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 قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

 التأسيس واالعتراف:

  الهندسة م بأسم قس 2012لعام  7161و الرقم بموجب امر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذاسس القسم

 المدنية.

  لعام  4326الوزاري ذو الرقم  الى قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات بموجب االمر متغيير القستم

2017. 

 رؤية القسم:

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

العمل بمهندسين تقنيين قادرين على  لدعم سوقوالمجتمع المتجدد والمقترنة مع تطورات التكنولوجيا السريعة 

للتميز في مجال تقديم البحوث ويسعى أيضا  تسارع في مجال البناء واالنشاءاتمواكبة التطور التكنولوجي الم

 العلمية الرصينة ذات الطابع االبتكاري واالبداعي.

 رسالة القسم وأهدافه:

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

تصميم وتنفيذ وصيانة كافة المشاريع الهندسية وبامكانهم إدارة وتشغيل الوحدات اإلنتاجية المتخصصة 

 اهزة.بإنتاج المواد االنشائية واألنظمة االنشائية الج

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

 العلمية واالقتصادية للبلد.

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

 في مجال العمل.

  األكاديميالسعي على تحسين األداء وتطويره لتحقيق ضمان الجودة والحصول على االعتماد. 

 مدخالت القبول:

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

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

 .% للدراسة المسائية55للدراسة الصباحية و



 

 

  وبمعدل والرسم الهندسي  البناء / اإلعدادية المهنية الصناعيةخريجوا الدراسة السنة الدراسية األولى يقبل في

 .% للدراسة المسائية58وللدراسة الصباحية  %63عن  لال يق

  63 وبمعدل اليقل عننشاءات البناء واال قسم /المعاهد الفنية خريجوالسنة الدراسية األولى يقبل في %

  .% للدراسة المسائية58وللدراسة الصباحية 

 األجور الدراسية:

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

 مدة الدراسة ونظامها:

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

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

 .والقطاع الخاصنقابة المهندسين ويحق له ممارسة مهنة هندسة البناء في دوائر الدولة 

 مواصفات عمل الخريج:

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

والطرق والمطارات واألنفاق والسدود والمنشآت الهيدروليكية ووحدات البناء المصنع ووحدات 

 الجهد.الخرسانة مسبقة 

اجراء كافة الفحوصات الحقلية والموقعية والمختبرية )االتالفية وغير االتالفية( على كافة المواد  .2

 القياسية.االنشائية والتربة وقراءة نتائجها ومطابقتها مع المواصفات 

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

 موسع.عمال الحاسب بشكل وباست

تنظيم وادارة المشاريع اإلنشائية المختلفة وبطرق حديثة وباستعمال الحاسب واإللمام باألساليب المهنية   .4

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

ائل الجديدة المتوفرة محليا" والمواد المضافة في األعمال التعامل مع مواد اإلنشاء الحديثة والبد .5

 المهمة.الخرسانية وأعمال تثبيت التربة للمشاريع 

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

 العصر.مشاكل 



 

 

خططات والمرتسمات الطوبوغرافية وتقسيم استعمال أجهزة المساحة الحديثة بشكل موسع لتهيئة الم .7

 .والعرضيةاألراضي وتحديد مسارات الطرق ورسم المقاطع الطولية 

 المناهج الدراسية:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كادر قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

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

ويكلف  هندسة تقنيات البناء واالنشاءاتوغيرها من االختصاصات المتعلقة ب المشاريع والتربة وإدارةوالطرق 

من يحملون لقب مدرس فأعلى بتدريس المواد النظرية ويكلف من يحملون لقب مدرس مساعد بتدريس 

  المناهج العملية والمختبرات او تدريس المناهج النظرية عند الحاجة.

 



 

 

 التخصص اللقب العلم   الشهادة  االسم الرباع   ت

 طرق أستاذ مساعد دكتوراه عبد الهادي متعب حسن  1

 طرق مدرس مساعد ماجستي   تميم محمد هاشم  2

3   
 انشاءات مدرس مساعد ماجستي   يسار امير عل  راض 

 انشاءات مدرس دكتوراه محمد زهير عبد األمير  4

 عل  كاظم 5
 انشاءات مدرس مساعد ماجستي   عالء حسير 

 تربة مدرس مساعد ماجستي   رقية حيدر كاظم محمد 6

 انشاءات مدرس دكتوراه حميد نارص هراطةمريم  7

 انشاءات مدرس مساعد ماجستي   ميادة وحيد فالح كضيب 8

 طرق مدرس مساعد ماجستي   غدير حيدر عباس جاسم 9

 انشاءات مدرس مساعد ماجستي   ميس عبد الرضا حمد موىس 10

 طرق مدرس مساعد ماجستي   يارس محمد جير عبيد 11

12 
حسير  عقيل عبد الحسن 
 محمد

 إدارة مشاري    ع مدرس ماجستي  

13 
منذر لطيف عبد الحسير  

 سلمان
 مواد انشاء مدرس دكتوراه

 انشاءات مدرس دكتوراه عدي حمزة حمود حسير   14

 اجيولوجي مدرس دكتوراه محمد لطيف حسير   15

 بيئة مدرس مساعد ماجستي   زهراء سالم عبيد 16

 انشاءات مدرس دكتوراه سيف لؤي هادي  17

 طرق مدرس مساعد ماجستي   صفا عل  حسير  احمد 18

 هندسة مواد مدرس مساعد ماجستي   دعاء احمد ياسير   19

20 
 عل  ابراهيم 

لينا حسير 
  
 المدحت 

   معيد سبكالوريو 
 هندسة مدن 

21 
شهزنان محمود عل  مغير 

 العمار
   معيد دبلوم عال  

 هندسة مدن 

   معيد سبكالوريو  دعاء فالح يوسف عل   22
 هندسة مدن 

 إدارة اعمال اداري سبكالوريو  مصطف  محمد شطب 23

مج سبكالوريو  رقية احمد مطر 24  مير
تكنلوجيا 
 المعلومات

 

 

 

 



 

 

  -واالنشاءات: مجلس قسم هندسة تقنيات البناء  أعضاء

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

 عضوا ------ م.د منذر لطيف عبد الحسين -2

 عضوا -------م.د محمد لطيف حسين  -3

 عضوا ------م.د مريم حميد ناصر  -4

 عضوا ------م.د سيف لؤي هادي  -5

 مقرر قسم  ------م.م تميم محمد هاشم  -6

 عضوا------م.م عالء حسين علي  -7

  - العلمية:أعضاء اللجنة 

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

 عضوا --------م.د مريم حميد ناصر  -2

 عضوا---------م.د منذر لطيف عبد الحسين  -3

 أعضاء اللجنة االمتحانية لقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات: -

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

 عضوا -------م.م تميم محمد هاشم  -2

 عضوا --------م.د مريم حميد ناصر  -3

 عضوا --------م.م يسار امير علي  -4

 عضوا -------م.م عالء حسين علي  -5

 

 

 

 

 

 



 

 

 ة:يلمختبرات العلمية والتطبيقا

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

والنماذج المختبرية والعديد من األجهزة واألدوات والمعدات المختبرية الحديثة والمتطورة ومن مناشيء 

ونوا مهندسين اكفاء م ليكولتدريب الطالب وتأهيلهعالمية معروفة بما يؤهلها لتنفيذ الخطة الدراسية المقررة 

 في سوق العمل.

 مختبر مواد البناء                            -1

 مختبر المساحة                               -2

 مختبر الموائع -3

 مختبر الصحية                               -4

 مختبر الحسابات -5

 مختبر الخرسانة                              -6

     مختبر التربة  -7

 مختبر الطرق  -8

 الهندسية                      المراسم -9

 ورش الهندسيةال -10

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  مختبر الخرسانة                

 

 

 

 

 مختبر املساحة                                                     

 

 

                      

   ائع املو  مختبر                     

 

 

  مختبر التربة                                                           



 

 

 

         املراسم                          

 

 

 

 

                               مختبر الصحية                      

 

 النشاطات العلمية:

  التدريسيالندوات العلمية والبحثية للكادر 

ة من لسلس لقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات بالقاء الكادر التدريسي ومام دراسي يقع كل ي بدايةف

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

 المجاالت الهندسية المختلفة. فيها بحوث

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاريع التخرج المتميزةم 

 

  

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

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



 

 

 

 

 

 

 النشاطات الطالبية:

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

فعالة ونشيطة بصورة قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات  العلمي ويشاركوزارة التعليم العالي والبحث 

 لتي تشمل:في مختلف فعاليات الكلية وانشطتها العلمية والثقافية والرياضية وا

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

 المستخدمة تقنيات البناء واالنشاءات أحدثالهندسية التي ال تزال قيد االنشاء ليتعرف الطلبة على 

 .في سوق العمل

 نشر بوسترات تثقيفية وعلمية ولوحات فنية. -

 بمعارض النحت والشعر والتمثيل والرسم والتصوير الفوتوغرافي.شاركة الم -

 القدم والتايكوندو. ورياضة كرةالفقرات البدنية  -

 اضرات في التنمية البشرية. مح -

 الكتاب.معرض  -

 بزارات. -

 

 

 

 



 

 

    -: االربعة الدراسيةاعداد الطلبة حسب المراحل 

 

  -:الخريجوناعداد  
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 :قسمال من خريجي األوائلالطلبة 

 

 


