
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 



 



1921 
90

 الذكرى التسعون لتأسيس كلية الهندسة / جامعة بغداد
صرح دائم للبناء واإلبداع الهندسي

  
  الهندسة المدنية قسم

 

 2012نيسان   
 61 

 
  المقدمة 

 في العراق المهندسين المدنيينمن متميز نحو جيل جديد  العطاءالبناء و عاما من تسعون

 نبذة عن القسم
هي بسيطة من نواة  1921عام  تشكلقسم الهندسة المدنية أقدم األقسام الهندسية في العراق فقد يعد 

عدة تطورت عبر سنوات  ، ثممدرسة الهندسة التي أسست لتدريب خريجي الدراسة االبتدائية على أعمال الري
خريجي الدراسة لواصبح القبول في القسم  ،1942اول قسم في كلية الهندسة عند افتتاحها عام الى  لتتحول المدرسة

تحولت بعد فترة وجيزة الى  ثمفي بداية االمر شهادة الدبلوم  المتخرجيمنح الثانوية في دراسة امدها اربع سنوات 
 شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

 ،ومتابعة التطورات الهندسية والعلمية ،يهدف القسم الى إعداد المهندس الكفوء القادر على الخلق واإلبداع
في  كبيراحيث شهد توسعا  ،افقيا وعموديا العلميةواإلمكانات  السعةوقد شهد على مر السنين تطورا كبيرا في 
 اعداد الخريجين وفي االختصاصات الفرعية.

قسم الهندسة المدنية اول من منح شهادة الماجستير والدكتوراه  يعتبراما في ميدان الدراسات العليا ف
عراق من الباحثين لسد حاجة ال 1960عام  فيهافتتحت الدراسات العليا  حيثهندسة المدنية في العراق لل

ان اول منتسب لدراسة  مما يشار اليه. والمختصين في فروع الهندسة المدنية، من خالل منح الشهادات العليا
التحق بالدراسة عام  الذيالماجستير في الهندسة المدنية كان االستاذ المساعد المتقاعد حاليا زهير ميخائيل ساكو 

اما اول شهادة دكتوراه في الهندسة المدنية فقد  ،وباشراف االستاذ يرفانت اوزنيان 1965وتخرج عام  1963
 األستاذالى المتخرج المهندس فاضل علي وباشراف  1978منحها القسم باختصاص هندسة الموائع في عام 

 الدكتور جميل عيسى المالئكة.

خالل مسيرة قسم الهندسة المدنية تعاقب على رئاسته عدد من أعالم الهندسة المدنية وروادها في العراق 
م تتابع على رئاسة القسم أربعة عشر من ثابتداء من العالم الجليل االستاذ الدكتور مهدي حنتوش منذ تأسيس القسم 

 امثالرواد الهندسة المدنية  يعد من ية ومنهم مندعاماته العلم وإرساءاألساتذة الذين ساهموا في دعم مسيرته 
االستاذ الدكتور جميل عيسى المالئكة واالستاذ الدكتور فرج تاجريان واالستاذ الدكتور خالد شاكر محمود واخرون 

 .سيشار اليهم الحقا

 أهداف القسم
عاما من تأسيسه وحتى اليوم الى  90يهدف القسم من خالل المناهج العلمية والهندسية التي اختطها عبر 

 مايلي:

وبكفاءة تؤهلهم لتقديم الخدمة العلمية  ،اعداد المالكات الهندسية القيادية ذات التميز العلمي والمهني .1
 ،والجسور اإلنشاءاتالشاملة لمسيرة البناء وادارة المشاريع الهندسية باختصاصات واسعة في هندسة 

 ،والهندسة الصحية ،وتكنولوجيا المواد ،واالدارة الهندسية ،توالطرق والمواصال ،وهندسة االسس
 ووحدات ومجمعات التصفية والمعالجة. ،وشبكات الماء ،وشبكات الصرف الصحي
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من خالل الدراسات العليا التي تشمل  ،بناء قاعدة علمية رصينة للمهندس تؤهله لمسيرة البحث العلمي .2
 في الهندسة المدنية وهي:شهادتي الماجستير والدكتوراه لستة فروع 

 الهندسة اإلنشائية. �
 هندسة التربة واألسس. �
 هندسة الطرق والمواصالت. �
 .الموادهندسة  �
 الهندسة الصحية. �
 هندسة ادارة المشاريع. �

حيث ان  ،التدريسي مالكالى ذلك فأن القسم يهدف الى رفد جامعات العراق الفتية والرصينة منها بال اضافة
جميع لالمسيرة العلمية رفد خريجي قسم الهندسة المدنية في جامعة بغداد من حملة الشهادات العليا ساهموا في 

 تدريسي واسع. مالكجامعات العراق ومنهم رؤساء اقسام وعمداء ورؤساء جامعات اضافة الى 

من خالل قنوات مختلفة منها  ،والمساهمة في تقديم االستشارات العلمية والهندسية االستشارييناعداد  .3
اضافة الى العمل  ،وآلية التعاون في كلية الهندسة ،مكتب االستشارات الهندسية في جامعة بغداد

االستشاري المباشر مع جميع وزارات الدولة ولعدد كبير جدا من المشاريع البنائية والخدمية 
 ل التصاميم واالشراف واالدارة.ويشمل ذلك اعما ،واالستثمارية في العراق ومؤسساته المختلفة

ابتدأ قسم الهندسة المدنية منذ خمسة عشر عاما بتقديم خدمات تنفيذية لمشاريع المؤسسات الرسمية عن  .4
 ،طريق اجراء الفحوصات المختبرية والموقعية للمواد الداخلة في التشييد والمنتجات البنائية المختلفة

 فذة من خالل االف الفحوصات المختبرية.وتقييم صالحية هذه المواد واالعمال المن

 وبذلك فأن لقسم الهندسة المدنية دور فاعل في الحياة العلمية والمهنية والحضارية للعراق. 
 

 
مقر عمادة كلية الهندسة العراقية عند التأسيس  – 1946عام  1939مدرسة الهندسة العراقية عام 

  وقسمها االم قسم الهندسة المدنية 1942عام 
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 وقسمها االم قسم الهندسة المدنية الهندسة العراقية منظور يمثل كلية

 

 
 1984ولغاية عام  1972الموقع الثاني الذي شغله قسم الهندسة المدنية من عام 
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 الجادريةجامعة بغداد في موقعه الحالي في مجمع في  قسم الهندسة المدنية
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  اإلداري المحور 

 هيكلية القسم
تتضمن الهيكلية العلمية و الفنية و اإلدارية  لقسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بجامعة بغداد مجموعة 

لكي يتمكن القسم من اداء  ،بشكل دقيق حددت الحيات و واجبات و مسؤوليات قدمن العناصر ، و لكل عنصر ص
و يمكن ايضاح هذه الهيكلية بالمخطط   اصر.من خالل تكامل عمل هذه العن عمله و تحقيق اهدافه بالشكل االمثل

 التيا
 

 

  

 رئاسة القسم

 

 قسم التسجيل
 

 مجلس القسم مكتبة القسم
 

 مقررية القسم
 

 اللجانقسم 

 اللجنة العلمية

 لجنة المشتريات

 الهيئة التدريسية

 التدريب الصيفي

 اإلشراف التربوي

 االمتحانيةاللجنة 

 الموظفون

 ضمان الجودة والتقويم الجامعي

 استاذ

 مدرس

 مدرس مساعد

 استاذ مساعد

 الدراسات االولية

 الدراسات العليا

 دراساتمكتبة ال

 الدراسات األولية

 الدراسات العليا

 موظفو المكتبة

 موظفو التعليم المجاني

 الهيئة التدريسية
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 ةالتدريسي أعضاء الهيئة

بدرجة  منهم اثنينيتألف مالك قسم الهندسة المدنية من ثمانية وسبعين تدريسيا، تسعة منهم بمرتبة استاذ (
كما هو مبين  ،ن مدرس مساعديوعشر ةتسو ،مدرس نيوعشر سبعةو ،عشر أستاذ مساعد ستةو )،أستاذ متمرس

 في أدناه:

 
 الشكل البياني يوضح نسب أعضاء الهيئة التدريسية حسب اللقب العلمي

 
 خالد شاكرمحمود كتوردالالمتمرس االستاذ  1

 1961الواليات المتحدة االميركية،  -جامعة بردو  - نشاءاتالهندسة افي  دكتوراه
 1954الواليات المتحدة االميركية،  -جامعة الينوي  - نشاءاتالهندسة افي ماجستير 

 1953الواليات المتحدة االميركية،  -جامعة الينوي  - مدنيةالهندسة في البكالوريس 
  1961التحق بالكلية عام 

 حامد محمود حمدوالمتمرس  ستاذاال 2
، الواليات المتحدة االميريكية -جامعة اوهايو  - طرقالمواصالت والهندسة في ماجستير 

1965 
 1962، جامعة بغداد، مدنيةالهندسة في البكالوريس 

  1970 التحق بالكلية عام
 (رئيس جامعة بغداد) موسى جواد عزيز الموسوي كتورداالستاذ ال 3

  1979المملكة المتحدة،  -د يلجامعة شيف -سسالتربة واالميكانيك  هندسةفي دكتوراه 
 1976المملكة المتحدة،  -جامعة برمينغهام  - سسالتربة واالميكانيك هندسة في ماجستير 

 1970جامعة بغداد،  - مدنيةالهندسة في البكالوريس 
  1979 التحق بالكلية عام

 رافع هاشم شاكر محمود السهيلي كتورداالستاذ ال 4
 1997، جامعة بغداد - هيدروليكيةالمنشآت ال هندسةفي دكتوراه 
 1984، جامعة بغداد - مائيةالموارد الهندسة في ماجستير 

 1981، جامعة بغداد - مائيةالموارد الهندسة في بكالوريس 
  1987التحق بالكلية عام 

استاذ  
11% 

 استاذ مساعد
18% 

 مدرس
34% 

 مدرس مساعد
37% 
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 عالء ناصر حريب كتورداالستاذ ال 5
 1996جامعة بغداد،  - سسالتربة واالميكانيك  هندسةفي دكتوراه 
 1987جامعة بغداد،  - سسالوا تربةالميكانيك هندسة في ماجستير 

 1979جامعة بغداد،  - مدنيةالهندسة الفي بكالوريس 
  2004 التحق بالكلية عام

 ثامر خضير محمود خليل العزاوي كتورداالستاذ ال 6
 1985، المملكة المتحدة - جامعة شيفيلد -نشاءاتالهندسة افي  دكتوراه

 1977جامعة بغداد،  -في هندسة االنشاءاتماجستير 
 1975جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1978 التحق بالكلية عام
 انغام عز الدين علي ابراهيم   كتورداالستاذ ال 7

 2001جامعة بغداد،  - مشاريعالادارة  هندسةفي  دكتوراه
 1981جامعة الموصل،  - مشاريعالادارة  ماجستير في هندسة

 1976جامعة الموصل،  - مدنيةالهندسة في البكالوريس 
  2010 ثم 2002-1992 بالكلية عام تالتحق

 سعد عيسى رزق اهللا سلمان سرسم االستاذ  8
 1980، جامعة السليمانية - طرقالمواصالت والهندسة في ماجستير 

 1978، جامعة السليمانية - هندسةالفي دبلوم عالي 
 1977، السليمانيةجامعة  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2005التحق بالكلية عام 

 عدنان فالح علي كتورداالستاذ ال 9
 1993الهند،  - جيوالمعهد الهندي التكنول -في هندسة االنشاءات دكتوراه

 1978جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 1976جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1983التحق بالكلية عام 

 عامر عبد الوهاب حمادي النعيمياألستاذ المساعد  10
 1983جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 1979جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1984التحق بالكلية عام 
 فضيلة عبد الحسين عبداهللا الوندي األستاذ المساعد  11

 1984المملكة المتحدة،  -كاردف جامعة  - المدنيةهندسة الماجستير في 
 1976ايطاليا،  –جامعة بادوفا  –دبلوم في الهندسة 

 1974صالح الدين، جامعة  -بكالوريس في الهندسة المدنية 
 

 (رئيس قسم الهندسة المدنية) نزار كامل علي العقيلي كتوردالاألستاذ المساعد  12
 1991روسيا،  -جامعة موسكو للهندسة المدنية  -في هندسة االنشاءات دكتوراه

 1988روسيا،  -جامعة موسكو للهندسة المدنية  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 1983جامعة صالح الدين،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2002التحق بالكلية عام 
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 حسن اياد فاضل حسن بابان األستاذ المساعد 13
 1974، المملكة المتحدة  -جامعة شيفيلد  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 1966جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

 1968التحق بالكلية عام 
 

 عبد المطلب عيسى الموسوي كتوردالاألستاذ المساعد  14
 2000جامعة بغداد،  -في هندسة االنشاءات دكتوراه

 1995جامعة النهرين،  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 1991جامعة الموصل،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1996التحق بالكلية عام 
 انتصار كاظم رشيد الجيالوي كتوردالاألستاذ المساعد  15

 1999، جامعة بغداد - مشاريعالإدارة في هندسة  دكتوراه
 1989، جامعة بغداد - مشاريعالإدارة ماجستير في هندسة 

 1981، جامعة بغداد -بكالوريس في الهندسة المدنية 
  1990التحقت بالكلية عام 

 ندى مهدي فوزي الجيالوي كتوردالاألستاذ المساعد  16
 2006جامعة بغداد،  - مواد البناء في هندسة دكتوراه

 1997جامعة بغداد،  - مواد البناءماجستير في هندسة 
 1987جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1993التحقت بالكلية عام 

 سوسن رشيد محمد الزبيدي كتوردالاألستاذ المساعد  17
 2005التكنولوجية، جامعة ال - مشاريعالإدارة في هندسة  دكتوراه

 1997، جامعة بغداد - مشاريعالإدارة ماجستير في هندسة 
 1982الجامعة التكنولوجية،  -لبناء واالنشاءات بكالوريس في هندسة ا

  1992التحقت بالكلية عام 

 رعد كريم شكر العزاوي كتوردالاألستاذ المساعد  18
 2000جامعة بغداد،  -في هندسة االنشاءات دكتوراه

 1994جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 1989جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2003التحق بالكلية عام 

 عباس عبدالمجيد ذياب عالوي كتوردالاألستاذ المساعد  19
 2006جامعة بغداد،  -في هندسة االنشاءات دكتوراه

 1994، الجامعة التكنولوجية  -هندسة البناء واالنشاءات ماجستير في 
 1990جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2001التحق بالكلية عام 

 صدقي اسماعيل رزوقي جعفر كتوردالاألستاذ المساعد  20
 1998جامعة بغداد،  -مشاريعالإدارة في هندسة  دكتوراه

 1987جامعة بغداد،  - مواد البناءماجستير في هندسة 
 1978جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1978التحق بالكلية عام 
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 حمودي علي عبد الرسول كتوردالاألستاذ المساعد  21
 1973الواليات المتحدة االميركية،  - -في هندسة االنشاءات دكتوراه

 1970الواليات المتحدة االميركية،  -جامعة نورث ايسن  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 1967الواليات المتحدة االميركية،  -جامعة يونين  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1973التحق بالكلية عام 

 امال عبد الغني حسين كتوردالاألستاذ المساعد  22
 2006جامعة بغداد،  - سسألواتربة الميكانيك  في هندسة دكتوراه

 2000جامعة بغداد،  - سسألواتربة الميكانيك  ماجستير في هندسة
 1989جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2003التحقت بالكلية عام 
 بشرى سهيل زبار كتوردالاألستاذ المساعد  23

 2004جامعة بغداد،  - سسألواتربة الميكانيك  في هندسة دكتوراه
 1999جامعة بغداد،  - سسألواتربة الميكانيك  ماجستير في هندسة

 1996جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 
  1999التحقت بالكلية عام 

 عبدالكريم عصمت زينل كتوردالاألستاذ المساعد  24
 2002جامعة بغداد،  - سسألواتربة الميكانيك  في هندسة دكتوراه

 1996جامعة بغداد،  -الصحية  ماجستير في الهندسة
 1980جامعة البصرة،  –بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2006التحق بالكلية عام 

 عواطف سؤددعبد الحميد الصقار كتوردالاألستاذ المساعد  25
 2001جامعة بغداد،  - الصحية في الهندسة دكتوراه

 1989جامعة بغداد،  - البيئة ماجستير في هندسة
 1976جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1976التحقت بالكلية عام 
 مهند حسين محسن علي الشراويدرس الدكتور مال 26

 2001جامعة بغداد،  -في هندسة االنشاءات دكتوراه
 1996جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 1989جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1997التحق بالكلية عام 

 مهدي عبيد كركوش محمد الجميليدرس الدكتور مال 27
 2008جامعة بغداد،  - سسألواتربة الميكانيك  في هندسة دكتوراه

 1998جامعة بابل،  - سسألواتربة الميكانيك  ماجستير في هندسة
 1995جامعة بابل،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2009التحقت بالكلية عام 

 االمينرافع محمود عباس درس الدكتور مال 28
 2003جامعة بغداد،  -في هندسة االنشاءات دكتوراه

 1991جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 1983جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1994التحق بالكلية عام 
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 عالء حسين علوان حميد الزهيريدرس الدكتور مال 29
 2005جامعة بغداد،  -في هندسة االنشاءات دكتوراه

 2000جامعة بغداد،  - سسألواتربة الميكانيك  ماجستير في هندسة
 1987جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2004التحق بالكلية عام 

 هيفاء عبد الرسول علي الزيديدرس مال 30
 جامعة بغداد -مرحلة البحث  - سسألواتربة الميكانيك  في هندسة دكتوراه طالبة

 2000جامعة بغداد،  - سسألواتربة الميكانيك  ماجستير في هندسة
 1997جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1999التحقت بالكلية عام 

 اسماء يونس يحيى احمد الطائي درسمال 31
 2001جامعة بغداد،  - سسألواتربة الميكانيك  ماجستير في هندسة

 1996جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 
 1996التحقت بالكلية عام 

 
 باسم حسين خضير العبيديدرس الدكتور مال 32

 2005الجامعة التكنولوجية،  -صحية البيئية وال في الهندسة دكتوراه
 1992جامعة بغداد،  - المدنية ماجستير في الهندسة

 1986الجامعة التكنولوجية ،  -بكالوريس في في هندسة البناء واالنشاءات 
  2009التحقت بالكلية عام 

 ميسم ثامر مطشر سفاح الحديدي درسمال 33
 2002جامعة بغداد،  - سسألواتربة الميكانيك  ماجستير في هندسة

 1999جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 
 2002التحقت بالكلية عام 

 
 امجد حمد خليل ابراهيم درس الدكتور مال 34

 2006جامعة بغداد،  - طرقالمواصالت والهندسة في  دكتوراه
 2001جامعة بغداد،  - طرقالمواصالت والهندسة في ماجستير 

 1998جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 
  2006التحق بالكلية عام 

 محمد قادر اسماعيل البياتيدرس الدكتور مال 35
 2007جامعة بغداد،  - طرقالمواصالت والهندسة في  دكتوراه

 1998جامعة بغداد،  - طرقالمواصالت والهندسة في ماجستير 
 1993جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2000التحق بالكلية عام 

 صالح الراويعبير عبد القادر درس الدكتور مال 36
 2007جامعة بغداد،  - مواد البناء في هندسة دكتوراه

 2000جامعة بغداد،  - مواد البناءماجستير في هندسة 
 1991الجامعة المستنصرية،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

 1993التحقت بالكلية عام 
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 احمد جبار حسين درس الدكتور مال 37
 2007، التكنولوجيةالجامعة  -في هندسة االنشاءات  دكتوراه

 1999،  التكنولوجيةالجامعة  -واالنشاءات  البناء هندسةماجستير في 
 1992جامعة الموصل،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2006التحق بالكلية عام 

 عامر فاروق عزتدرس الدكتور مال 38
 2008، التكنولوجيةالجامعة  -في هندسة االنشاءات  دكتوراه

 1993، التكنولوجيةالجامعة  -االنشاءات  هندسةماجستير في 
 1990، التكنولوجيةالجامعة  -واالنشاءات  البناء هندسةبكالوريس في 

  2005التحق بالكلية عام 

 علي احسان صالح الدين درس الدكتور مال 39
 2008، التكنولوجيةالجامعة  -في هندسة االنشاءات  دكتوراه

 1998الجامعة المستنصرية،  -ماجستير في هندسة االنشاءات 
 1995الجامعة المستنصرية،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2005التحق بالكلية عام 

 محمود ذياب احمد ناصر الالميدرس الدكتور مال 40
 2008، التكنولوجيةالجامعة  - سسألواتربة الميكانيك  في هندسة دكتوراه

 2000، التكنولوجيةالجامعة  - سسألواتربة الميكانيك  ماجستير في هندسة
 1996، التكنولوجيةالجامعة  -واالنشاءات  البناء هندسةبكالوريس في 

  2006التحق بالكلية عام 

 حسينبلقيس عبد الواحد احمد  درسمال 41
 1998جامعة بغداد،  - سسألواتربة الميكانيك  ماجستير في هندسة

 1995جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 
 1999التحقت بالكلية عام 

 
 عذراء هاشم محمد مال اهللا الهبشدرس الدكتور مال 42

 2008، المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي -في هندسة المساحة  دكتوراه
 1999، المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي -ماجستير في هندسة المساحة 

 1981جامعة بغداد،  - المساحة هندسةبكالوريس في 
  1984التحقت بالكلية عام 

 صالح رحيمه عبيد الزبيديدرس الدكتور مال 43
 2008جامعة بغداد،  -في هندسة االنشاءات دكتوراه

 2001جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 1998جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2001التحق بالكلية عام 

 سرى كريم علي خضير العبيديدرس الدكتور مال 44
 2010جامعة بغداد،  - الصحية في الهندسة دكتوراه

 1995جامعة بغداد،  - المدنية ماجستير في الهندسة
 1990جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1995التحقت بالكلية عام 
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 ليلى هاشم هالل درسمال 45
 1993جامعة بغداد،  -كلية العلوم  –ماجستير في علوم الرياضيات 

 1987الجامعة المستنصرية،  -كلية العلوم  –بكالوريس في علوم الرياضيات 
  1993التحقت بالكلية عام 

 نوار عمران علي ناصردرس الدكتورة مال 46
 2010جامعة بغداد،  - البيئة في الهندسة دكتوراه

 2001جامعة بغداد،  - البيئة ماجستير في هندسة
 1993جامعة بغداد،  - مائيةالموارد بكالوريس في هندسة ال

  1993التحقت بالكلية عام 

 علي حسين عليدرس الدكتور مال 47
 2010جامعة بغداد،  -في هندسة االنشاءات دكتوراه

 2006، التكنولوجيةالجامعة  -واالنشاءات  البناء هندسةماجستير في 
 2000جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2006التحق بالكلية عام 

 مشرق فؤاد كاظم درس الدكتور مال 48
 2010، التكنولوجيةالجامعة  -في هندسة االنشاءات  دكتوراه

 2002، التكنولوجيةالجامعة  -واالنشاءات  البناء هندسةماجستير في 
 1999، التكنولوجيةالجامعة  -واالنشاءات  البناء هندسةبكالوريس في 

  2006التحق بالكلية عام 

 زينة خضير عباس درس الدكتور مال 49
 2010جامعة بغداد،  - مواد البناء في هندسة دكتوراه

 2004جامعة بغداد،  - مواد البناءماجستير في هندسة 
 1996جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1996التحقت بالكلية عام 

 اكرام فرعون احمد  درسمال 50
 2002الجامعة التكنولوجية ،  - مواد البناءهندسة في ماجستير 

 1999الجامعة التكنولوجية ،  - هندسة البناء واالنشاءاتفي دبلوم عالي 
 1997جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2003التحقت بالكلية عام 
 مصطفى عبد اهللا هالل درسمال 51

 2002جامعة بغداد،  - مشاريعالإدارة ماجستير في هندسة 
 1999جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

 2002التحق بالكلية عام 
 

 رنا محمد امين عبد اللطيف الخضار درسمال 52
 2000جامعة بغداد،  - سسالتربة واالميكانيك ماجستير في هندسة 

 1997جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 
 2000التحقت بالكلية عام 
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 كاظم رحيم رزيج الدكتور المدرس  53
 2011،  مشاريعالإدارة دكتوراه في هندسة 
 1997، التكنولوجيةالجامعة  - مشاريعالإدارة ماجستير في هندسة 

 1993، التكنولوجيةالجامعة  -واالنشاءات  البناء هندسةبكالوريس في 
  2006التحق بالكلية عام 

 عباس فاضل ابراهيم العامري درس المساعدمال 54
 جامعة بغداد -مرحلة البحث  - سسألواتربة الميكانيك  في هندسة دكتوراهطالب 

 2002جامعة بغداد،  - سسالتربة واالميكانيك ماجستير في هندسة هندسة 
 1999جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

 2002التحق بالكلية عام 
 

 حيدر عامر احمد البغدادي درس المساعدمال 55
 جامعة بغداد -مرحلة البحث  -في هندسة االنشاءات  دكتوراهطالب 

 2003جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات 
 1999جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2002التحق بالكلية عام 
 قصي اسعد عباس رحيم العاقولي درس المساعدمال 56

 2003جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 1999جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

 2003التحق بالكلية عام 
 

 شذى ضياء محمد درس المساعدمال 57
 جامعة بغداد -مرحلة البحث  -في هندسة االنشاءات  دكتوراهطالبة 

 1999جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات 
 1996جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2003التحقت بالكلية عام 

  علياء مريح محمد المساعددرس مال 58
 2003الجامعة المستنصرية،  - مواد البناءهندسة في ماجستير 

 2001الجامعة المستنصرية،  - المدنيةهندسة الفي بكالوريس 
 2006التحقت بالكلية عام 

 
 زيد فضيل وثيج درس المساعدمال 59

 2005جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات 
 جامعة بغداد -الهندسة المدنية بكالوريس في 

 
  حيدر محمد حمودي درس المساعدمال 60

 ماليزيا -مرحلة البحث  - سسألواتربة الميكانيك  في هندسة دكتوراهطالب 
 1993، سسالتربة واالميكانيك ماجستير في هندسة هندسة 

 1988الجامعة التكنولوجية،  - هندسة البناء واالنشاءاتفي بكالوريس 
 2005التحق بالكلية عام 
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 غيدق احمد فاضل درس المساعدمال 61
 2003جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات
 2000جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

 2006التحق بالكلية عام 
 

 نهاد طارق خشين  درس المساعدمال 62
 2002، التكنولوجيةالجامعة  -االنشاءات  هندسةماجستير في 

 2000، التكنولوجيةالجامعة  -واالنشاءات  البناء هندسةبكالوريس في 
  2006التحق بالكلية عام 

 عدنان نجم الزم  درس المساعدمال 63
 2003، التكنولوجيةالجامعة  -االنشاءات  هندسةماجستير في 

 2000، التكنولوجيةالجامعة  -واالنشاءات  البناء هندسةبكالوريس في 
  2005التحق بالكلية عام 

 فارس صادق مصطفى الصفار درس المساعدمال 64
 جامعة بغداد -مرحلة التحضيرية ال - سسألواتربة الميكانيك  في هندسة دكتوراهطالب 

 1998جامعة بغداد،  - سسالتربة واالميكانيك ماجستير في هندسة هندسة 
 1995جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2006التحق بالكلية عام 

 محمد عبد الجبار عبد الستارالمدرس المساعد  65
 2005جامعة بغداد،  - سسالتربة واالميكانيك ماجستير في هندسة 

 2001جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 
 2006التحق بالكلية عام 

 
 عباس محمد برهان المدرس المساعد  66

 جامعة بغداد -مرحلة التحضيرية ال - مشاريعالإدارة  في هندسة دكتوراهطالب 
 2004جامعة بغداد،  - مشاريعالإدارة ماجستير في هندسة هندسة 

 2000جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 
  2006التحق بالكلية عام 

 احمد محمد رؤوف المدرس المساعد  67
 جامعة بغداد -مرحلة التحضيرية ال - مشاريعالإدارة  في هندسة دكتوراهطالب 

 2005جامعة بغداد،  - مشاريعالإدارة ماجستير في هندسة هندسة 
 2000جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2006التحق بالكلية عام 

 مهدي حميد محمدالمدرس المساعد  68
 المملكة المتحدة -اإلنشاءات  في هندسة دكتوراهطالب 

 2000، التكنولوجيةالجامعة  -االنشاءات  هندسةماجستير في 
 1997، التكنولوجيةالجامعة  -واالنشاءات  البناء هندسةبكالوريس في 

  2006التحق بالكلية عام 
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 تغريد حسن ابراهيم المدرس المساعد  69
 2006جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات 
 2002جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

 2005التحقت بالكلية عام 
 

 مهند ابراهيم محمد المدرس المساعد  70
 2004جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات 
 2000جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

 2006التحق بالكلية عام 
 

 احمد سلمان جواد المدرس المساعد  71
 2006جامعة بغداد،  - سسالتربة واالميكانيك ماجستير في هندسة 

 2002جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 
  2007التحق بالكلية عام 

 علياء حسين ناصرالمدرس المساعد  72
 2007جامعة النهرين،  -كلية العلوم  – تطبيقيةماجستير في علوم الرياضيات ال
 2003جامعة النهرين،  -كلية العلوم  –بكالوريس في علوم الرياضيات 

 2007التحقت بالكلية عام 
 

 ميرفت رزاق وليالمدرس المساعد  73
 جامعة بغداد -مرحلة التحضيرية ال - مشاريعالإدارة  في هندسة دكتوراهطالبة 

 2007جامعة بغداد،  - مشاريعالإدارة ماجستير في هندسة 
 1995جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  1996التحقت بالكلية عام 

 بان فاضل سلمان المدرس المساعد  74
 2007ماجستير في هندسة االنشاءات، 
 2006بكالوريس في الهندسة المدنية، 

  2011التحقت بالكلية عام 
 احالم علي عبود المدرس المساعد  75

 2008جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات 
 2005جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2008التحقت بالكلية عام 
 بشار جبار خلف علي الدعميالمدرس المساعد  76

 2008جامعة بغداد،  - بيئيةالهندسة ماجستير في ال
 2003الجامعة المستنصرية،  - بيئيةالهندسة البكالوريس في 

 2009التحق بالكلية عام 
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 اسراء مبدر عيدان المدرس المساعد  77
 2009جامعة بغداد،  -ماجستير في هندسة االنشاءات 
 2005جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2009التحقت بالكلية عام 
 عوادهديل خالد المدرس المساعد  78

 2010جامعة بغداد،  - مواد البناءماجستير في هندسة 
 1996جامعة بغداد،  -بكالوريس في الهندسة المدنية 

  2000التحقت بالكلية عام 
 

 المهندسون

تاريخ الحصول  االختصاص االسم
تاريخ  الدرجة الوظيفية على الشهادة 

 التعيين
 1993مهندس اقدم         1992هندسة مدنية        هدى بطرس داود توما         

 1996مهندس اقدم         1995هندسة مدنية        زينة زكي ميخائيل دنو         

 1996مهندس اقدم         1995هندسة مدنية        علياء فالح حمد ضائع         

 2000مهندس اقدم         1996هندسة مدنية        نجالء ادهم صبحي بكر        

 2001م. مهندس           1996هندسة مدنية        رواء خالد عبود احمد          

 2003مهندس              1999هندسة مدنية        محمد ماجد حميد عبد اهللا      

 2006م. مهندس           2006هندسة مدنية        رشا عطوان فرج حبيب        

 2007م. مهندس           2006هندسة المساحة     امال مهدي علي الكناني       

 2008م. مهندس           2007هندسة مدنية        عقيل طالب فاضل مراد        

 2008م. مهندس           2007هندسة مدنية        رؤى حامد لطيف شالل        

 2008م. مهندس           2007هندسة المساحة     نور سمير صادق حسن        
 

 واإلداريون الفنيونالموظفون 

تاريخ الحصول  االختصاص االسم
تاريخ  الدرجة الوظيفية على الشهادة 

 التعيين
 1974مدرب فني اقدم        1964ضياء محمد عباس الربيعي   

 1975رئيس مدربين فنيين   1972فياض عزيزعلي                

 1975مدير فني اقدم        1976هندسة مكائن    محمد جواد كاظم علي         

 1977رئيس مالحظين       1977جمال فليح ملك جويعر         

 1983رئيس مالحظين       1982 مدني  ساجدة كاظم عبد الحسن  

 1993 رئيس مالحظين  2000بحوث عمليات  ندى صادق اسماعيل احمد    

 1993 رئيس مدربين م. 2001هندسة المساحة  سعدون مدب رشيد حمد       

 1997مالحظ فني اقدم       1995ادارة تقنية       ايمان عبد االله حمزة          

 1998مالحظ فني اقدم       1997 انشاءاتبناء وبيداء عليوي عباس خلف     

 2007م. مترجم             2001لغة انكليزية     وفاء عبد الهادي طه           

 2007معاون فني            2000مدني              رواء عبد الرسول علي 
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  محور الرواد 

 الذين كان لهم أثر كبير في نشأة و تطور القسم الروادالتدريسييـن 
عدد كبير من  التدريسييفتخر قسم الهندسة المدنية بأن تخرج منه وقام بالتدريس فيه واالنتماء إلى مالكه 

المستوى على سواء رواد الهندسة المدنية الذين كان لهم اإلسهام الفاعل في الحركة الهندسية والعلمية واألكاديمية 
فاعل ومنهم من أصبح رئيسا ومنهم كان الخبير واالستشاري الالعالم منهم كان المحلي او العربي او العالمي حيث 

منهم من تبوء مناصب  يئات تدريسية او رؤساء اقسام في جامعات عالمية اومحلية او عالمية او اعضاء ه لجامعة
 العراق في الهندسية الدعائم تثبيت في واضحة بصمة تركوافي العراق. ان رواد قسم الهندسة المدنية  ادارية

 .العمرانية الحركة في المميز تأثيرهم الى إضافة االكاديمية والحركة

 .منهم محدود عدد نقتصر على وسوف للغاية طويلة الرواد األساتذة قائمة نا

 الذي ،صاحب نظرية الجريان متعدد االطوار شحنتو مهدياألستاذ الدكتور  الجليل العالم القائمة يترأس 
 وأبحاثه مؤلفاته أن حيث ،العالم مستوى على وانما حسبف العراق مستوى على ليس ،المائيات هندسة أسس وضع

 .المتقدمة الغربية الجامعات من العديد في تدرس ونظرياته

الذي ارسى دعائم الهندسة في بداية تأسيس  ،المالئكة ىعيس جميل الدكتور األستاذ ذكرن المجال نفس في
تسعينياته  حتىرئاسة القسم لفترات عديدة وطويلة منذ خمسينات القرن الماضي قسم الهندسة المدنية وشغل منصب 

عامًا وله مساهمات كبيرة في مجال هندسة المائيات إضافة الى مساهماته على  األربعين وقد تجاوز عمله في القسم
فاه االجل امنها كونه عضو المجمع العلمي العراقي  وعضو المجمع اللغوي العراقي حتى و ،المستوى االجتماعي

 مؤسسات مع القسم عمل وتعشيق تأسيسه منذ المدنية الهندسة قسم هيكلية وضع في الفضل له كان . كمارحمه اهللا
ونذكر هنا ان اول شهادة دكتوراه في الهندسة المدنية منحت من القسم الول طالب  ،الحديثة العراق ةدول في الري

 .بإشرافه رحمه اهللا

والزال لهم دور فاعل وإسهامات واضحة في الحركة العمرانية في العراق  واومن االساتذة الذين كان
 عدد كبيرمنالهندسة العراقية كونه اشرف على به الذي تفخر  ،محمود شاكر خالد الدكتور سابقا وحاليا األستاذ

دكتوراه في فترة خدمته في قسم الهندسة المدنية منذ نهاية خمسينات القرن الماضي حتى عام الماجستير وال ةطالب
وشغل . اضافة الى ذلك فانه ترأس قسم الهندسة المدنية لفترة طويلة استاذ متمرس في القسموهو االن  2011

ة التي اسهم في تصميمها او ني. اما قائمة المشاريع العمراالهندسة في سبعينات القرن الماضيمنصب عميد كلية 
لتشمل مشاريع ذات النوعية على مستوى العراق وكل مشاريع االعمار والنقل والجسور  فتمتدبها كاستشاري  عمل

اليه هو اسهامه في وضع المواصفات العراقية  يشارواألبنية والمستشفيات والمعامل والمصانع ومن اهم ما 
 القاسم محمد طريقجسور  مثل الجسور من العديد تصاميم في امههسوا تنفيذهاو تصميمهاالخاصة بالجسور و

 .الستشاريوال يزال عطاءه مستمرًا من خالل عمله ا بغداد في المعلق الجسر أعمارإعادة و ،السريع للمرور

االستاذ ومن ابرز االساتذة الذين كان لهم الفضل في العمل االكاديمي والمهني في مجال الموارد المائية 
من العطاء  عاماوالذي له اطول فترة تدريس في الجامعات العراقية التي ناهزت الستين  مدحت فضيل فتح اهللا

وله الفضل في وضع مؤلفات مزاولة المهنة  2009بداية خمسينيات القرن الماضي وحتى عام  ذالمستمر من
األستاذ المشارك يوسف اما  .لوصفيةوالهندسة ا الهندسية وفي اعداد جداول الكميات والذرعات وحساب الكميات

كان فقد ، خمسينيات وحتى سبعينيات القرن الماضي منذفي قسم الهندسة المدنية  تمتد مسيرة عطاءهالذي ، فالدوا
له مؤلفات في انشاء وتنفيذ المباني وفحص مواد البناء والتي تدرس في  له اثر واضح في التدريس والتأليف حيث

 .الجامعات العراقية حاليًا
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 الواسعة اإلسهامات صاحب دنو سعيد خالد الدكتور االستاذ فنذكر اإلنشاءات هندسة اختصاصاما في 
 ،غالب علي مظفر الدكتور األستاذو الماضي القرن وثمانينيات سبعينيات فترة في الحديثة اإلنشائية المشاريع في

 .السبعينات فترة خالل القسم في العليا والدراسات العلمي البحث حركة في الواضح األثر له كان الذي

االستاذ ارتين ليفون حيث كان اول تدريسي في الجامعات العراقية في  نذكر الصحية الهندسة مجال وفي
والذي باالشتراك مع االستاذ زهير ساكو الهندسة الصحية واول من ساهم في وضع كتابًا منهجيًا في انشاء المباني 

تصميم اول  اعتمد ككتاب منهجي في جميع الجامعات العراقية وعدد كبير من الجامعات العربية وكان قد ساهم في
زهير ساكو منذ بداية الستينات في التدريس واالشراف لقد ساهم االستاذ  .معالجة المياه الثقيلة في العراقلمشروع 

مواضيع ادارة االعمال الهندسية على مستوى على طلبة الدراسات العليا وكانت لمساته واضحة في تحديد محاور 
 تراكه في اعداد مواصفات عديدة في وزارة التخطيط.الدراسات االولية والعليا باالضافة الى اش

والذي  شيرزاد احسانكتور دال المتمرس الرواد من قسم الهندسة المدنية االستاذالمتمرسين ومن االساتذة 
في ستينات  والبلديات واالسكان االشغال ، اضافة الى شغله منصب وزير1950 عام منذامتدت فترة خدمته 

، واالستاذ المتمرس الدكتور ناجي عبد القادر والذي شغل منصب عميد كلية الهندسة الماضيوسبعينات القرن 
الدكتور هاشم محمد سعيد الذي ترأس مؤسسة المعاهد المتمرس االستاذ وكذلك نذكر  1969الى  1958للفترة من 

واالستاذ المتمرس الدكتور عباس  حمزاويالدكتور هاشم المتمرس في ثمانينيات القرن الماضي واالستاذ  الفنية
واالستاذ الدكتور ناجي توفيق الذي كانت له مساهمات في اعداد كتاب في االحصاء وهندسة المساحة  الخفاجي

 باإلضافة الى ترأسه للقسم لسنوات عديدة.

والذي شغل منصب االستاذ الدكتور ليث إسماعيل نامق  نذكر واألسس التربة اختصاص هندسة وفي
 التربة اختصاص هندسة في الذين ال تزال مؤلفاتهم. ومن االساتذة قسم الهندسة المدنية وعميد كلية الهندسةرئيس 

 .يوسف جواد الشكرجي واالستاذ الدكتور نوري المحمدي الدكتور األستاذ تدرس في الجامعات العراقية واألسس

 في المنشورة العلمية اإلسهامات من عدد أكبر له الذي الراوي شفيق رياض الدكتور األستاذ أيضًا ونذكر
زين العابدين رؤوف الذي له  الدكتورواالستاذ  الخرسانة وتكنولوجيا المواد علمل مجا في العالمية العلمية المجالت

 .الخرسانة وتكنولوجيا المواد علمل مجا فياسهامات علمية كثيرة 

 من الكثر مسيرته امتدت الذي العاني محمود حامد األستاذيشمخ  والمواصالت الطرق هندسة مجال وفي
 في المهني المستوى وعلى الطرق مختبر تأسيس في ، الذي ساهموالعلمي األكاديمي المستوى على عامًا) 40(

 .الجسورو الطرق من العديد تصاميم في همساهمات

 دعائم إرساء في الفضل ساكو ميخائيل زهير المساعد لألستاذ فان الهندسية اإلدارة مجال في أما
 .المدنية الهندسة قسم ضمن الفرع هذا وتثبيت وتأسيس العليا الدراسات
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 األستاذ الدكتور مهدي حنتوش األستاذ المتمرس الدكتور جميل المالئكة

 األستاذ المتمرس الدكتور خالد شاكر األستاذ المتمرس مدحت فضيل فتح اهللا

 األستاذ المتمرس الدكتور ناجي عبد القادر األستاذ المتمرس الدكتور هاشم حمزاوي

 األستاذ المتمرس الدكتور عباس الخفاجي األستاذ المتمرس الدكتور احسان شيرزاد
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 رؤساء القسم

 رؤساء قسم الهندسة المدنية منذ تأسيسه ولغاية االن.

 

1 
 الدكتور جميل عيسى المالئكة

 1953 إلى 1942الفترة من 

 

2 
 السيد يرفانت اوزنيان

 1955 إلى 1953الفترة من 

 

3 
 الدكتور جميل عيسى المالئكة

 1960 إلى 1955 الفترة من

 

4 
 الدكتور فرج تاجريان

 1963 إلى 1960 الفترة من

 

5 
 الدكتور جميل عيسى المالئكة

 1973 إلى 1963 الفترة من

 

6 
 الدكتور ناجي توفيق العاني

 1976إلى  1973 الفترة من
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7 
 الدكتور ليث اسماعيل نامق

 1981إلى  1976الفترة من 

 

8 
 الدكتور خالد شاكر محمود

 1985إلى  1981الفترة من 

 

9 
 الدكتور ليث اسماعيل نامق

 1987إلى  1985الفترة من 

 

10 
 السيد ارتين ليفون

 1989إلى  1987الفترة من 

 

11 
 السامرائيالدكتور مفيد 

 1991إلى  1989الفترة من 

 

12 
 الدكتور خالد سعيد دنو

 1992إلى  1991الفترة من 

 

13 
 الدكتور احمد دبدب

 2000إلى  1992 الفترة من
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14 
 الدملوجيسالم الدكتور عمر الفاروق 

 2004إلى  2001 الفترة من

 

15 
 الدكتور ثامر خضير محمود

 2007إلى  2004 الفترة من

 

16 
 السهيليهاشم الدكتور رافع 

 2010إلى  2007 الفترة من

 

17 
 الدكتور عدنان فالح علي

 2011إلى  2010 الفترة من

 

18 
 نزار كامل علي العقيلي الدكتور

 ومستمر 2011 الفترة من
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  المحور العلمي 

 الشهادات الممنوحة
يمنح قسم الهندسة المدنية خريجي الدراسات االولية شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية منذ عام  

 ولحد االن ويمنح شهادتي الماجستير والدكتوراه في علوم الهندسة المدنية لالختصاصات التالية: 1942

 الهندسة اإلنشائية. .1
 هندسة التربة واألسس. .2
 هندسة الطرق والمواصالت. .3
 مواد البناء.هندسة  .4
 الهندسة الصحية. .5
 هندسة ادارة المشاريع. .6

 نظام الدراسة
) سنوات يستوفي فيها 4( امدهامدة دراسة وب السنوينظام الالنظام الدراسي للدراسات األولية هو ان  
 .زعة على السنوات الدراسية األربع) وحدة دراسية مو160الطالب (

 

    
 

 
 طلبة قسم الهندسة المدنية
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 2012 – 2011المدنية للعام الدراسي مفردات مناهج قسم الهندسة 
 

 الدراسات األولية
 

 )المرحلة االولى( الدراسات األوليةمفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات )

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات )

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

 - 1 3 - 1 3 6 الرياضيات  101هـ .ع 

 - 1 3 - 1 3 6 الميكانيك الهندسي 102هـ .م 
 2 - 2 2 - 2 6 مبادئ علم الحاسبات 109هـ .ع 
 4 - 1 4 - 1 6 الرسم الهندسي 103هـ .م 
 - 1 1 - 1 1 2 هندسيالحصاء الا 108هـ .م 
 2 - - 2 - - 2 الورش 107هـ .ع 
 - 1 1 - 1 1 2 اللغة األنكليزية 111هـ .ع 
 1 1 1 1 1 1 4 مواد بناء 105هـ .م 
 1 1 1 1 1 1 4 جيولوجيا الهندسيةال 104هـ .م 
 - 1 1 - 1 1 2 حقوق االنسان 113هـ .ع 

 10 7 14 10 7 14 40 المجموع
 31 31 عدد الساعات االسبوعية

 
 

 (المرحلة الثانية)الدراسات األولية  منهاجمفردات 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

 - 1 3 - 1 3 6 الرياضيات  201هـ .ع 

 - 1 3 - 1 3 6 مقاومة المواد 203هـ .م 
 2 - 2 2 - 2 6 حاسباتالبرمجة  204هـ .ع 
 2 1 2 2 1 2 6 المساحة الهندسية 201هـ .م 
 1 1 1 1 1 1 4 مبانيالانشاء  206هـ .م 
 1 1 2 1 1 2 6 ميكانيك الموائع 205هـ .م 
 2 1 1 2 1 1 4 تكنولوجيا الخرسانة 207هـ .م 
 - 1 1 - 1 1 2 الحريات و الديمقراطية 206هـ .ع 

 8 7 15 8 7 15 40 المجموع
 30 30 عدد الساعات االسبوعية
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 األولية (المرحلة الثالثة) الدراساتمفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

 الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري
 - - 2 - - 2 4 التحليالت الهندسية  305.م هـ 

 - 1 3 - 1 3 6 نظرية االنشاءات 301هـ .م 
 2 1 2 2 1 2 6 ميكانيك التربة 302هـ .م 
 - 1 2 - 1 2 4 هندسة الموارد المائية 304هـ .م 
 - 1 3 - 1 3 6 مسلحةالخرسانة ال 303هـ .م 
االدارة و االقتصاد  307هـ .م 

 - - 2 - - 2 4 الهندسي

 1 1 1 1 1 1 4 هندسة المرور 306هـ .م 
 1 1 1 1 1 1 4 الطرق العددية 309هـ .م 
 1 1 - 1 1 - 2 تطبيقات حاسوبية 308هـ .م 

 5 7 16 5 7 16 40 المجموع
 28 28 عدد الساعات االسبوعية

 
 

 األولية (المرحلة الرابعة) الدراساتمفردات منهاج 

رمز المادة 
عدد  المادة الدراسية الدراسية

 الوحدات

  الفصل الدراسي األول
 ( الساعات ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ( الساعات ) 

 عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي نظري

 تصاميم الخرسانة 406هـ .م 
 - 2 2 - 2 2 4 المسلحة

 المنشآتتصميم  401هـ .م 
 - 2 2 - 2 2 4 الحديدية

في مواضيع منتخبة  410هـ .م 
 - 1 2 - 1 2 4 ت الهيدروليكيةاالمنش

 - 2 2 - 2 2 4 هندسة االسس 402هـ .م 
 1 - 2 1 - 2 6 هندسة الطرق 403هـ .م 
الهندسة الصحية  404هـ .م 

 1 1 2 1 1 2 6 والبيئية

 - 1 2 - 1 2 4 طرق االنشاء والتخمين 405هـ .م 
 - 1 2 - 1 2 4 هايدرولوجيال 409هـ .م 
 2 - 1 2 - 1 4 المشروع الهندسي 408هـ .م 

 4 10 17 4 10 17 40 المجموع
 31 31 عدد الساعات االسبوعية
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 الدراسات العليا (الماجستير)
 

 اإلنشاءاتهندسة اختصاص  (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 متقدم تحليل انشائي - 3 3
 تصاميم الجسور - 3 3
 ديناميك المنشآت - 3 3
 خرسانة مسبقة االجهاد - 3 3
 )Iاللغة االنكليزية ( - 1 1
 المجموع - 13 13

 
 اإلنشاءاتهندسة اختصاص  (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 محددة العناصر ال - 3 3
  المنشآتاستقرارية  - 3 3
 نظرية االلواح و القبب - 3 3
 التحليل اللدن - 3 3
 )IIاللغة االنكليزية ( - 1 1
 المجموع - 13 13

 
 واألسس تربةالهندسة  اختصاص (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 ميكانيك التربة المتقدم - 3 3
 العناصر المحددة في ميكانيك التربة  - 3 3
 النضح - 3 3
 تحريات الموقع - 2 2
 تحليالت عددية متقدمة - 3 3
 )Iاللغة االنكليزية ( - 1 1
 المجموع - 15 15

 
 واألسس تربةالهندسة  اختصاص (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 ترابيةالسدود ال - 3 3
 فحوصات التربة المتقدمة - 2 2
 تحسين و ثبوتية التربة - 3 3
 تصاميم االسس المتقدم - 3 3
 ديناميك التربة - 3 3
 )IIاللغة االنكليزية ( - 1 1
 المجموع - 15 15
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 مواصالتالطرق وال هندسة اختصاص (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 )Iمواد التبليط االسفلتية ( - 3 3
 الشبكات العصبية االصطناعية - 3 3
 هندسة المرور المتقدم  - 3 3
 هندسة السكك - 3 3
 )Iاللغة االنكليزية ( - 1 1
 المجموع - 13 13

 
 مواصالتالطرق وال هندسة اختصاص (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 التصميم الهندسي للطرق  - 3 3
 تصريف الطرق السريعة - 3 3
 تخطيط النقل - 3 3
 )IIمواد التبليط االسفلتية ( - 3 3
 )IIاللغة االنكليزية ( - 1 1
 المجموع - 13 13

 
 مشاريعال إدارةهندسة  اختصاص (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال

 عدد الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 عقود المقاوالت  - 3 3
 ادارة المعدات  - 3 3
 عملياتالبحوث  - 3 3
 )I(ادارة التصميم والتنفيذ  - 3 3
 )Iاللغة االنكليزية ( - 1 1
 المجموع - 13 13

 
 مشاريعال إدارةهندسة  اختصاص (الفصل الدراسي الثاني)ماجستير مفردات منهاج ال

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات
 المادة

 العملي النظري
 تخطيط متقدم - 3 3
 ادارة المحاسبة والتمويل - 3 3
 االحصاء الهندسي المتقدم - 3 3
 مواضيع منتخبة - 3 3
 )IIاللغة االنكليزية ( - 1 1

 المجموع - 13 13
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 موادالهندسة  اختصاص (الفصل الدراسي األول)ماجستير مفردات منهاج ال
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 تحليل انشاءات متقدم  - 3 3
 Iتكنلوجيا الخرسانه المتقدم  - 3 3
 صدأ حديد التسليح في الخرسانة - 3 3
 تكنولوجيا السيراميك المتقدم - 3 3
 )Iاللغة االنكليزية ( - 1 1

 المجموع - 13 13
 

 موادالهندسة  اختصاص )لثاني(الفصل الدراسي اماجستير مفردات منهاج ال
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 عناصر محددة - 3 3
 التكنولوجيا الجديدة في المواد السيراميكية(الحراريات) - 3 3
 تكنولوجيا الخرسانة والمواد اإلنشائية - 3 3
 االحصاء الهندسي المتقدم - 3 3
 )IIاللغة االنكليزية ( - 1 1

 المجموع - 13 13
 
 

 الدراسات العليا (الدكتوراه)
 

 اإلنشاءاتهندسة  اختصاص (الفصل الدراسي األول)دكتوراه مفردات منهاج ال
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 ميكانيك مواد متقدم - 3 3
 )II(ديناميك المنشات  - 3 3
 مفاضلة رياضية للمنشآت - 3 3
 تصاميم االسس المتقدم - 3 3
 نمذجة الخرسانة المسلحة - 3 3
 )Iاالنكليزية (اللغة  - 1 1

 المجموع - 16 16
 

 اإلنشاءاتهندسة  اختصاص (الفصل الدراسي الثاني)دكتوراه مفردات منهاج ال
عدد 

 الوحدات
 عدد الساعات

 المادة
 العملي النظري

 مواضيع منتخبة - 3 3
 تاستقرارية المنشا - 3 3
 ت المحصنةالمنشا - 3 3
  متقدمالمحددة العناصر ال  - 3 3
 )IIاللغة االنكليزية ( - 1 1

 المجموع - 13 13
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 مشاريعال إدارةهندسة  اختصاص (الفصل الدراسي األول)دكتوراه مفردات منهاج ال

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات
 المادة

 العملي النظري
 ادارة جودة االنشاءات - 3 3
 ادارة العمليات - 3 3
 دراسة الجدوى - 3 3
 االستدامةهندسة  - 3 3
 )Iاللغة االنكليزية ( - 1 1
 المجموع - 13 13

 
 مشاريعال إدارةهندسة  اختصاص )لثاني(الفصل الدراسي ادكتوراه مفردات منهاج ال

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات
 المادة

 العملي النظري
 ادارة عقود متقدم - 3 3
 مواضيع منتخبة - 3 3
 اسواق االنشاءات الدولية - 3 3
 بحوث عمليات متقدم - 3 3
 )IIاللغة االنكليزية ( - 1 1
 المجموع - 13 13

 
 واألسسميكانيك التربة هندسة  اختصاص (الفصل الدراسي األول)دكتوراه مفردات منهاج ال

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات
 المادة

 العملي النظري
 الرياضيات المتقدم - 3 3
 تثبيت التربة المتقدم - 3 3
 تحليل االسس المتقدم - 3 3
 التربة ديناميك - 3 3
 )Iاللغة االنكليزية ( - 1 1
 المجموع - 13 13

 
 واألسسميكانيك التربة هندسة  اختصاص )لثاني(الفصل الدراسي ادكتوراه مفردات منهاج ال

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات
 المادة

 العملي النظري
 المتقدمةالجيولوجيا الهندسية  - 3 3
 مواضيع منتخبة - 3 3
 هندسة الهزات االرضية - 3 3
 نمذجة تصرف التربة - 3 3
 )IIاللغة االنكليزية ( - 1 1
 المجموع - 13 13
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 دنية للدراسات األوليةالمعتمدة في مناهج قسم الهندسة الم نسب الوحدات األسبوعية
 

 

 
 

 دنية للدراسات العلياالمعتمدة في مناهج قسم الهندسة الم نسب الوحدات
 

 

 
  

   نظري
45% 

 تطبيقي
23% 

 عملي
32% 

 نسب الوحدات االسبوعية للمرحلة االولى 

   نظري
50% 

 تطبيقي
23% 

 عملي
27% 

  نسب الوحدات االسبوعية للمرحلة الثانية

 نظري  
57% 

 تطبيقي
25% 

 عملي
18% 

 نسب الوحدات االسبوعية للمرحلة الثالثة

 نظري  
55% 

 تطبيقي
32% 

 عملي
13% 

 نسب الوحدات االسبوعية للمرحلة الرابعة

مجموع الوحدات  
 للسنة التحضيرية  

26 
76% 

مجموعة الوحدات  
,  8, لالطروحة
24% 

 )مرحلة الماجستير(نسب الوحدات للدراسات العليا 
 وحدة 34العدد الكلي للوحدات 

مجموع الوحدات  
 للسنة التحضيرية  

26 
42% 

مجموعة الوحدات  
,  36, لالطروحة

58% 

 )مرحلة الدكتوراه(نسب الوحدات للدراسات العليا 
 وحدة 62العدد الكلي للوحدات 
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 مختبرات القسم

هذه تتسم ، والنشاطات العلمية والبحثية واالستشاريةتلبي عشر مختبرا  حداقسم الهندسة المدنية  يضم
 معايرتهاإذ تقوم لجان دورية بصيانة هذه األجهزة و ،مختبرات باحتوائها على عدد كبير من األجهزة المختبريةال

 وفقا للمواصفات العالمية والمحلية.
لقد كان لتلك المختبرات دور فاعل في تطور النتاج البحثي للقسم من خالل إجراء التجارب والفحوص 

من جانب اخر فتحت تلك و من جانب، المختبرية لعدد كثير من الباحثين واألساتذة وطلبة الدراسات االولية والعليا
المختبرات قنوات التفاعل مع المجتمع من خالل اجراء الفحوص المختبرية لكثير من المشاريع الهندسية المرتبطة 

 بالدوائر والمؤسسات الحكومية من خالل آلية التعاون في القسم.
من أساتذة أكفاء  مكونة ،يتم االشراف على تلك المختبرات بشكل دوري من قبل لجان تشكلها رئاسة القسم

ويعمل في المختبرات عدد من المهندسين والفنيين الذين يمتلكون  ،يتمتعون بخبرات واسعة في مجال اختصاصاتهم
في ادناه نبذة عن كل مختبر من مختبرات و ،خبرات متراكمة في إجراء الفحوصات المختبرية بمختلف انواعها

 قسم الهندسة المدنية.

 مختبر اإلنشاءات  .1

ان تأسيس مختبر االنشاءات  يعود لبدايات تأسسيس كلية الهندسة في جامعة بغداد حيث ان بناية المختبر 
على كثير من االجهزة المتطورة لفحص العناصر اإلنشائية  تحتويكانت ضمن مجمع جامعة بغداد في باب المعظم 

 االنشائي للتحميل من نوعه ل جهاز كبيرمثل الروافد والبالطات وباحجام مختلفة. وكان المختبر يحتوي على او
)Loading Frame(،  اجهخرسانة مسبقة االالنتاج عناصر الوعلى اول جهاز) دPrestressed Concrete في (

جامعات العراق. بعد االنتقال الى مجمع الجادرية تعذر نقل االجهزة المختبرية الى موقع القسم الجديد واقتصر على 
متر مربع تم  1000مختبر كبير بمساحة تقدر بأكثر من  نشاءإلكمال إ يسعى القسم حاليا. منهانقل عدد محدود 

ألجهزة المختبرية الحديثة سوف تصميمه من قبل أساتذة قسم الهندسة المدنية وفي حال إكمال العمل به وتجهيزه با
 هم هذا المختبر في دعم البحوث العملية في مجال اختصاص هندسة اإلنشاءات.يس
 

 
  مختبر اإلنشاءات قيد اإلنشاء
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 التربة واألسس للدراسات االولية مختبر ميكانيك .2

جامعة بغداد احد اهم المختبرات الرائدة في مجال ميكانيك التربة ب يعد مختبر التربة في قسم الهندسة المدنية
الهميته الكبيرة في تعليم يعد هذا المختبر بمثابة حجر الزاوية لمختبرات القسم كما  ،وهندسة االسس في العراق

 طلبة الدراسات االولية المفاهيم االساسية للخواص الطبيعية والميكانيكية للتربة.
لقد اسس مختبر ميكانيك التربة في القسم على يد مجموعة من االساتذة الرائدين في مجال ميكانيك التربة 

يس كلية الهندسة في جامعة يعود لبدايات تأسسان تأسيس مختبر ميكانيك التربة  ، حيثوهندسة االسس في العراق
ان بناية المختبر كانت ضمن مجمع جامعة بغداد في باب المعظم. وعند انتقال موقع كلية الهندسة الى مجمع  بغداد.

جامعة بغداد في الجادرية،  اصبحت لمختبر  ميكانيك التربة بناية تتناسب وحجم المختبر اضافة لعدد االجهزة 
متر مربع بما فيها القاعة الدراسية الرئيسة واماكن  300تبلغ مساحة المختبر بحدود  حيث الالزمة لهالمختبرية 

 ) اضافة لغرف االساتذة المحاضرين.2اجراء الفحوصات المختبرية ومخازن عدد (
 

  
 دراسات األوليةللمختبر ميكانيك التربة واألسس 

 

وبعض  ،يتضمن تعليم طلبة الدراسات االولية الخواص الطبيعيةان مختبر ميكانيك التربة للدراسات االولية 
وفحوصات  ،وفحص التدرج الحبيبي ،وحدود اللدونة والليونة ،مثل الوزن النوعي للتربة الخواص الميكانيكية

اضافة لفحص االنضغاط ثالثي المحاور  ،وفحص االنضغاط غير المحصور ،وفحص االنضمام ،والنفاذية ،الرص
من نوع غير القابل لالنضمام غير قابل للبزل. يساهم المختبر ايضا في اجراء الفحوصات المختلفة المقدمة من قبل 

 دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية تحت مظلة الية التعاون الذي يعمل به قسم الهندسة المدنية.

 لدراسات العلياك التربة واألسس لمختبر ميكاني .3

مختبر التربة للدراسات العليا. وتبلغ مساحة المختبر الخاص  بتأسيس، قام قسم الهندسة المدنية 2002في عام 
متر مربع. وان هذه الخطوة فتحت امكانية كبيرة لطلبة الدراسات العليا واساتذة القسم  150للدراسات العليا بحدود 

العلمية ذات المتطلبات الخاصة. ان مختبر التربة للدراسات العليا يتضمن الجراء العديد من التجارب والبحوث 
اجراء كافة الفحوصات الميكانيكية للتربة وبشكل متسلسل لطلبة الدراسات العليا للسنة التحضرية وسنوات البحث 

 لطلبة الماجستير والدكتوراه.

 مختبر الطرق والمواصالت .4

المدنية بأجراء الفحوصات المختبرية لمواد الطرق والتي تشمل  يقوم مختبر المواصالت في قسم الهندسة
) وكذلك تربة ما تحت االساس  Subbase Materielالمواد الحبيبية ( ،الركام ،االسفلت االسمنتي ،المزيج القيري
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)Subgradeمكن تسميته بالفحوصات التقليدية والتي يتم ي منها ) وتكون هذه الفحوصات على نوعين االول
أجراءها من قبل طلبة البكلوريوس (المرحلة الرابعة ) وتشمل فحوصات التصنيف لهذه المواد والتقييم لغرض 
االستخدام. اما النوع الثاني فهي فحوصات متقدمة ويتم أجراءها من قبل طلبة الدراسات العليا (الماجستير 

  (Pneumatic Repeated Load System)أجهزة تخصصية مثل باستخدامالبحثية والدكتوراه) لالغراض 
 ويقدم المختبر استشارات شتى في مجال الطرق ضمن مسؤولياته في خدمة المجتمع عن طريق آلية التعاون.

 
 

  
 مختبر هندسة الطرق والمواصالت

 

 مختبر المواد اإلنشائية .5

ويحوي على عدد من االجهزة والمعدات النجاز التجارب  عاما 40تأسس هذا المختبر منذ اكثر من 
 للدراسات االولية المرحلة االولى والمرحلة الثانية والدراسات العليا ومن هذه التجارب :

 المرحلة االولى:
 تجارب فحص الجص (زمن التماسك والليونة والنعومة ومقاومة االنضغاط). .1
 لوجه).لتجارب فحص الكاشي (معاير الكسر واالمتصاص الكلي  .2
 النضغاط واالمتصاص والتزهر).اتجارب الطابوق (االبعاد و .3
 تجارب الخشب (معاير الكسر والضغط باتجاه االلياف وعمودي على االلياف).  .4

 المرحلة الثانية:
 ط والنعومة والتمدد).سك االولي والنهائي واالنضغااتجارب فحص السمنت (الليونة وزمن التم .1
 تجارب فحص االرمل (التدرج والكثافة والوزن النوعي وفحص محتوى الكبريت ). .2
 (التدرج والكثافة والوزن النوعي وفحص محتوى الكبريتات). ىتجارب فحص الحص .3

 الدراسات العليا: 
الخرسانة , ومقاومة فحص الخرسانة االعتيادية وعالية االداء وذاتية الرص (قابلية التشغيل , ومقاومة  .1

 االنثناء )
 االنضاج المعجل للخرسانة بانواعها  .2

 

كما وتجري في المختبر عدد من الفحوصات الخاصة بالمواقع الهندسية عن طريق الية التعاون والمتعلقة 
ة بالمواد االنشائية والخرسانة وتصميم الخلطات الخرسانية باستخدام الملدن المتفوق وبدونه وبموجب المقاوم
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وأكاديمي يحوي على قاعات  ،(تجريبيرئيسيين المختبر يتكون من جزئيين ان  .الخاصة بالمشاريع الهندسية
يساهم المختبر ايضا في اجراء الفحوصات المختلفة المقدمة من قبل . 2م 1500دراسية ) وبمساحة كلية اكثر من 

 قسم الهندسة المدنية. ايعمل به تيدوائر الدولة والمؤسسات الحكومية تحت مظلة الية التعاون ال
 

  

  
 مختبر المواد اإلنشائية

 

   
 صورة في الوقت الحالي     صورة من األرشيف  

 الفحوصات المختبرية التي يؤديها الطلبة في مختبر المواد اإلنشائية
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 مختبر ميكانيك المواد .6

حيث تجرى في هذا المختبر فحوصات مقاومة المواد وتجرى  عاما، 35الى اكثر من تأسيسه يمتد  
 لبةع الطلحيث يط اإلنشاءاتنظرية و مقاومة الموادو  هندسيالميكانيك مثل الالتجارب الخاصة بالدروس النظرية 

كما يتم تحليل  ،توحساب االجهادات واالنفعاال ،لوردود االفعا ،اصة بحساب االحمالعلى أحدث التجارب الخ
 .جسور االعتيادية والجسور المعلقةوتحليل ال ،الى االقواس إضافة ،توتحليل المسنما ،ةئالجاس المنشآت

 

   

   

    
 ميكانيك الموادمختبر 
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 مختبر الهندسة الصحية .7

في هذا المختبر يتعرف  الطالب على الفحوصات الفيزياوية والكيميائية والبايولوجية التي تجرى لفحص  
الجراء الفحوصات المختبرية تتبع الطرق القياسية  .)الخام ومياه الشرب ومياه الفضالت(الماء بمختلف انواعه 

ر طلبة المرحلة الرابعة في قسم الهندسة المدنية د من هذا المختبيلمنظمة الصحة العالمية ومنظمة حماية البيئة يستف
وكذلك طلبة الماجستير في اختصاص الهندسة الصحية و هندسة  ،طلبات مادة الهندسة الصحية والبيئيةتلتكملة م

البيئة بحيث يوفر المختبر االجهزة المختبرية إلجراء البحوث العلمية. يساهم المختبر ايضا في اجراء الفحوصات 
 .المختلفة المقدمة من قبل دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية تحت مظلة آلية التعاون

 

 
 صحيةمختبر الهندسة ال

 

 

 مختبر الحاسبات للدراسات األولية .8

يقدم هذا المختبر خدماته الى طلبة الدراسات االولية ولمختلف المراحل الدراسية من خالل تدريب الطلبة  
والبرامجيات العامة التي يحتاجها المهندس المدني. يستوعب المختبر  ،على استخدام البرامجيات الهندسية الحديثة

يتعلم الطلبة في المرحلة االولى مهارات استخدام االنظمة التشغيلية والبرامجيات  .قرابة خمسة وعشرون طالبا
برنامج  خدامتوكذلك الرسم الهندسي باس Visual Basicالمكتبية وبعدها يتعلم مبادىء البرمجة بأستخدام لغة 

AutoCAD.  اما في المرحلة الثانية فيتعلم الطالب البرمجة باستخدام برنامجMatlab ة يستخدم لثوفي المرحلة الثا
يتعلم الطالب التحليل والتصميم اإلنشائي باستخدام برامج ، كما في تطبيقات الطرق العددية Matlabبرنامج 

 MSاضافة الى برامج اخرى مثل برنامج  STAAD.Proهندسية معروفة لتحليل وتصميم المنشآت مثل برنامج 
Project  .الذي يستعمل في ادارة المشاريع 

 

 مختبر الحاسبات للدراسات العليا .9

طلبة استخدام اليقدم هذا المختبر خدماته الى طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) وفيه يستطيع  
اضافة الى ذلك يقدم هذا المختبر خدمة االرتباط بالشبكة  ،البرامجيات الهندسية في مختلف فروع الهندسة المدنية

 العنكبوتية الدولية بما فيها خدمة التصفح والتحميل.
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 مختبر الحاسبات للدراسات األولية

 

 مختبر المساحة .10

نظرا" ألهمية علم المساحة في تنفيذ األعمال الهندسية بمختلف أنواعها فقد انشأ مختبر المساحة منذ اكثر   
)  Level) وجهاز قياس المناسيب (Theodoliteوتم تجهيزه بأجهزة مختلفة مثل جهاز قياس الزوايا ( ،عاما 50من 

يتم اجراء عدد من  .)Global Positioning Systemجهاز نظام تحديد المواقع الجغرافية اليدوي (وكذلك 
وحساب المساحات و  ،التجارب العملية في هذا المختبر منها قياس المسافات واالرتفاعات وعمل نقاط التثليث

 وتسقيط ورسم المقاطع الطولية والعرضية وغيرها من اعمال المساحة. ،والكميات ،الحجوم

 
 

   
 تدريب الطلبة على استخدام أجهزة المساحة
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 (صورة من األرشيف) تدريب الطلبة على استخدام أجهزة المساحة

 
 

 مختبر نظم المعلومات الجغرافية .11

والباحثين على لتعزيز قدرات الطلبة  2009لقد تم استحداث هذا المختبر في قسم الهندسة المدنية عام  
نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاته في مختلف االختصاصات الهندسية. كما ويساهم في  مجالفي مستوى الكلية 

تعزيز استخدام التقنيات الحديثة كاألجهزة والبرامجيات والبيانات لعرض وفهم وتفسير وتصور المعلومات 
الهندسية  مالكاتعدد من ال. وقد أسهم هذا المختبر منذ تأسيسه ولحد االن في تدريب الهندسية ومن ثم تحليلها

واقامة دورات تدريبية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص من خالل التنسيق مع وحدة التعليم المستمر في 
 الكلية.

 

    

   
  مختبر نظم المعلومات الجغرافية
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  محور الطلبة 

 الهندسة المدنية قسم وخريج
مهندس من حملة البكالوريوس  6500 يبلغ عدد خريجي قسم الهندسة المدنية منذ تأسيسه و حتى اآلن 

 من حملة الدكتوراه موزعين على السنوات الماضية كما مبين في أدناه: 150 من حملة الماجستير و  600و

 

 
 الدراسيةالسنوات  حسبموزعين قسم الهندسة المدنية سات األولية في االدرأعداد خريجي 

 

  
 طلبة قسم الهندسة المدنية
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 سنة التخرج
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 الدراسيةالسنوات  حسبموزعين قسم الهندسة المدنية  سات العليا فياالدر أعداد خريجي

 
 

 

 1939خريجو مدرسة الهندسة العراقية لعام 
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 سنة التخرج

 الماجستير

 الدكتوراه
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 1950 خريجو قسم الهندسة المدنية الدورة الخامسة لعام

 

 

 1952 الهندسة المدنية لعامخريجو قسم 
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 1953 خريجو قسم الهندسة المدنية لعام

 

 

  1954 خريجو قسم الهندسة المدنية لعام
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 1958 خريجو قسم الهندسة المدنية لعام

 

 

 1959 خريجو قسم الهندسة المدنية لعام
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 1960 خريجو قسم الهندسة المدنية لعام

 

 

  1962 لعام سابعة عشرالدورة الخريجو قسم الهندسة المدنية 
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 1978 لعام يجو قسم الهندسة المدنية الدورة الثالثة والثالثينخر

 

 

 

 2007 - 2006خريجو قسم الهندسة المدنية للعام الدراسي  
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 2009 - 2008خريجو قسم الهندسة المدنية للعام الدراسي  

 

 
 2010 - 2009خريجو قسم الهندسة المدنية للعام الدراسي  
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  محور خدمة المجتمع 

من  ،العراقي المجتمع إلىومنذ تأسيسه في تقديم الخدمات العلمية الهندسية ساهم قسم الهندسة المدنية 
لعدد كبير جدا من التصاميم المختلفة  إعداد إلىإضافة  ،ه األكاديمي بتقديم المشورة الهندسية والفنيةمالكخالل قيام 

 ،وشبكات المجاري ،وشبكات الطرق ،والمصانع ،والمستشفيات ،واألبنية السكنية ،كالجسور العراقدولة مشاريع 
وغير ذلك من المشاريع الخدمية  ،ووحدات ومجمعات التصفية ،وشبكات الماء ،ومحطات الضخ والرفع

 .واألساسية

ولتفعيل اسهامات مختبرات القسم في خدمة  ،في القسملتنظيم العمل االستشاري ألعضاء الهيئة التدريسية 
 160بموجب قانون وتشريع رقم  1996في عام المجتمع والدولة تأسست آلية التعاون في قسم الهندسة المدنية 

حيث يقوم القسم ومنذ ذلك الحين باجراء الفحوصات المختبرية على المواد اإلنشائية والوحدات البنائية واإلنشائية 
 ،تشمل الفحوصات التي ينفذها القسم فحوصات االسمنت .نفيذ المشاريع الهندسية في العراقالمستخدمة في ت

 ،والسيراميك ،والحصى الخابط ،والرمل والحصى ،والبلوك االسمنتي ،والثرموستون ،والطابوق ،والجص
المقاطع الفوالذية و ،د واألنابيب بمختلف انواعها،والفوالذ مسبق الجه ،وفوالذ التسليح ،والشتايكر ،والكاشي
 ،وفحوصات مياه الشرب ،واالسفلت ،والقير ،والماستك ،والكرانيت ،والمرمر ،ومقاطع التغليف ،أنواعهابمختلف 

 والمواد الكيمياوية االخرى.
وتحريات  ،والحدل ،والتبليط ،اضافة الى ذلك يقوم القسم باجراء الفحوصات الموقعية لطبقات التربة

وفحوصات االمواج فوق الصوتية  ،والخرسانة ،تالفية مثل اخذ عينات لالسفلتالا فحوصات غيرالالتربة و
وقائمة طويلة جدا من الفحوصات التي تشمل كل المواد والمنتوج الداخل في االعمال  ،المشيدة اإلنشائية لألعضاء

لوحده اكثر من  2010البنائية والمشاريع الهندسية بشكل عام. وقد تجاوزت اعداد الفحوصات التي اديت عام 
 فحص مختبري وموقعي للقطاعين العام والخاص. 3000

في اعداد التصاميم  يشاركالتدريسي في القسم ومن خالل آلية التعاون  مالكمن ناحية اخرى فأن ال
والدراسات وتدقيق التصاميم العداد كبيرة من المشاريع الهندسية التي تنفذ في العراق من قبل المؤسسات الرسمية 

فقط باالشتراك في تدقيق وإعداد تصاميم كل من الخط  2011في عام والشركات االهلية. حيث قامت آلية التعاون 
مشروع ماء  ،المستشفى األلماني العراقي ،سرير في بغداد 400لعسكري المستشفى ا ،الجنوبي الغربي الناقل

 ،جاري الهنديةمشروع م ،مشروع ماء المسيب ،مشروع ماء النهروان ،مشروع ماء الكوت ،العمارة الكبير
مشروع ماء كركوك، مشروع مجاري ومحطة معالجة  ،، مشروع مجاري النعمانيةمشروع مجاري الصويرة

 وعدد كبير من المشاريع. ،الرابعة والخامسةالبصرة للمرحلة 
من الدخل الكلي لآللية  %20ان آلية التعاون تسهم في دعم صندوق التعليم العالي في الكلية وبنسبة 

 اضافة الى اسهامها في صيانة واصالح اجهزة ومرافق القسم وبنسبة محددة من وارداتها.
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