طرق ومواصالت 

 ماجستير غدير حيدر عباس 16
مدرس  

 مساعد

هندسة مدني 

 طرق ومواصالت /
15/5/2020 1 

 ماجستير زهراء سالم عبيد 12
مدرس  

 مساعد
   هندسة مدنية / بيئة

 ماجستير  رقيه حيدر كاظم  17
مساعد 

 مدرس 
 2 21/9/2019 ة ترب /ةهندسه مدني 

19 
شهزنان محمود علي  

 مغير
 معيده دبلوم عالي

 ةهندسة مدني 

 هندسة االنشاءات /
11/1/2019 1 

   هندسة مدنية معيدة دبلوم عالي علي لينا حسين  20

21 
دعاء فالح يوسف  

 علي
 6 1/9/2014 هندسة مدني معيده بكالوريوس  

23 
رقية احمد مطر  

 عمران
 مبرمجة  بكالوريوس 

تكنولوجيا 

معلومات/  

 برمجيات

5/12/2020 1 

24 
نور الهدى حليم  

 توفيق 
 مبرمجة  بكالوريوس 

تكنولوجيا 

 المعلومات 
01/11/2021 1 

   علوم كيمياء  معيد  بكالوريوس  كرار احمد حمزة   25

26 
مصطفى محمد  

 شطب 
01/12/2020 اعمال ادارة  اداري   بكالوريوس   1 

 

   - أعضاء مجلس قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات: 

 رئيسا  -----ا.م.د عبد الهادي متعب حسن  -1

 عضوا ------ طارق جواد كاظم.د مأ. -2

 عضوا  -------م.د محمد لطيف حسين  -3

 عضوا - -----م.د. مريم حميد ناصر -4

 عضوا -----م.د. عبد هللا موسى كاظم  -5
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 عضوا  ----األمير  د م.د. محمد زهير عب -6

 عضوا  ----م.د. منذر لطيف عبد الحسين -7

 مقرر قسم   ------م.م تميم محمد هاشم  -8

 

 أعضاء مجلس قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات 
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 مدة الدراسة ونظامها: 

سنوات حيث يمنح الخريج بعدها شهادة البكالوريوس في هندسة البناء واالنشاءات معادلة للشهادات    أربعمدة الدراسة  

الممنوحة في نفس االختصاص من الكليات الهندسية التقنية في الجامعات العراقية ويمنح الخريج هوية نقابة المهندسين  

 . لخاص والقطاع اويحق له ممارسة مهنة هندسة البناء في دوائر الدولة 

 المناهج الدراسية: 

    -المرحلة األولى:       

 المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات

نوع 

 مجموع  عملي  نظري  المادة

 تخصصية  7 5 3 2 مواد االنشاء  1

 تخصصية  6 4 2 2 الميكانيك الهندسي 2

 تخصصية  7 5 3 2 ( 1المساحة ) 3

4 
الرسم الهندسي والهندسة  

 الوصفية 
 تخصصية  4 6 6 --

 مساعدة  6 4 2 2 الرياضيات التطبيقية  5
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 مساعدة  4 6 6 -- الورش الكيكانيكية والمدنية  6

 مساعدة  4 3 2 1 مبادئ الحاسبة  7

 تخصصية  4 2 -- 2 الجيلوجيا الهندسية  8

 عامة  4 2 -- 2 حقوق االنسان والديمقراطية  9

 عامة  2 1 -- 1 اللغة اإلنكليزية  10

   48 38 24 14 المجموع 

 

   -المرحلة الثانية:      

 المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات

نوع 

 مجموع  عملي  نظري  المادة

 تخصصية  6 4 2 2 انشاء المباني  1

 تخصصية  6 4 2 2 تقنية الخرسانة  2

 تخصصية  7 5 3 2 ( 2المساحة ) 3

 تخصصية  6 4 2 2 الرياضيات المتقدمة 4

 تخصصية  6 4 2 2 مقاومة المواد  5

 تخصصية  4 3 2 1 ميكانيك الموائع  6

 تخصصية  4 3 2 1 ( 1تطبيقات الحاسبة ) 7

 تخصصية  4 2 -- 2 تقنية صناعة المواد االنشائية  8

 عامة  2 1 -- 1 اللغة اإلنكليزية  9

 تخصصية  4 6 6 -- التدريب المنهجي  10

  49 36 21 15 المجموع 
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- :  لثةالمرحلة الثا      

 المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات

نوع 

 مجموع  عملي  نظري  المادة

1 
تحليل وتصميم المنشات الخرسانية 

 ( 1المسلحة )
 تخصصية  6 4 2 2

 تخصصية  6 4 2 2 ( 2تقنية الخرسانة )  2

 تخصصية  8 5 2 3 ميكانيك التربة  3

 تخصصية  6 4 2 2 اإلدارة الهندسية والمكائن االنشائية  4

 تخصصية  5 3 1 2 نظرية المنشات  5

 تخصصية  5 3 1 2 التحليل الهندسي  6

 تخصصية  6 4 2 2 هندسة الطرق  7

 تخصصية  4 3 2 1 ( 2تطبيقات الحاسبة ) 8

 عامة  2 1 -- 1 اللغة اإلنكليزية  9

 تخصصية  4 6 6 -- التدريب المنهجي  10

   52 37 20 17 المجموع 

     

- :  رابعةالمرحلة ال      

 المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات

نوع 

 مجموع  عملي  نظري  المادة

1 
تحليل وتصميم المنشات 

 ( 2الخرسانية المسلحة ) 
 تخصصية  5 3 1 2

 تخصصية  6 4 2 2 تقنية هندسة األسس  2

 تخصصية  5 3 1 2 تصميم المنشات الفوالذية  3

 تخصصية  6 4 2 2 التخمين والمواصفات والعقود  4

 تخصصية  9 6 3 3 هندسة البيئة  5

 تخصصية  4 2 -- 2 االيزو  6

 تخصصية  2 3 3 -- الرسم االنشائي  7

 تخصصية  4 3 2 1 ( 3تطبيقات الحاسبة ) 8

 تخصصية  4 6 6 -- المشروع  9

   45 34 20 14 المجموع 
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 - مصادر المواد الدراسية للمراحل األربعة: 

 المصدر  اسم المادة الدراسية  المرحلة  ت

1 

المرحلة  

 األولى 

 مواد االنشاء 

Materials of Construction / R.C. Smith . 

Civil Engineering Materials / N. Jackson . 

Iraqi Standard Specification  

 الميكانيك الهندسي  2

Engineering Mechanics / F.L. Singer 

Engineering Mechanics / Mclean & Nelson 

Engineering Mechanics / J.F. Shelley 

 ( 1المساحة ) 3

Text book of surveying / S.K.Husain M.S.Naga Raj. 

Surveying / Narinder Singh 

Surveying for construction / William Irvine 

4 
الرسم الهندسي  

 والهندسة الوصفية 

Engineering Drawing (plan and solid geometry) / N.D.Bhatt 

 الهندسة الوصفية / د يوسف نيقوال   

 الرياضيات التطبيقية  5

Calculus  “Seven Edition” By H. Anton , I.Bivens , S. Davis 

Advanced Engineering Mathematics , By C.R. Wylie ,  

Calculus , By Thomas 

 الهندسية  االجيولوجي 6

Plummer C., Diane H., 2007, “ Physical Geology”, Mc-Graw Hill, 

Eleventh edition 

,"الجيولوجيا الهندسية وميكانيك الصخور"  1980كنانة محمد ثابت,ن .  دنكان . ترجمة 

 , المكتبة الوطنية بغداد 

7 

المرحلة  

 الثانية 

 انشاء المباني 

 Handbook of building construction 2006 

Building design and construction handbook 2001 

 انشاء المباني / زهير زاكو      

 تقنية الخرسانة  8

"Properties of Concrete ", A.M.NEVILLE, 3 rd. Ed. , A pitman   

International Text. (1981) . 

 "Composition and properties of Concrete ", TROXELL , AVIS , and 

KELLY , Mc Graw - Hill book Company (1968) . 

D.F. ORCHARD, "Concrete Technology", Vol. 1,2&3, (1978) . 

 ( 2المساحة ) 9

Surveying for construction / William Irvine , FRICS. 

Text book of surveying / S.K. Husain , M.S. Naga. Raj. 

Elements of photogrammetry / Wolf , Pual R.  
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 الرياضيات المتقدمة  10

Advanced Engineering Mathematics /C. Ray Wylie 

Engineering mathematics / G. S . Sharma &I . J. S . Sarna 

Applied Mathematics for Engineers & physicists / Pipes &   Harvill 

. 

 مقاومة المواد  11

Strength of Materials / Ferdinand L. Singer & Andrew Pytel. 

Strength of Materials / R. S. Khurmi.  

Solution of Problems in Strength of Materials and Mechanics of   

Solids / S. A. Urry & P.J. Turner.   

 ميكانيك الموائع  12

Douglas ,J.F. et al; 2011 (Fluid Mechanics). Prentice Hall . 

Durgaiah D. R.; 2002 (Fluid Mechanics and Machinery). New   

Age  international publishers.   

 White, F. M.; 1994  rd(Fluid Mechanics).3 Hill-ed. McGraw , 

13 
تقنية صناعة المواد  

 االنشائية 

Building Constrcution Metric Volume / J.K. Mckay . 

Materials of Construction / R.C. Smith . 

Chemical Process Industries / R. Norris Shreve . 

14 

المرحلة  

 الثالثة 

تحليل وتصميم المنشات  

 ( 1الخرسانية المسلحة )

ACI 318-11: Building Code Requirements for Structural Concrete 

and Commentary 

"Design of Concrete Structures" by A.H. Nilson, D. Darwin, C.W. 

Dolan, 14th Ed.,McGraw-Hill. 

"Design of Reinforced Concrete ACI 318-05 Code Edition." J.C. 

McCormac and James Nelson, 7th Ed, Wiley. 

 ( 2تقنية الخرسانة ) 15

A.M. Neville, "Properties of concrete", 3rd. Ed., A Pitman 

International Text (1998).  

Troxell, Davis, and Kelly, "Composition and properties of concrete", 

McGraw-Hill book Company (1986).                                                                                                                                                         

Iraqi (IS), British (BS), and American (ASTM) Standards for 

concrete testing.                                                                                                                
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 ميكانيك التربة  16

Soil Mechanics ( Principles & Practice ) / G.E. Barnes 

Principles of Geotechnical Engineering / B.M. Das 

Soil Mechanics and Foundation Engineering / B. Singh , S. Prakash 

17 
اإلدارة الهندسية  

 والمكائن االنشائية 

Working & tools of builders / G. Barder. 

Construction Planning , Equipment & Methods / R. L. Peurifoy & 

W. B. Ledbetter . 

Construction Methods and Management / S.W. Nunnally 

 نظرية المنشات  18

Elementary theory of structures / Yuan Y. Hsieh 

Structural analysis / Russell C. Hibbeler 

Structural and Stress Analysis / T.H.G. Megson 

 التحليل الهندسي  19

Advanced engineering mathematics / Erwin kreyszig 

Applied mathematics for engineering & physicists / pipes &harvill 

Numerical methods for engineers / S.C. Chapra & R. P. Canale 

 الطرق هندسة  20

Road design manual / 2007 

A Policy on geometric design of highway and streets / 2001 

The handbook of highway engineering / 2006 

21 

المرحلة  

 الرابعة 

  المنشآتتحليل وتصميم 

 ( 2الخرسانية المسلحة )

ACI 318-11: Building Code Requirements for Structural Concrete 

and Commentary 

"Design of Concrete Structures" by A.H. Nilson, D. Darwin, C.W. 

Dolan, 14th Ed., McGraw-Hill. 

"Design of Reinforced Concrete ACI 318-05 Code Edition." J.C. 

McCormac and James Nelson, 7th Ed, Wiley. 

 هندسة األسس تقنية  22

Principles of Foundation Engineering, Fifth Edition, By Braja-M.   

Dass ,  California University 2006 . 

Foundation Analysis & Design /  Bowles 

Foundation Engineering / Peck , Hunson & Tharnborm 

23 
  المنشآتتصميم 

 الفوالذية 

Applied Structural Steel Design, L. Spiegel & G.E. Limbrunner, 4th 

ed., Prentice Hall, 2002.  

Manual of steel construction, 13th ed., American Institute of Steel 

Construction, 2005. 

Structural Steel Designer’s Handbook, R. L. Brockenbrough, F. S. 

Merritt, 3rd  ed., McGraw-Hill, 1994. 
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24 
التخمين والمواصفات  

 والعقود 

             .ومواصفات األعمال اإلنشائية، المهندس غانم عبد الرحمن بكر تخمين

Construction, Planning & Technology, Rajiv Gupta, 1984. 

Construction, Planning Equipment & Methods, R.L. Peurifoy et al, 

7th ed., 2006. 

 هندسة البيئة  25

Davis M. l. and S. J. Masten “ Principles of environmental 

engineering and science “ Mcgraw – Hill companies Inc. , USA , 

2004. 

Mihelcic  J. R. and J. B. Zimmorman “ Environmental engineering 

fundamentals, Sustainability , Design”, john Willey  & sons, USA , 

2010.  

Swamee  P. K. and A. K. Sharma “ Design of water supply pipe 

network” Wiley interscience , A. John Wiley & sons Inc. 

Publication , 2008. 

 االيزو  26

االنتاجالمتكامل لجودة  الضبط محمود  د.  /   سالمة عبدالقادر 

ISO 9000 / Rolhery 

 ، طارق الشباكي الجودة في المنظمات الحديثة / مأمون الداركة  

 الرسم االنشائي  27

Manual of Standard Practice for Detailing Reinforced Concrete 

Structures ( ACI 315-747 ) . 

Reinforced Concrete Designer’s Handbook / Reynolds, C.E. 

&Steed Man. J.C. 

Foundation Analysis & Design / Bowles J.E. 

 ( 3تطبيقات الحاسبة ) 28

STAAD. pro 2006 Getting Started & Examples Manual /  esearch 

Engineer . 

Structural Analysis / R.C. Hibbeler . 

 نظرية االنشاءات / د. عبدالفتاح ديوان و أحمد فهمي 

 

   -  أعضاء اللجنة العلمية:

 رئيسا  ------ا.م.د عبد الهادي متعب حسن  -1

 عضوا  -----أ.م.د. طارق جواد كاظم -2

 عضوا -----عبد االمير  م.د. محمد زهير -3

 عضوا ------ حميد ناصرمريم م.د.  -4

 عضوا  -----م.د. محمد لطيف حسين -5

 عضوا ----- م. تميم محمد هاشم -6
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 أعضاء اللجنة االمتحانية لقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات: - 

 رئيسا  ------ا.م.د عبد الهادي متعب حسن  -1

 عضوا  ------عبد االمير  محمد زهيرم.د.  -2

 عضوا  ------- م.م تميم محمد هاشم  -3

 عضوا  -------- م.م يسار امير علي  -4

 عضوا  -------م.م عالء حسين علي  -5

 - مهام رئاسة القسم:  

 العلمية: الشؤون  -1

 وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية في القسم.  اإلشراف على سير العملية التعليمية -1

 ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي. تطبيق نظم  -2

 اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالقسم.  -3

 مراقبة أداء االمتحانات، وضبط النظام داخل القسم.  -4

 اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرامج القسم.  -5

ي في القسم ورفعه إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحث -6

 إلى عميد الكلية. 

 اإلشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم.  -7

 الشؤون اإلدارية:  -2

رئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ قراراته وإرسال  -1

 محاضر جلساته إلى عميد الكلية.

 تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة. -2

 تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم.  -3

 اإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.  -4

 اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والثقافية.  -5

 وبحثيا اإلشراف على تطوير القسم إدارياً وأكاديمياً   -6

 جامعة وخارجها. تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل ال -7

 اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية.  -8

 اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها. -9
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 تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم. -10

 القيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية.  -11

التدريس ومن في حكمه من إخالل بالوجبات الرفع لعميد الكلية كل ما يقع من عضو هيئة  -12

 المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.

تقديم تقرير عن سير الدراسات العليا في القسم إلى عميد الكلية وعميد الدراسات العليا في  -13

 نهاية كل عام دراسي.

 - مهام اللجنة العلمية:  

الفصل بسبب الغياب للطلبة لمن يتجاوز النسبة المسموح بها من طلبة القسم على وفق التعليمات   -1

 .النافذة

من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في القسم بتعديل المناهج   والمقترحات المقدمةالنظر في الطلبات   -2

 .والبت بهاالمحددة بالتعليمات  وحسب النسبة  والحذف منهاباإلضافة 

الدراسية   -3 المواضيع  مفردات  تنفيذ أقرار  الدراسية    ومتابعة  الوحدات المناهج  لمواضيع    وعدد 

 .الدراسات األولية

يخدم    ومراجعتها بمامشاريع المرحلة الرابع بعد تدقيقها    التوصية الى مجلس القسم باقرار مقترحات  -4

 .بتطويرها وتقديم المقترحات في القسم ة  والجانب العلميالمجتمع 

 لتطويرها. ووضع الخططمتابعة الحركة العلمية في القسم  -5

 القسم. والمنتسبين فيالبحثي لكافة التدريسيين   ومتابعة النشاطتسجيل   -6

 التطويرية خارج القسم لكافة منتسبين القسم.   والترشيح للدورات في القسم  فتح الدوررات التطويرية   -7

 لعقدها. وورش ورفع التوصيات  والندوات والحلقات الدراسيةالنظر في عقد المؤتمرات العلمية  -8

 لتحديثها. وتقديم المقترحات مراجعة الكتب المنهجية   -9

القسم   ومعادلة شهادةدراسة السيرة الدراسية   -10 الطلبة المنقولين الى الدراسات األولية في 

 الدروس المطلوب أستيفائها  والتوصية باألستيفاءات الدراسي المناسب  واالقتراح بالصف

 مدخالت القبول: 

 يستقبل قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات ضمن مدخالته األصناف المدرجة ادناه:

للدراسة   % 60فرع العلمي والتطبيقي وبمعدل اليقل عن  للخريجوا الدراسة االعدادية  السنة الدراسية األولى  يقبل في   •

 .% للدراسة المسائية58الصباحية و 
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 لال يق وبمعدل  والرسم الهندسي    البناء /  اإلعدادية المهنية الصناعيةخريجوا الدراسة  السنة الدراسية األولى  يقبل في   •

 . % للدراسة المسائية61وللدراسة الصباحية  % 63عن  

في   • األولى  يقبل  الدراسية  الفنية   خريجو السنة  واال  قسم /المعاهد  للدراسة 63  وبمعدل اليقل عننشاءات  البناء   %

  .% للدراسة المسائية58و الصباحية 

 

 األجور الدراسية:

  الدراسية الواحدة.للسنة  يدينار عراق 2,750,000هو   ألجور الدراسيةمبلغ ا

 توصيف عمل الخريج: 

والطرق   .1 والجسور  كاألبنية  الهندسية  للمشاريع  التابعة  األعمال  فقرات  كافة  تنفيذ  على  واالشراف  التصميم 

 الجهد.والمطارات واألنفاق والسدود والمنشآت الهيدروليكية ووحدات البناء المصنع ووحدات الخرسانة مسبقة  

و  .2 )االتالفية  والمختبرية  والموقعية  الحقلية  الفحوصات  كافة  االنشائية  اجراء  المواد  كافة  على  االتالفية(  غير 

 القياسية.والتربة وقراءة نتائجها ومطابقتها مع المواصفات 

قراءة وتهيئة وتنفيذ الخرائط اإلنشائية والمعمارية وحساب كمياتها وكلفها وإبرام العقود للمشاريع وباستعمال   .3

 موسع. الحاسب بشكل 

باألساليب المهنية في  تنظيم وادارة المشاريع اإلنشائية المخت  .4 لفة وبطرق حديثة وباستعمال الحاسب واإللمام 

 استعمالها. أعمال البناء إضافة إلى دراسة المكائن اإلنشائية من حيث إنتاجيتها وكلف تشغيلها وطرق 

الخرساني  .5 األعمال  في  المضافة  والمواد  محليا"  المتوفرة  الجديدة  والبدائل  الحديثة  اإلنشاء  مواد  مع  ة التعامل 

 المهمة. وأعمال تثبيت التربة للمشاريع 

صيانة األبنية والطرق والمشاريع األخرى والسيطرة على موضوع التلوث البيئي باعتباره مشكلة من مشاكل  .6

 العصر.
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استعمال أجهزة المساحة الحديثة بشكل موسع لتهيئة المخططات والمرتسمات الطوبوغرافية وتقسيم األراضي   .7

 . والعرضيةوتحديد مسارات الطرق ورسم المقاطع الطولية  

   - : اليات تقييم الطلبة ومتطلبات التخرج

 سنوات   4  مدة الدراسة 

 اللغة االنكليزية   لغة الدراسة

 الكليات المناظرة في الجامعات الحكومية  المعتمدة المناهج 

 %(  50% واالمتحان النهائي 50)السعي السنوي  االمتحانات والتقويم 

 التدريب الصيفي 
انجاز فترة التدريب في دوائر الدولة المرحلة الثانية و الثالثة ولمدة شهر لكل  

 مرحلة  

 الطالبيعتبر من االساسيات لتخرج  مشروع التخرج 

 

 - التدريب الصيفي: 

تدريب الطالب خالل اإلجازة الصيفية يعتبر أحد أشكال التدريب الهادفة إلى تعريف الطالب بواقع البيئة العملية 

وما تحتاج إليه من جد وانضباط، كما أنه من جهة أخرى يتيح الفرصة لمؤسسات القطاع العام والخاص للتعرف 
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يما يتعلق بتوجيه الشباب نحو االستفادة من اإلجازة على إمكانات الطالب ومهاراتهم، هذا باإلضافة إلى فوائده ف

 الصيفية.

 -أهداف التدريب الصيفي: 

  

 .إتـاحة الفرصة للطالب لكسب الخبرة العملية والتدريب قبل التخرج •

 .تعميق فهم الطالب للعلوم النظرية التي تلقوها في مجال تخصصهم •

 .بالمواعيــد  توجيـــه الطالب علـــى تحمل المسئوليــة والتقيـــد  •

 .توجيـه الطالب على التعامل مع أفراد المجتمع خارج الجامعـة •

 .توجـيـــه الطالب على احتـرام اآلخرين واالستماع إلى آرائهـم •

 .تهيئـــة الطــالب علـــى إعــــداد وكتابــــة التقارير الفنيــــــــة •

 .الميدانيتطوير مهارات الطالب العلمية وتهيئته للعمل  •

تزويد المؤسسات الصناعية بالمعلومات عن نوعية الموارد البشرية التي ستساهم في الصناعة   •

 .والخدمات مستقبالً والتنمية 

إتـاحة الفرصة لتلك المؤسسات تقويم أداء الطالب أثناء فترة التدريب ومعرفة مدى االستفادة منه   •

 .وتوظيفه بعــد تخرجـــه

 

 - التسجيل:خطوات 

يبدأ التسجيل للتدريب الصيفي عادةً في بداية شهر نيسان ويستمر لنهاية شهر ايار من الفصل الدراسي الثاني،  

 :وفيما يلي خطوات التسجيل

 .التدريب الصيفي في الفرع ألخذ كتاب عدم ممانعة الى جهة التدريب  مسؤوليتوجه الطالب الى  •

 .ســــم بعــــدم ممــانعتهـــا فـــي تــدريــــب الطالــــب خـــاطـــب جهــــة التــدريـــب الق •

 

 

 -التدريب:  لجنة   التزامات

عملية التدريب وبالتنسيق مع لجنة التدريب الجامعية، وتنسيب   ةتقوم لجنة التدريب الصيفي في القسم بأدار  

 مشرفين علميين من السادة التدريسيين لألشراف على الطلبة في مواقع التدريب بالتنسيق مع رئاسة القسم. 
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 - الطالب قبل فترة التدريب: التزامات

هاء الفصل الدراسي الذي يسبق التأكد من عدم كونه ضمن قائمة الطالب المفصولين من الجامعة بعد انت •

 . فترة التدريب الصيفي

 .إنهــاء جميــع اإلجــراءات والمتطلبات األكــاديمية والتـي تختلف من قسم إلى آخر •

 :ما يلي إنهــاء جميـع اإلجـراءات لـدى لجنـة التدريـب الصيفـــي والتـــي تتضمـــن  •

o استحصال  ً  .موافقة جهة التدريب وفق ما هو مذكور سابقا

o  استــالم الخطاب الرسمـي الموجـه مـن الجامعــة الـــى جهـة التدريب ويتضمن تعريفــا

 .تقويمه أثنــاء فترة التدريـب  واستمارةبالطالــب وتخصصه  

استـالم ملف تعريفي يتضمن بعض المعلومــات واإلرشــادات والنماذج التي تتعلــق بالتدريـب الصيفــي،   •

 .المتطلبات األخرى الفرع لمعرفـةدريب في لجنة الت مسؤولومراجعة 

 - التدريب: الطالب أثناء فترة  تلتزاماا

قضـــاء فتــرة التــدريب المـحــــددة لـــــــدى جهـــة التــدريب التــي عــينت لــــه أو تمت الموافقــة  •

خرى إال بعــد الحصول علــى عليهــا مـــن قبــل إدارة التدريب الصيفـــي وعـــدم االنتقــال إلـى جهة أ

 .موافقـــة رسميـــة من كل مــن الجامعـــة وجهـــة التدريـــب 

 .االلتزام بقـواعــــد وأنظمـــة العمــل لـــدى جهــة التدريــب  •

 .يقــوم الطالب بجمع المعلومات والعناصر الالزمة لكتابــة التقريـر النهائــي للتدريــب الصيفـــي •

 - التدريب:  الطالب بعد فترة  التزامات

لجنة التدريب الصيفـي في الفرع فـي بداية الفصل الدراسي الــذي يعقــب فتــرة  مسؤولمراجعــة 

التدريب لمعرفــة تاريــخ المـوعــد النهائــي لتسليــم التقـريـر النهـائــي، كما وانه أي تأخير في تسليم 

يترتب عليه حصول الطالب على درجة راسب مما يتطلب منه إعادة  النسخة النهائية للتقرير سوف

 .التدريب 

 -التدريب:  جهة  التزامات

تزويــد الطــالب بالوظيفـــة المناسبة وان ال يستغل وجـــود الطــالب فـــي المـــؤسسة في القيــام بأعمــال   •

 .الرسمية أو مأمور ملفات، أو مترجم… الخروتينيــة ليس لها عالقة بتخصصه كتوظيفه لطباعـــة الكتب 

تحديد فترة التدريب، وتسمية مشرف عملي من قبل الجهة المتدربة على ان يكون حاصل على شهادة   •

 .البكلوريوس على األقل، وتنظيم برنامج تدريب لكل طالب 



21 

 

 .ـها الــــى الجامعةفترة التدريب، وارسالـ انتهاءالتقييم الخاصة بالطالب المتدرب بعد  استمارةمــــأل  •

على المؤسسة أن تعمل على تحقيق العالقة المستمرة بين الجامعة والطالب وان يسمح للمشرف العلمي  •

 .على برنامج التدريب  واالطالعمن الجامعة بزيارة الطالب بشكل دوري 

 

     -: االربعة اعداد الطلبة حسب المراحل الدراسية

 

 

   - اعداد الخريجون: 
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 : الطلبة األوائل من خريجي القسم

 الطالب األول  السنة الدراسية  ت

 حسنين سمير حمدي حكيم 2015-2016 1

 عبد هللا عادل مهدي  2016-2017 2

 حسن جاسم محمد  2017-2018 3

 بهاء طالب وحيد  2018-2019 4

 مروة عماد رشيد  2019-2020 5

 محمد قاسم درويش  2020-2021 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاريع التخرج المتميزة

 

  

لطلبة   المتميزة  التخرج  مشاريع  بعض  اختيار  يتم 
ويتم   الكلية  يوم  الرابعة وتعرض في معرض  المرحلة 

دعما وتشجيعا    تكريم الطلبة المنجزون لتلك المشاريع
 لهم لالستمرار بالتميز واالبداع. 
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 النشاطات الطالبية: 

كلية المستقبل الجامعة من أولى الكليات والجامعات االهلية في األنشطة الطالبية في العراق حسب تقييم وزارة  تعد 

مختلف  في  ونشيطة  فعالة  بصورة  واالنشاءات  البناء  تقنيات  هندسة  قسم  ويشارك  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 

 لتي تشمل: فعاليات الكلية وانشطتها العلمية والثقافية والرياضية وا

الى مواقع التنفيذ لبعض المشاريع الهندسية  برفقة الكادر التدريسي المتخصص  السفرات العلمية والعملية   -

 تقنيات البناء واالنشاءات المستخدمة في سوق العمل. أحدث التي ال تزال قيد االنشاء ليتعرف الطلبة على 

 . ولوحات فنية نشر بوسترات تثقيفية وعلمية -

 التدخين و المحافظة على البيئة. القيام بحمالت توعوية حول مكافحة  -

 و دعم لمرضى التوحد. القيام بحمالت انسانية   -

 شاركة بمعارض النحت والشعر والتمثيل والرسم والتصوير الفوتوغرافي.الم -

 الفقرات البدنية ورياضة كرة القدم والتايكوندو.  -

 اضرات في التنمية البشرية. مح -

 اب.الكتمعرض  -

 بزارات. -
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 الدراسية: القاعات 

للقسم قاعات دراسية مخصصة للطلبة ومزودة بعارضات بيانات ومهيئة            القاعات   للدراسة،توجد  وجميع 

 مكيفة ومزودة بمقاعد دراسية جيدة ومريحة وبسبورات من نوعية جيدة ومهيأة للدراسة.
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 ة: يالمختبرات العلمية والتطبيق

والنماذج  العرض  وسائل  من  الحديثة  بالمستلزمات  مزودة  هندسية  ومراسم وورش  علمية  مختبرات  القسم  يضم 

المختبرية والعديد من األجهزة واألدوات والمعدات المختبرية الحديثة والمتطورة ومن مناشيء عالمية معروفة بما 

 ونوا مهندسين اكفاء في سوق العمل.م ليك ولتدريب الطالب وتأهيلهيؤهلها لتنفيذ الخطة الدراسية المقررة 

 مختبر مواد البناء                             -1

 مختبر المساحة                                -2

 مختبر الموائع  -3

 مختبر الصحية                                -4

 سبات امختبر الح -5

 مختبر الخرسانة                               -6

      مختبر التربة   -7

 مختبر الطرق   -8

 الهندسية                       المراسم -9

 ورش الهندسية ال -10
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 ملساحة مختبر ا

 ائع  املو  مختبر 

 لخرسانة مختبر ا

 تربة ال مختبر 
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 حاسبات مختبر ال

 صحيةمختبر ال

 املراسم



28 

 

 مختبر الخرسانة  -1

مختبر الخرسانة والمواد اإلنشائية هو احد مختبرات قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات )كلية المستقبل 

الجامعة ( يعني هذا المختبر بأجراء الفحوصات المختبرية للمواد االنشائية مثل الطابوق والكاشي والشتايكر  

رتالندي والمواد الخرسانية والركام  والجص والحديد والخشب وكذلك الفحوصات المختبرية لإلسمنت البو

)الرمل والحصى( وهذه الفحوصات ضرورية جدا لتمكن الطالب من معرفة كيفية خلط المواد مع بعضها  

البعض وبنسب معينه ودقيقه ومعرفة المشاكل التي تواجهه في حال لم يتم خلط المواد وفقا للنسب المحددة 

ى نجاح او فشل العينة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية من عدمه والظروف القياسية المالئمة التي تؤدي ال

باإلضافة الى ذلك مستقبال لهذه الفحوصات المختبرية الدور المهم الذي يمكن المهندس من معرفة المادة 

 االنشائية الجيدة وتمييزها والتي تؤدي الى زيادة عمر المنشأ. 

 يهدف مختبر المواد وتكنلوجيا الخرسانة إلى: 

 رفع المستوى األكاديمي والعملي لطلبة الكلية.  -1

 تشجيع البحــث العلمـي وتقديـــم الخدمـــة للدارسين أو الباحثين. -2

 التعاون مع المؤسسات األكاديمية كالجامعات أو الكليات األخرى.  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسؤول المختبر مساحة المختبر الطاقة االستيعابية للمختبر  رمز المختبر 

A 60   2م 150 طالب 
 م.م ميادة وحيد فالح  

 م. شهزنان محمود علي 
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   -: األجهزة المتوفرة في مختبر الخرسانة

 ت اسم الجهاز  العدد  استخدامات الجهاز  صورة الجهاز 

 

يستخدم في انضغاط 

المكعبات اإلسمنتية  

ألغراض الفحوصات  

 الفيزيائية  

 1 ماكنة اهتزاز  1

 

يستخدم لفحص نعومة 

االسمنت لألغراض 

 الفيزياوية

2 
جهاز فحص 

 نعومة االسمنت 
2 

 

فحص الفراغات الهوائية 

 لالسمنت 
1 

جهاز قياس 

 الهواء لالسمنت 
3 

 

 

 4 كهربائي فرن  2 يستخدم لتجفيف النماذج 

 

يستخدم في عملية التحليل  

المنخلي للركام الناعم  

 والخشن والجص 

 5 هزاز كهربائي  1
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يستخدم لكسر الشتايكر و  

 حساب قوة الكسر
1 

جهاز فحص 

 الشتايكر 
6 

 

يستخدم لحساب مقاومة 

 التآكل الميكانيكي للركام
1 

جهاز لوس 

 انجلس 
7 

 

لحساب مقاومة االنضغاط  

 للمكعبات الخرسانية 
2 

جهاز كسر  

 المكعبات  
8 

 

يستخدم لكسر الكاشي و 

السيراميك و المرمر و  

 الكرانيت و غيرها 

1 
جهاز كسر  

 الكاشي
9 

 

يستخدم لكسر الكربستون و  

 السواقي 
1 

جهاز كسر  

 الكربستون
10 
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يستخدم إليجاد مقاومة التآكل  

الميكانيكي للسيراميك و  

الشتايكر و غيرها  الكاشي و 

. 

 11 جهاز البري  1

 

 1 قابلية تحمل الحصى للصدم  
جهاز فحص 

 الصدم للحصى 
12 

 

فحص االنكماش لالسمنت  

 لألغراض الفيزيائية
1 

جهاز فحص 

االنكماش  

 لالسمنت 

13 

 

فحص االختراق للخلطة  

 االسمنتية
 14 كرة كيلي  1

 

تعيين قابلية تشغيل الخرسانة 

 الطرية 
1 

جهاز فحص 

 عامل الرص  
15 

 

 16 قاسمة نماذج  2 تستخدم لتقسيم النماذج 
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تستخدم لخلط مواد البناء  

 للخلطات الخرسانية 
 17 خباطة كونكريت  1

 

 يستخدم لتعيين األوزان 

 للمواد اإلنشائية 

 18 ميزان  2

   - مختبر التربة:  -2

ان مختبر ميكانيك التربة للدراسات االولية يتضمن تعليم طلبة الدراسات االولية الخواص الطبيعية وبعض  

الخواص الميكانيكية مثل الوزن النوعي وحدود اللدونة والليونة وفحص التدرج الحبيبي وفحوصات الرص  

ط ثالثي المحاور من  والنفاذية وفحص االنضمام وفحص االنضغاط غير المحصور اضافة لفحص االنضغا

 نوع غير القابل لالنضمام غير قابل للبزل. 

 يهدف مختبر التربة إلى:  

 رفع المستوى األكاديمي والعملي لطلبة الكلية.  .1

 تشجيع البحــث العلمـي وتقديـــم الخدمـــة للدارسين أو الباحثين. .2

 الكليات األخرى. التعاون مع المؤسسات األكاديمية كالجامعات أو  .3

   -تربة: األجهزة المتوفرة في مختبر ال

 ت اسم الجهاز  العدد  استخدامات الجهاز صورة الجهاز 

 

يستخدم لقياس قابلية  

التحمل للتربة   

 لألعماق الضحلة 

1 
جهاز فحص 

bearing Plate 
1 
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يستخدم لتعيين حد  

 السيولة للتربة 
1 

جهاز فحص 

 حدود اتربك 
2 

 

يستخدم لتعيين  

معامالت القص 

للتربة )زاوية  

االحتكاك الداخلي و  

 التماسك( 

1 

جهاز فحص 

القص المباشر 

 للتربة 

3 

 

يستخدم لفحص 

حساب الهبوط الذي  

يحص في التربة  

نتيجة تساقط 

 األحمال 

1 
جهاز فحص 

 االنضمام للتربة 
4 

 

يستخدم لحساب 

الضغط الالمحصور 

للتربة تحت تأثير  

 أحادي المحور حمل 

1 
جهاز فحص 

 االنضغاط 
5 

 

يستخدم لحساب 

الضغط المحصور  

للتربة تحت تأثير  

 حمل ثالثي المحور 

1 

جهاز فحص 

الضغط الثالثي  

 المحور

6 
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يستخدم لتجفيف  

 النماذج
 7 فرن كهربائي  1

 

يستخدم لحساب 

 نفاذية التربة 
1 

جهاز فحص 

 النفاذية 
8 

 

يستخدم لحساب 

التحمل نسبة 

 الكاليفورني للتربة 

2 
جهاز فحص 

C.B.R 
9 

 

تستخدم مع جهاز  

C.B.R  لحساب

نسبة التحمل 

 الكاليفورني 

 C.B.R 10قوالب  12

 

تستخدم لحساب 

الكثافة الجافة 

 العظمى

3 
قوالب لحساب 

 الكثافة
11 
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تستخدم لحدل نماذج 

 التربة و السبيس 
 12 مطرقة كهربائية  1

 

لحساب تستخدم 

االرتفاع و  

االنخفاض عن 

 مستوى سطح البحر 

 GPS 13جهاز  1

 

تستخدم للتحليل  

 المنخلي للتربة 
1 

هزاز + سيت 

 منخلي 
14 

 

يستخدم لحساب 

 نسبة األطيان للتربة 
 15 هيدروميتر  3

 

يستخدم لتهيئة نماذج 

 التربة للفحص 
1 

جهاز استخراج  

 نماذج التربة 
16 
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 - مختبر الطرق والمساحة:  -3

مختبر المساحة ونظم المعلومات الجغرافية هو احد مختبرات قسم تقنيات البناء واالنشاءات  

)كلية المستقبل الجامعة(، يعني هذا المختبر بالقياسات الهندسية التي تؤدي الى تحديد مواقع 

الم الزوايا،  المسافات،  )مثل:  األرض  سطح  من  بالقرب  او  على  الحجوم،  النقاط  ساحات، 

واالحداثيات( والتي يحتاجها المهندس المدني في عمله لتوقيع المشاريع الهندسية على االرض  

أو جمع القياسات الالزمة ألعداد المخططات، وهذا يتطلب االلمام باألجهزة وطرق الرصد 

ر المساحة  والحساب التي تؤدي الى انجاز تلك القياسات بدقة عالية، لذا يتركز العمل في مختب 

   - بشكل عام على االتي:  GISو الـ 

منها    -1 التقليدية  المساحية  واألجهزة  األدوات  مختلف  مع  التعامل  على  القدرة  الطلبة  منح 

 والحديثة. 

الحسابات   -2 وأجراء  القياسات  وتدوين  الحقلي  الرصد  اعمال  في  الطلبة  قابليات  تطوير 

 المساحية وإنتاج المخططات.

 .GPSعلى استخدام أجهزة التموضع العالمي الـ تدريب الطلبة   -3

 . GISالتدريب على أنتاج الخرائط الرقمية باستخدام نظام المعلومات الجغرافي الـ   -4

 أقامه الدورات التدريبة للمهندسين على اجهزة وتقنيات القياس الحديثة.  -5

المستقبل  اما   )كلية  واالنشاءات  البناء  تقنيات  هندسة  قسم  مختبرات  احد  هو  الطرق  مختبر 

الجامعة(، يعنى هذا المختبر بإجراء الفحوصات لمواد الطرق  والتي تشمل المزيج القيري  

الحبيبية)   الركام )المواد   , ما    Sub base Material,اإلسفلت اإلسمنتي  تربة  (, ) وكذلك 

  ( األساس  الالزمة  Sub gradeتحت  واألدوات  األجهزة  من  عددا  المختبر  يضم  حيث   ,)

إلجراء الفحوصات المختبرية ,كما ان المختبر يستقبل نماذج الركام واإلسفلت ويقوم بتصميم  

الخلطات االسفلتية لصالح المختبر اإلنشائي في الكلية .يهدف المختبر الى منح الطلبة القدرة 

األدوا مختلف  مع  التعامل  تزويد  على  وكذلك  واإلسفلت  الطرق  مختبر  في  واألجهزة  ت 

الخريجين بالقدرة على تحديد المشاكل الهندسية الخاصة بأعمال الطرق وحلها وكذلك القدرة  

 على أداء التجارب المختبرية. 

 يهدف مختبر الطرق إلى:  

 رفع المستوى األكاديمي والعملي لطلبة الكلية.  -1

 ديـــم الخدمـــة للدارسين أو الباحثين. تشجيع البحــث العلمـي وتق -2

 التعاون مع المؤسسات األكاديمية كالجامعات أو الكليات األخرى.  -3
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   -الطرق والمساحة: األجهزة المتوفرة في مختبر 

 ت  اسم الجهاز استخدامات الجهاز صورة الجهاز 

 

يستخدم إليجاد الثبات و  

 الزحف للخلطة اإلسفلتية 
 1 مارشال جهاز 

 

يستخدم لفصل مكونات  

 الخلطة اإلسفلتية 
 2 غسالة اإلسفلت 

 

ستخدم إليجاد لدونة 

 اإلسفلت 

جهاز فحص 

 االستطالة 
3 

 

 4 ميزان مائي  إليجاد الوزن النوعي 

 

لفحص نقطة اشتعال  

 اإلسفلت 

جهاز فحص 

الوميض  

 لإلسفلت 

5 



38 

 

 

 لفحص استوائية الطريق 
جهاز فحص 

 االستوائية 
6 

 

الستخراج عينات اللباب  

 اإلسفلتي 
 7 كور إسفلت 

 

 إليجاد لزوجة اإلسفلت 
جهاز فحص 

 اللزوجة 
8 

 

إيصال النموذج إلى  

 الحرارة المطلوبة 
 9 حمام مائي 

 

 10 مطرقة مارشال لحدل نموذج مارشال 
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يستخدم إليجاد نسبة 

الفراغات الهوائية في  

 نماذج مارشال 

جهاز فحص 

الفراغات 

الهوائية للخلطة  

 اإلسفلتية 

11 

 

يستخدم إليجاد ليونة  

 اإلسفلت 

جهاز الحلقة 

 والكرة
12 

 

 لفحص قوام اإلسفلت 
جهاز فحص 

 الغرز لإلسفلت
13 

 

إليجاد تدرج الخلطات  

 اإلسفلتية 

هزاز كهربائي +  

 سيت مناخل 
14 

 

 15 فرن كهربائي  يستخدم لتجفيف النماذج 

 16 هيتر حراري  لتجفيف النماذج يستخدم  
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 - مكتبة القسم: 

تتوفر في القسم مكتبة فرعية لقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات تتضمن الكثير من المراجع المهمة والحديثة جدا  

استخدامها او والمواكبة للتطورات العلمية في اختصاص هندسة تقنيات البناء واالنشاءات حيث يتمكن الطلبة من  

 استعارة الكتب منها 

 

 

 

 

 

 

   -المرافق الترفيهية:

تتوفر في الكلية العديد من الحدائق واألماكن الترفيهية ومالعب خماسية وملعب كرة السلة وكرة الطائرة ونوادي 
 طالبية متنوعة لتقديم الخدمات للطلبة
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 ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 م.د. عبد هللا موسى كاظم  -العلمي: اسم عضو ارتباط الجودة واللقب 

 توصيف عمل لجنة الجودة في القسم العلمي 

كل عام دراسي جديد تتولى مسؤولية إدارة ضمان الجودة   ةالجودة في األقسام العلمية بداي  يتم تشكيل لجان     
رم ومسؤولي شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بهدف وتنفيذ المهام الموكلة اليها من قبل السيد العميد المحت

تنفيذ إجراءات التقويم واالعتماد األكاديمي وتطوير مستوى األداء في كافة الجوانب ونشر ثقافة الجودة في القسم  
 الدراسي وتتمثل مهام اللجان باآلتي: 

 بها.التنسيق مع السيد رئيس القسم العلمي إلنجاز المهام المكلف  .1
 فتح ملف شخصي باألنشطة العلمية واإلدارية الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين  .2
 المساعدة في مليء الملفات التقويمية لمنسبي القسم العلمي.   .3
توثيق مفردات المناهج والوصف األكاديمي وحسب المراحل الدراسية والنظام المعمول فيه وتحديثها لكل عام   .4

 بعة نشرها في الموقع االلكتروني. دراسي جديد ومتا
تنفيذ انجاز المناهج الدراسية وفق نصاب المالك التدريسي ومن خالل استمارة تعد من قبل وحدة  .5 متابعة 

 ضمان الجودة.
 متابعة سير العملية االمتحانية بهدف تحقيق جودتها وفق استمارة تعد من قبل وحدة ضمان الجودة. .6
الجودة  .7 ضمان  شعبة  من  صادرة  استمارة  وفق  العلمي  القسم  عن  التفصيلية  واالحصائيات  البيانات  جمع 

 واالعتماد األكاديمي  
 المساعدة في نشر االدلة االرشادية ألساليب وقواعد تطبيق ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  .8
 ف الجوانب.اعداد تقرير فصلي وسنوي يتضمن كافة نشاطات القسم العلمي وبمختل .9

 تحديث وإنجاز األدلة والوثائق والسجالت البرامجية التخصصية للقسم العلمي.   .10
 (.1العمل على استمارة تقييم القسم العلمي نهاية كل عام دراسي. استمارة رقم )  .11

أي مهام أخرى يكلف بها مسؤول الجودة في القسم من قبل شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لتعزيز دور 
 ضمان جودة واالعتماد األكاديمي.
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 النشاطات العلمية: 

 الندوات العلمية والبحثية للكادر التدريسي  •

بداية يقع  كل  في  التدريسي  ومام دراسي  بإلقاء  الكادر  البناء واالنشاءات  تقنيات  الندوات لسلس  لقسم هندسة  ة من 

ا على  في  العلمية  للندوات  المخصصة  بحوث  الكليةلقاعة  فيها  تناقش  حديثة  وأجهزة عرض  بشاشات  والمزودة 

 المجاالت الهندسية المختلفة.
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 البحوث المنشورة في المجالت العالمية •

قسم هندسة تم نشر عدد من البحوث باسم كلية المستقبل الجامعة في عدد من المجالت العالمية من قبل كادر  
 تقنيات البناء واالنشاءات وكما في الجدول ادناه

 العام الدراسي
عدد البحوث 

 المنشورة 

2018-2019 13 

2019-2020 30 

2020-2021 31 
   

 العالقات الخارجية 

نظرا لالهمية الكبيرة في موضوع العالقات الخارجية والتعاون البحثى والتوأمة وغيرها من األمور المهمة فأن قسم  
هندسة تقنيات البناء واالنشاءات يسعى وتحت إدارة الكلية في تطوير جميع السبل من التعاون البحثي الى تبادل 

صلحة القسم بالدرجة األساس ومن ثم يسهم بشكل كبير م  يصب فيالخبرات على المستوى المحلي والدولي والذي 
 في رفع التصنيف الدولي لجامعتنا.

 - الية التواصل مع القسم: 

للتواصل مع قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات في كلية المستقبل الجامعة عبر االيميل الرسمي ومواقع التواصل 
 االجتماعي التالية 

mailto:info@mustaqbal-college.edu.iq 

https://www.youtube.com/channel/UC1T_npgMoj71bwO5StGtDTg 

https://www.instagram.com/al_mustaqbal_university / 

https://ar-ar.facebook.com/mustaqbal.college / 
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