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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
التعرف عمى الطرق والوسا ئل العممية في إدارة تخطيط وجدولة المشاريع ومعرفة طرق التخطيط المالي 

 البدائل الختيار البديل األفضللممشروع وطرق تقييم 

 

 جامعة تكريت/كمية اليندسة المؤسسة التعميمية .1

 قسم اليندسة المدنية / المركز  القسم العممي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 الميني 

 االدارة االنشائية  واالقتصاد اليندسي 

 بكالوريوس ىندسة مدنية اسم الشيادة النيائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 26/7/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أىداف البرنامج األكاديمي .9

  في إالدارةاالنشائيةالخاصة التعرف عمى الطرق والوسا ئل العممية. 

  المشاريع تخطيط وجدولة بالتعرف عمى الطرق العممية الخاصة. 

 مموارد ضمن حدود الوقت والكمفة وتوفر الموارد.تسوية ممكنة  ل لوصول الى أفضلا 

 
 التعرف عمى الطرق العممية الخاصة بطرق التخطيط المالي لممشروع.  
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  وطرق تقييم البدائل الختيار البديل األفضلعمى الطرق العممية الخاصة التعرف. 

  االندثار بحسابالتعرف عمى الطرق العممية الخاصة. 

 

 المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم مخرجات البرنامج  .10

  االىداف المعرفية  - أ
  .االدارة االنشائية اىم وسائل وطرقمى يتعرف الطالب ع  -1أ
 .مى كيفيو تخطيط وجدولة المشاريعيتعرف الطالب ع-2أ
 .كيفية الوصول الى افضل تسوية لمموارديتعرف الطالب عمى  -3أ
 .الب عمى كيفية التخطيطالمالي لممشروع والتنبؤ بالسيولة النقديةف الطيتعر -4أ
 .ى كيفية تقييم البدائل واجراء المقارنات االقتصاديةيتعرف الطالب عم -5أ
 .طالب عمى كيفية  حساب االندثار بطرقو المختمفةيتعرف ال-6أ
 لخاصة بالبرنامج ا يةالميارات األىداف –ب 

 .وتسوية الموارد يط وجدولة المشاريع خطت– 1ب 
 التخطيط المالي والتنبؤ بالسيولة النقدية لممشروع. - 2ب 
 .اجراء المقارنات االقتصادية واختيار البديل االمثل-3ب 
     ربط  المعمومات بالواقع اليندسي.   - 4ب
 طرائق التعميم والتعمم      

 الواجبات االسبوعية.-
 االختبارات اليومية المفاجئة واالسبوعية المستمرة .  -
 . لتدريبات واألنشطة في قاعة الدرسا -
 إرشاد الطالب إلى بعض المصادر التي تحتوي عمى امثمة وتمارين لإلفادة منيا .  -

 
 طرائق التقييم      

 
 .المشاركة في قاعة الدرس 
 .تقديم األنشطة 
 . اختبارات فصمية ونيائية وأنشطة 
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 الوجدانية والقيمية . األىداف -ج
 . المقرر الموعد في وتسميميا الواجبات أداء عمى لمعمل الطالب قدرة تطوير -1ج       

 محاولة تطبيق المفاىيم بحل انواع مختمفة من التمارين . -2ج
 والمناقشة. الحوار عمى الطالب قدرة تطوير -3ج
 .التخاذ القرارات في الواقع اليندسي محاولو تنميو قدره الطالب باالستفادة من الوسائل المتاحة -4ج   
 طرائق التعميم والتعمم     

 
 التمارين واالشكاليات الرياضية 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكميف. 
 لمواجبات اليومية واالختبارات . الدرجة من نسبة تخصيص 

 
 

 طرائق التقييم    
 

 المسؤولية وتحممو الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعمة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والميارى المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنيائية الفصمية االختبارات تعبر. 
 التطبيقات والتمارين والواجبات اليومية 

 
 

 
 المنقولة )الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي(.التأىيمية الميارات العامة و  -د 
 التقنية. وسائل مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -1د
 اإلنترنت. مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -2د
 المتعددة. الوسائل مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -3د
 والمناقشة. الحوار عمى الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحمة الدراسية 
 عممي     نظري      

االدارة االنشائية  CE336 الثالثة
 واالقتصاد اليندسي

2 - 

     
     
     
     
     
 

 التخطيط لمتطور الشخصي .12

 
من خالل االطالع عمى اىم الطرق الحديثة المتبعة في الجامعات العالمية واالستفادة من محاضرات -

 . الجامعات العريقة لسد النقص الحاصل بالتطور العممي الذي يخصص ىذا المقرر في البمد
 باستمرار.االطالع عمى المصادر الخارجية لممادة وتطوير المنيج -

 المعيد(األنظمة المتعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 يتم القبول اعتمادا عمى نظام القبول المركزي المعتمد من قبل وزاره التعميم العالي والبحث العممي

 أىم مصادر المعمومات عن البرنامج .14
1.Principles of Construction Management by:Roy Pilcher  

2.Modren Construction Management by :F.Harris 

3.Construction planning ,Equipment  and Methods 

4.Critical Path Method in Construction Practice by:Antill 

5.Engineering Economy by De Garms  
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابمة لمخرجات التعمم الفردية من البرنامج الخاضعة لمتقييم

 مخرجات التعمم المطموبة من البرنامج 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة والتأهيمية المه

المهارات األخرى  )المنقولة
المتعمقة بقابمية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

دارة االنشائية اال CE336 ثالثةلا
واالقتصاد 
 الهندسي

  ●   ●     ●    ●   اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت/كمية الهندسة التعميميةالمؤسسة  .1

 قسم اليندسة المدنية    / المركز القسم العممي  .2

 اليندسي دارة االنشائية واالقتصاداال CE336 اسم / رمز المقرر .3

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .6

 27/7/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداف المقرر .8

  في إالدارةاالنشائيةالخاصة التعرف عمى الطرق والوسا ئل العممية 

 تخطيط وجدولة  المشاريعالتعرف عمى الطرق العممية الخاصة ب 

 .الوصول الى أفضل تسوية ممكنة  لمموارد ضمن حدود الوقت والكمفة وتوفر الموارد 

 

ئل العممية في إدارة تخطيط وجدولة المشاريع ومعرفة طرق التخطيط المالي الطرق والوساالتعرف عمى 
 .لممشروع وطرق تقييم البدائل الختيار البديل األفضل
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  التعرف عمى الطرق العممية الخاصة بطرق التخطيط المالي لممشروع 

 التعرف عمى الطرق العممية الخاصة وطرق تقييم البدائل الختيار البديل األفضل 

  التعرف عمى الطرق العممية الخاصةبحساب االندثار. 

 

 

 

 وطرائق التعميم والتعمم والتقييم ات المقررمخرج .10

  األىداف المعرفية  -أ
 . االدارة االنشائيةيتعرف الطالب عمى اىم وسائل وطرق   -1أ
 يتعرف الطالب عمى كيفيو تخطيط وجدولة المشاريع.-2أ
 يتعرف الطالب عمى كيفية الوصول الى افضل تسوية لمموارد. -3أ
 النقدية.يتعرف الطالب عمى كيفية التخطيطالمالي لممشروع والتنبؤ بالسيولة -4أ
 يتعرف الطالب عمى كيفية تقييم البدائل واجراء المقارنات االقتصادية. -5أ
 يتعرف الطالب عمى كيفية  حساب االندثار بطرقو المختمفة.-6أ
  الخاصة بالمقرر. يةالمياراتاألىداف   -ب 

 تخطيط وجدولة المشاريع و تسوية الموارد.– 1ب 
 بالسيولة النقدية لممشروع.التخطيط المالي والتنبؤ  - 2ب 
 .اجراء المقارنات االقتصادية واختيار البديل االمثل-3ب 
 ربط  المعمومات بالواقع اليندسي.       - 4ب
 
 
 طرائق التعميم والتعمم      

 
 التمارين واالشكاليات الرياضية 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكميف. 
 لمواجبات اليومية واالختبارات . الدرجة من نسبة تخصيص 
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 طرائق التقييم      
 

 المسؤولية وتحممو الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعمة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والميارى المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنيائية الفصمية االختبارات تعبر. 
 والتمارين والواجبات اليومية التطبيقات 

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . المقرر الموعد في وتسميميا الواجبات أداء عمى لمعمل الطالب قدرة تطوير -1ج    
 محاولة تطبيق المفاىيم بحل انواع مختمفة من التمارين . -2ج
 والمناقشة. الحوار عمى الطالب قدرة تطوير -3ج
 تنميو قدره الطالب باالستفادة من الوسائل المتاحة.محاولو  -4ج
 طرائق التعميم والتعمم     

 
 التمارين واالشكاليات الرياضية 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكميف. 
 لمواجبات اليومية واالختبارات . الدرجة من نسبة تخصيص 

 
 طرائق التقييم    
 

 المسؤولية وتحممو الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعمة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والميارى المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنيائية الفصمية االختبارات تعبر. 
 التطبيقات والتمارين والواجبات اليومية 

 
 الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) التأىيمية العامة و  الميارات -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -1د
 اإلنترنت. مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -2د
 المتعددة. الوسائل مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -3د
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 والمناقشة. الحوار عمى الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .11
مخرجات التعمم  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعميم

1 2 
  األساسية المفاهيم معرفة

 لصناعة التشييد
 

 مقدمة عن صناعة التشييد
اسئمة عامة  نظري + مناقشة

 ومناقشة

2 
وظائف  وعناصراإلدارة  معرفة  2

 الهندسية
وظائف  وعناصراإلدارة 

 الهندسية
اسئمة عامة  نظري + مناقشة

 ومناقشة

تخطيط المشروع االنشائي  طرق تخطيط المشاريع معرفة  2 3
 ,طرق تخطيط المشاريع

اسئمة عامة  نظري + مناقشة
 ومناقشة

الشبكي:تمثيل تقنية التحميل   طرق تخطيط المشاريع معرفة  2 4
 الفعاليات عمى السهم

أسئمة عامة  نظري + مناقشة
 ومناقشة

تقنية التحميل  الشبكي :تمثيل  طرق تخطيط المشاريع معرفة  2 5
 الفعاليات عمى العقد

أسئمة عامة  نظري + مناقشة
 ومناقشة

6 
2 

 مدى استيعاب واتقانالمواضيع
امتحان الشهر األول/ الفصل 

 الدراسي األول
 نظري 

 اسئمة امتحانية

 امتحان اني نظري + مناقشة طريقة المشبك الزمني طرق تخطيط المشاريع معرفة 2 7
 ومناقشة أسئمة  نظري + مناقشة )بيرت( تقنية مراجعة التقويم  معرفة طرق تخطيط المشاريع 2 8
 ومناقشةاسئمة  نظري + مناقشة تقنية خط التوازن معرفة طرق تخطيط المشاريع 2 9
 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة تقنية خط التوازن معرفة طرق تخطيط المشاريع 2 10

تحديث المخطط الشبكي  معرفة طرق تخطيط المشاريع 2 11
 السهمي

 تمارين ومناقشة نظري 

مدى استيعاب واتقان  2 12
 المواضيع

امتحان الشهر الثاني/ الفصل 
 الدراسي األول

 امتحانيةاسئمة  نظري + مناقشة

 ومناقشة اسئمة نظري + مناقشة البرنامج الفوري معرفة طرق تخطيط المشاريع 2 13
   برمجة الموارد معرفة طرق تخطيط المشاريع 2 14
 اسئمة امتحانية نظري  التنبؤ بالسيولة النقدية قياس وتخطيط السيولة النقدية 2 15

16 
مبادئ العامة لالقتصاد معرفةال 2

 الهندسي
مقدمة عن االقتصاد 

 الهندسي/تعاريف المصطمحات
مناقشة و امتحان  نظري + مناقشة

 اني

المقارنات االقتصادية :معدل  المقارنات االقتصاديةاجراء  2 17
 الفائدة االسمي والمؤثر

 تمرينات ومناقشة نظري + مناقشة

18 
الدفعات المتساوية وبفترات  المقارنات االقتصادية اجراء 2

 متساوية
 الواجبات نظري + مناقشة

 الجماعية+
 مناقشة

 تدريبات ومناقشة نظري + مناقشة طريقة القيمة الحالية المقارنات االقتصادية اجراء 2 19

20 
مدى استيعاب واتقان  2

 المواضيع
امتحان الشهر األول/ الفصل 

 اسئمة امتحانية نظري + مناقشة الدراسي الثاني

21 
اسئمة عامة  نظري + مناقشة نقطة التعادل المقارنات االقتصادية اجراء 2

ومناقشة او 
 امتحان اني
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 البنية التحتية  .12
 Principles of Construction Management.1 ـ الكتب المقررة المطموبة 1

by:Roy Pilcher  

 
 Principles of Construction Management.1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

by:Roy Pilcher  

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا  ا

 ( المجالت العممية , التقارير ,.... ) 
2.Modren Construction Management by 

:F.Harris 

3.Construction planning ,Equipment  and 

Methods 

4.Critical Path Method in Construction Practice 

by:Antill 

5.Engineering Economy by De Garms 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
1.www.Pathways.cu.edu.eg 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
رفع ميارات الطالب والخريجين لمساعدتيم عمى االندماج السريع في المجتمع وصقل مياراتيم بما  العمل عمى

  يتناسب  مع حاجة البحث العممي وسوق العمل.
 

 

 ومناقشةأسئمة  نظري + مناقشة التضخم دراسة التضخم 2 22
 امتحان اني نظري + مناقشة العائد عمى القيمة الحالية المقارنات االقتصاديةاجراء 2 23

ومناقشة او أسئمة  نظري + مناقشة أسموب سعر الفائدة المقارنات االقتصادية اجراء  2 24
 امتحان اني

امتحان الشهر الثاني/ الفصل  مدى استيعاب واتقانالمواضيع 2 25
 الدراسي الثاني

 اسئمة امتحانية نظري + مناقشة

 وماقشةاسئمة  نظري + مناقشة البدائل:معدل العائد الداخمي كيفية اختيار البديل االفضل 2 26
 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة معدل العائد إلعادة االستثمار كيفية اختيار البديل االفضل 2 27

االندثار:طريقة الخط المستقيم,  كيفية حساب االندثار 2 28
 طريقة موازنة االنخفاض

 تدريبات+مناقشة نظري + مناقشة

29 
طريقة مجموع أرقام السنين,  كيفية حساب االندثار 2

 رأس المال الهابططريقة 
 نظري + مناقشة

 امتحان شهري

 وتدريبات اسئمة نظري + مناقشة تمارين وامثمة االندثار  كيفية حساب االندثار 2 30


