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 وصف البرنامج األكاديمي
 

مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  إيجازايوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .1

 التقنيات المدنيةالمعهد التقني النجف /قسم  / المركز  القسم العلمي .2

  ميكانيك التربة  او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3

 دبلوم فني اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي :النظام الدراسي  .5

 ABET المعتمد   برنامج االعتماد .6

 القطاع الخاص والحكوميمشاريع عمل   المؤثرات الخارجية األخرى  .7

    2018 -1-14 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

يهدف البرنامج االكاديمي الى اعداد الكوادر التقنية المؤهلة في مجال التحري الموقعي   -1

 للتربة و اجراء الفحوصات المختبرية المختلفة للتربة و حساب قابلة تحمل و انظمام التربة

التطورات  العلمية  وتطورات  سوق  العمل  وعلى   التحديث  المستمر للمناهج وفق -2

 المستويين  النظري والعملي .

 المختلفة. األكاديميةاقامة  صالت  التعاون  مع الجهات   -3

 اقامة  الدورات التطويرية لشرائح المجتمع والقطاعات الحكومية المختلفة . -4

 المجاالت.في مختلف المجتمع  أنشطةالقيام بالبحوث العلمية لتطوير  -5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج .10

  المعرفية األهداف - أ

 .الهندسة المدنية  باختصاصاتمختلف المناهج العلمية  فيوالعملية النظرية  اكتساب المعارف -1أ

 اصات الهندسيةات والتصاميم المختلفة باالختصقراءة المخططات والرسوم -2أ

 الحسابات النظرية لمختلف المسائل باالختصاص. إجراء -3أ

 .القيام بالتحري الموقعي للتربة -4أ

  لخاصة بالبرنامجا يةالمهارات األهداف–ب 

 الفحوصات الحقلية  و المختبرية  للتربة.  – 1ب 

 تصنيف الترب باالعتماد على المظهر الخارجي.  – 2ب 

 حسابات التربة الفيزياوية    – 3ب 

  طرائق التعليم والتعلم

 مشاريع  الطلبة. –التدريب المنهجي الصيفي  –السفرات التعليمية  –المختبر  – المحاضرة

  طرائق التقييم

ة         االمتحانات النهائي -4ة االمتحانات الفصلي -3التحريرية االختبارات  -2االختبارات الشفوية  -1

 التقييم اليومي-5

 . والقيمةالوجدانية  األهداف -ج

 التعلم على اجراء الفحوص المختبرية للتربة . -1ج         

 التعلم على اجراء الفحوص الحقلية للتربة. -2ج

 . لتحمل التربة  تحديد نقاط الفشل -3ج

 .أهمية أختيار نوع االساس معرفه  -4ج   

  طرائق التعليم والتعلم

  -السفرات العلمية  –التدريب الصيفي المنهجي  –المختبر  –المحاضرة

  طرائق التقييم

 االختبارات النظرية والعملية واالمتحانات الفصلية والنهائية والتقييم اليومي
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية  و المهارات العامة-د 

 معرفة الخصائص الفيزياوية للمواد القريبة من االختصاص. -1د

 استخدام االالت المناسبة النواع الترب. -2د

 االستخدام االنسب النواع التربة. -3د

 التعرف على االجهزة و الطرق المطورة الجراء الفحوصات  على التربة. -4د

  طرائق التعليم والتعلم

 السفرات العلمية. -التدريب الصيفي -المختبر – المحاضرة
  طرائق التقييم

 التقييم اليومي –االمتحانات النهائية  –االمتحانات الفصلية  -االختبارات التحريرية –االختبارات الشفوية 
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 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

 المعتمدةالساعات 

 عملي نظري

 2 2 مواد االنشاء - االولى

 2 2 ميكانيك التربة - الثانية

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .21

المسابقات العلمية والرياضية والفنية  إقامةيقوم القسم بتطوير قدرات طلبته الشخصية من خالل 

دورات التقوية للدروس والمواد العلمية في القسم من خالل قيام التدريسيين بهذه  وإقامةوالشعرية 

 الدورات وتطوير مهارات الطلبة العملية من خالل درس المشروع والورشة .

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

 الخطط التطويرية للقسم. -1

 .ABETبرنامج االعتماد   -2

 رغبة الطالب. -3

 معدل الطالب.  -4

 نوع الفرع المتخرج منه الطالب. -5

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .21

 المناهج العلمية المقررة في اللجان القطاعية المتخصصة في هيئة التعليم التقني . -1

% من المنهج المقرر وحسب 20 تتجاوزال المواد بنسبة  تدريسيالتعديالت المقترحة من قبل  -2

 حاصل في العالم حاليا.ال ألالعتماديمتطلبات سوق العمل والتطور العلمي 

 .ABET األكاديمياالعتماد  برنامج -3
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم إشارةيرجى وضع 

 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  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 اساسي مواد االنشاء - االولى

               
 

                   
 اساسي ميكانيك التربة  - الثانية
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 موذج وصف المقررن

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .1

 لتقنيات المدنيةقسم ا -المعهد التقني النجف / المركز القسم العلمي  .2

 ثانيةالمرحلة ال – ميكانيك التربة اسم / رمز المقرر .3

  عملي –نظري  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 120 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2018-1-14 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تعريف الطالب بخواص المواد االنشائية واستعماالتها وأنوعها وبعض المبادئ واالساسيات لميكانيك  

 التربة وميكانيك الموانع والهيدروليك .
 

 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -10

  األهداف المعرفية -أ

 الهندسة المدنية . باختصاصاتاكتساب المعارف النظرية والعملية في مختلف المناهج العلمية  -1أ

 اصات الهندسيةات والتصاميم المختلفة باالختصقراءة المخططات والرسوم -2أ

 الحسابات النظرية لمختلف المسائل باالختصاص. إجراء -3أ

 .الموقعي للتربةالقيام بالتحري  -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 الفحوصات الحقلية  و المختبرية  للتربة.  – 1ب 

 تصنيف الترب باالعتماد على المظهر الخارجي.  – 2ب 

   .حسابات التربة الفيزياوية  – 3ب 

  طرائق التعليم والتعلم

 مشاريع الطلبة –التدريب المنهجي  –العلمية السفرات  –المختبر  –الورشة  –المحاضرة 

  طرائق التقييم

 التقييم اليومي –االمتحانات النهائية  –االمتحانات الفصلية  –االختبارات النظرية  –االختبارات الشفوية       

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التعلم على اجراء الفحوص المختبرية للتربة . -1ج         

 التعلم على اجراء الفحوص الحقلية للتربة. -2ج

 . لتحمل التربة  تحديد نقاط الفشل -3ج

 معرفه أهمية أختيار نوع االساس . -4ج

  طرائق التعليم والتعلم

 مشاريع الطلبة –التدريب المنهجي  –السفرات العلمية  –المختبر  –الورشة  –المحاضرة        

 طرائق التقييم

 التقييم اليومي –االمتحانات النهائية  –االمتحانات الفصلية  –االختبارات النظرية  –االختبارات الشفوية       

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

شحن  . 3, لحام االنابيب والوصالت . 2و ربط الدوائر الكهربائية القريبة من االختصاص -1

 ربط اجهزة التبريد المنفصلة.. 4 ,اجهزة التبريد

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

 :من الربط بينها وبين وصف البرنامجوالبد المتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 بنية المقرر

 األسبوع
الساع

 ات
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

 4 االول
تعريف التربة وكيفية 

 تكونها

التربة وجيولوجيا عن قدمة عامة م

 الصخور

المحاضرة+

امثلة 

تطبيقية + 

 مختبر

االمتحانات 

 الشفوية+

 التحريرية

الثاني 

 والثالث
8 

أنواع التربة 

وخصائصها 

 الفيزيائية

مكونات التربة ,الخصائص 

 الفيزيائية للتربة , التحليل الحبيبي
= = 

الرابع 

 والخامس
 = = خصائص اللدونة في التربة  حدود أتربرك 8

السادس 

 والسابع
 تصنيف التربة 8

تصنيف التربة , استخدام طريقة 

 (UCSالتصنيف الموحد )
= = 

الثامن 

 والتاسع
 النفاذية في التربة  8

النفاذية في التربة الناعمة والخشنة 

 وطرق قياسها حقليا ومختبريا . 
= = 

العاشر 

والحادي 

 عشر

 االجهادات في التربة  8

انواع االجهادات في التربة , االجهاد 

الكلي واالجهاد الفعال , الضغط 

 الجانبي . 

= = 

الثاني 

 عشر
 تحسين خواص التربة  

تحسين خواص التربة, الطريقة 

 الميكانيكية . 
= = 

الثالث 

عشر 

والرابع 

 عشر

 فحوصات التربة  8
أنواع الفحوصات المختبرية 

 والحقلية للتربة 
= = 

الخامس 

 عشر
 تثبيت التربة  4

الطرق التقليدية في تثبيت استعمال 

 التربة وتحسين خواصها . 
= = 

السادس 

 عشر

 و

السابع 

 عشر

 تثبيت التربة 4

الطرق الحديثة في تثبيت استعمال 

التربة وتحسين خواصها )تسليح 

 التربة وانواع المواد المستخدمة(.

= = 

والثامن 

 عشر
8 

تحمل التربة العمال 

 الطرق

نسبة التحمل الكليفورني العمال 

 ( . CBRالطرق)
= = 

التاسع 

 عشر

 و

 العشرون

 = = االنضمام بالتربة وعالقتة بالهبوط  الهبوط بالتربة  4

الحادي 

 والعشرون
4 

مشاكل المتعلقة بتغير 

 حجم التربة 
 = = ظاهرة االنتفاخ والتداعي

الثاني 

 والعشرون
 مقاومة القص للتربة 4

تعريف مقاومة القص للتربة , 

أحتساب مقدار مقاومة التحمل 

 البيرنك كباستي . 

= = 

الثالث 

 والعشرون
 = = فحص القص الال محصور ايجاد مقاومة القص 4

 = = فحص القص المباشر  ايجاد مقاومة القص الرابع 
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 البنية التحتية  -11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الخرسانة )مؤيد نوري الخلف(كتاب  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 ASTM Manualكتاب  -2

 .األستاذالتي يعطيها  المحاضرات -3

المصادر والكتب ذات العالقة باللغتين العربية  -4

 االنترنت. و واالنكليزية

 النجف -موقع المعهد التقني  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بهاا

 االنترنيتمواقع  ب ـ المراجع االلكترونية, 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -21
 المختبرات العلمية بشراء اجهزة ومختبرات جديدة .

 تدريب العاملين على االجهزة والمختبرات الجديدة.

 تطوير قدرات العاملين في المختبرات وذلك بعمل دورات تطويريرية لهم.
 

 والعشرون

 4   = = 

الخامس 

 والعشرون

السادس 

 والعشرون

 = = فحص القص الثالثي المحاور  القصايجاد مقاومة  4

السابع 

 والعشرون
4 

ايجاد مقاومة القص 

 الحقلي 
 = = فحوصات القص الحقلية 

الثامن 

 والعشرون
 أنواع االسس  4

أنواع االسس وعالقتها بالتحمل 

 للتربة 
= = 

التاسع 

 والعشرون
4 

االسس الضحلة 

 والعميقة 

االسس الضحلة والعميقة أنواع 

 والركائز. 
= = 

 اعمال تحريات التربة  4 الثالثون

مقدمة عن اعمال تحريات التربة 

وانواع النماذج وطرق اخذها واعداد 

وعمق حفر االختبار الواجب تنفيذها 

 مختبريا . 

= = 


