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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

 حتليل مجيع انواع املنشات حتت خمتلف حاالت التحميل واالسناد واعطاء وصف كامل لتصرف املنشات والتشوهات املتولدة فيها

 

 جامعة تكريت/كلية الهندسة المؤسسة التعليمية .1

 قسم الهندسة المدنية مركز / ال علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نظرية االنشاءات

 بكالوريوس هندسة مدنية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/7/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ف البرنامج األكاديميأهدا .9

تحليل المنشات بانواعها المختلفة )العتبات, المسنمات, الهياكل, والمنشات المركبة( تحت التعرف على كيفية 
 مختلف حاالت التحميل واالسناد

 التعرف على طرق تحليل المنشات غير المحددة استاتيكيا وبمختلف انواعها

 بمختلف انواعهاتعلم اساسيات التحيل المتقدم للمنشات 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
  .التعرف على الطرق المستخدمة في تحليل المنشات -1أ
 .اعطاء وصف شامل لتصرف المنشات تحت تأثير مختلف االحمال -2أ

 .ليل المنشأاكتساب الخبرة في استخدام افضل الطرق لتح -3أ
 .امكانية احتساب قيمة وتأثير التشوهات الحاصلة في المنشات -4أ
 تقديم الحلول المثلى لتحليل المنشات المتعددة الطوابق. -5أ
 .استخدام الحاسبة االلكترونية في تحليل المنشات المختلفة -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 بحوث تخرج. – 1ب 

 رير علميةتقا – 2ب 
     ربط  المعلومات بالواقع الهندسي. - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
  االختبارات اليومية المفاجئة واالسبوعية المستمرة . -

 . لتدريبات واألنشطة في قاعة الدرسا -
 لإلفادة منها . المصادر التي تحتوي على امثلة وتمارين إرشاد الطالب إلى بعض  -

 
 طرائق التقييم      

 

 .المشاركة في قاعة الدرس 

 تقديم األنشطة. 

 وأنشطة . ئيةونها اختبارات فصلية 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير -1ج         

 ارين .محاولة تطبيق المفاهيم بحل انواع مختلفة من التم -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير -3ج
 محاوله تنميه قدره الطالب باالستفادة من الوسائل المتاحة. -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التمارين واالشكاليات الرياضية 

 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 
 ة واالختبارات .للواجبات اليومي الدرجة من نسبة تخصيص 
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 طرائق التقييم    

 

 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 

 يوالمهار المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 
 جبات اليوميةالتطبيقات والتمارين والوا 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د 
 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د
 المتعددة. لوسائلا مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير    -4د

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 - 4 نظرية االنشاءات  ةالثالث

     

     

     

     
     
 

 تخطيط للتطور الشخصيال .12

من خالل االطالع على اهم الطرق الحديثة المتبعة في الجامعات العالمية واالستفادة من محاضرات الجامعات 
 العريقة لسد النقص الحاصل بالتطور العلمي الذي يخصص هذا المقرر في البلد.

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 يتم القبول اعتمادا على نظام القبول المركزي المعتمد من قبل وزاره التعليم العالي والبحث العلمي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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1. Structural analysis , Islam Kassimali 
2. structural Analysis, Hibbeler 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 مخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة ل

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )نقولةالم

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  ●   ●     ●    ●   اساسي نظرية االنشاءات  الثالثة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت/كلية الهندسة المؤسسة التعليمية .1

 قسم الهندسة المدنية    / المركز علمي م الالقس .2

 نظرية االنشاءات اسم / رمز المقرر .3

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

لمختلفة )العتبات, المسنمات, الهياكل, والمنشات المركبة( تحت تحليل المنشات بانواعها االتعرف على كيفية 

 مختلف حاالت التحميل واالسناد
 التعرف على طرق تحليل المنشات غير المحددة استاتيكيا وبمختلف انواعها

 يل المتقدم للمنشات بمختلف انواعهالتعلم اساسيات التح
 
 
 
 
 

 
 

 طرائق التقييم    .9

 واعطاء وصف كامل لتصرف املنشات والتشوهات املتولدة فيهاحتليل مجيع انواع املنشات حتت خمتلف حاالت التحميل واالسناد 
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 المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في فاعلةال المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 

 يوالمهار المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر. 
 التطبيقات والتمارين والواجبات اليومية 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير -1ج

 محاولة تطبيق المفاهيم بحل انواع مختلفة من التمارين . -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير -3ج
 محاوله تنميه قدره الطالب باالستفادة من الوسائل المتاحة -4ج   

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.لتأهيلية االعامة و المهارات -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -1د
 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية  -3د
 والمناقشة. الحوار على طالبال قدرة تطوير    -4د
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 البنية التحتية  .11

 Structural Analysis, Asslam Kassimali .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة املقدمة 4 1

 األمحال واملساند 4 2
اسئلة عامة ومناقشة او  ناقشةنظري + م حتليل املنشات احملددة

 امتحان اين

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة التوازن واالستقرارية 4 3

 امتحان اين نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة حتليل العتبات احملددة 4 4

 حتليل املسنمات احملددة استاتيكيا 4 5
أسئلة عامة ومناقشة او  ري + مناقشةنظ حتليل املنشات احملددة

 امتحان اين

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة حتليل املسنمات احملددة استاتيكيا 4 6

 اسئلة عامة نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة رسم خمططات القص والعزم للعتبات 4 7

 اجلماعية الواجبات نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة لرسم خمططات القص والعزم للهياك 4 8

 اسئلة عامة نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة االقواس واحلبال 4 9

10 4 
رسم خطوط التأثري البيانية للمنشات 

 احملددة استاتيكيا

 نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة
 امتحان شهري

 اسئلة عامة نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة نشاتالتحليل التقرييب للم 4 11

 مناقشة و امتحان اين نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة حساب اهلبوط يف العتبات 4 12

 اسئلة عامة نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة التشوهات يف املنشات احملددة 4 13

 التشوهات يف املنشات احملددة 4 14
 اجلماعية+ الواجبات نظري + مناقشة ل املنشات احملددةحتلي

 مناقشة

 امتحان شهري نظري + مناقشة حتليل املنشات احملددة التشوهات يف املنشات احملددة 4 15

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة املنشات غري احملددة استاتيكيا 4 16

 املتوافقةطريقة االزاحات  4 17
اسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة

 امتحان اين

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة طريقة االزاحات املتوافقة 4 18

 امتحان اين نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة طريقة االزاحات املتوافقة 4 19

 طريقة االزاحات املتوافقة 4 20
أسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة

 امتحان اين

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة طريقة امليل واالود 4 21

 لة عامةاسئ نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة طريقة امليل واالود 4 22

 اجلماعية الواجبات نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة طريقة امليل واالود 4 23

 اسئلة عامة نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة طريقة توزيع العزم 4 24

 امتحان شهري نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة طريقة توزيع العزم 4 25

 اسئلة عامة نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة زيع العزمطريقة تو  4 26

 مناقشة و امتحان اين نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة تحليل ابستخدام املصفوفاتال 4 27

 اسئلة عامة نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة تحليل ابستخدام املصفوفاتال 4 28

 اجلماعية الواجبات نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة خدام املصفوفاتتحليل ابستال 4 29

 امتحان شهري نظري + مناقشة حتليل املنشات غري احملددة التحليل ابستخدام املصفوفات 4 30
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2. Structural Analysis, Hibbeler 

 Structural Analysis, Asslam Kassimali.1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
2.Structural Analysis, Hibbeler 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   
 استخدام البرامجيات الحديثة في تحليل المنشات باالضافة الى محاولة ادراج تصرف المنشات المعاد تأهيلها

 
 

 
 


