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 تكالىريىس التشييذ
 المدرسة التقنٌة العلٌا لهندسة التشٌٌد

 معً لـ  غرناطة. أوتشوا سٌبٌروشارع . فٌونتٌنوٌباالحرم الجا

 كلٌة العلوم

رٌاضٌة تابعة لجامعة غرناطة  مرافق 

امعٌة  مقاصف ج

مقر الطالب إٌزابٌل 
ٌكٌة  الكاثول

المدرسة التقنٌة العلٌا 
 لهندسة التشٌٌد



 تكالىريىس التشييذ
 الهدف األساسً للدبلوم

 مهاراتهم سةرمماالواسع، بهدف قطاع التشٌٌد فً  مؤهلٌن مهنٌٌنتكوٌن  
عً، بجدارة علمٌة وتقنٌة  .، فً أي مكان فً العالموبالتزام اجتما



 تكالىريىس التشييذ
ا.خ ا.ختصاص  هج

التشٌٌد شركةللمشروع، وفً عامة وخاصة  إدارة. 
البناء صناعةو، العملتنفٌذ ، وإنتاج. 
 المبانً استغاللوصٌانة و تأهٌل إعادة -حفظ. 
تدرٌسهفً التشٌٌد و االبتكارو البحث. 



 تكالىريىس التشييذ
هٌي هٌظن   2/1ًشاط ه

 الٌة وتدبٌر التنفٌذ المادي إدارة  .ألعمال التشٌٌدالمراقبة الم

 التقنٌات و الموادو المراقبة النوعٌة والكمٌة للبناء، عن طرٌق اإلنتاجتدبٌر
 .المخلفاتوتدبٌر معالجة ؛ األنظمةو

 الدراسات والخطط المتعلقة بالسالمة والصحة تدقٌق و وتدبٌر صٌاغة
هنٌة هنٌة وتلك المتعلقة ، الم فً التشٌٌد؛ وتنسٌق بالوقاٌة من المخاطر الم

ارٌة ذات الصلة  .األنشطة التج

 مة المشارٌع الفنٌة مراقبة، فً مجال اختصاصه، إعداد و تدبٌر و  لتنفٌذالالز
ٌجب  .أعمال التشٌٌد كما 

 ٌٌم دٌد وصٌاغة تق الجدوى وبالكفاءة الفنٌة متعلقة دراسات خبرة وتح
مً على الوثائق األنسبللبنايااالقتصادٌة  ضً؛ وإضفاء الطابع الرس  .ت واألرا

قرار وزارة الثقافة والعلوم 
 2007/3855والتحدٌث 



 تكالىريىس التشييذ
هٌي هٌظن   2/2ًشاط ه

 ٌم فً التشٌٌد؛ وتطبٌق  االستدامةوالكفاءة الطاقٌة و الجودةواعتماد تقٌ
 .تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالتالواردة من  التحدٌثات

 الحفاظوتدبٌر إدارة  ً دورة ؛ وصٌاغة دراسات عن واستغاللهاعلى المبان
 .خطط الطوارئ واإلخالءصٌاغة . حٌاة المواد وأنظمة البناء

 ة فً /والتدخل ٌم االستشارة الفنٌ  باإلنتاجالمتعلقة العملٌات الصناعٌة أو تقد
 .فً التشٌٌد والتصنٌع

 نً للشركات العقارٌة و؛ النشاط العقاريوتدبٌر إدارة أو /والقٌام بالتمثٌل الف
 .، فً أعمال التشٌٌدشركات االنعاش العقاري

 ص؛ ومدٌر ومشرف على /ومستشار أو مساعد حضري، فً القطاع الخا
 .العامةاإلدارات فً النشاط الحضري 

قرار وزارة الثقافة والعلوم 
 2007/3855والتحدٌث 



 تكالىريىس التشييذ
 للوتمذمروفايل الورغىب فيه الث

 زٌاءو الرٌاضٌاتمتٌن فً أساس  .المواد كٌمٌاء، ومعارف أساسٌة حول الفٌ

 ٌم، ومناهج أصول التمثٌل أساسً حول تكوٌن نًفً التصم ، بما فً الرسم التق
 .ذلك المعلوماتٌة منها

 اٌكون أن ًٌ او فضول ًٌ ً، وأن ٌتمتع بموقف منهج ، المشاكل مععند التعامل  تأمّل
ًوموقف   .للبحث عن الحلول تخٌّل

 وبتقدمه التكنولوجً بالتشٌٌد دافعو اهتمامٌكون له أن . ً وأن ٌكون على وع
 .بانعكاساته االجتماعٌة

 حتى تلك المتعلقة باللعب، التطبٌقات المعلوماتٌةنحو  باالنجذابٌشعر أن ،
ٌرها بشكل عام مها وتؤث  .وتقد



 تكالىريىس التشييذ
هٌي   الساتمح االػتراف تذراساخ التكىيي الو

30 بً النظام وفق) أكادٌمٌة وحدة حوٌل األورو  ما وهو ،(الوحدات وتجمٌع لت
ٌن للخرٌجٌن ،مواد 5 ٌعادل وٌن أسالك من القادم   ًف ،العالً المستوى ًف التك

 :المدنٌة واألشغال التشٌٌد
 ٌة وعملٌات طبوغرافٌة ٌمً للنظام )تطوٌر مشروعات حضر القانون التنظ

ٌمً  (  التعل

 ارٌع البناء تطوٌر ٌق مش ٌمً)وتطب  (  القانون التنظٌمً للنظام التعل

 ٌمً)وخطط العمل تنفٌذ ٌمً للنظام التعل  ( القانون التنظ

 (  القانون التنظٌمً للتعلٌم)التشٌٌد مشارٌع 

 ٌع ٌم)األشغال المدنٌة مشار ٌمً للتعل  (القانون التنظ
 ٌم)ومراقبة أعمال البناء تنظٌم ٌمً للتعل  (القانون التنظ



 تكالىريىس التشييذ
 التشييذ تمّذم  الوذرسح التمٌيح الؼليا لهٌذسح 

 ٌة الً المستوى، خطة دراس ً مجال قابل للمعادلة وتكوٌن ع هندسة وطنٌا ودولٌا، ف
ٌد  .التشٌ

 ٌث موادهاتدرٌس متعددة التخصصاتٌهئة  .، مناسبة للدبلوم ومتحفزة لتحد
ٌة لحصص مالئمة ومكٌفة ل مرافق ٌة والعمل ٌة والورشات )النظر القاعات الدراس

 .وللدراسة، (والمختبرات
 ٌات المعلومات واالتصاالتفً انغماس والبرامج األكثر األجهزة ، باستخدام تكنولوج

 .تطورا  
 ة واألنشطة دراسة وزمالةبٌئة ٌ ة واألنشطة الدراس ٌ ، مدّعمة من خالل األنشطة التكمٌل

ٌة  .الترفٌه



 تكالىريىس التشييذ
 التشييذ تمّذم  الوذرسح التمٌيح الؼليا لهٌذسح 

 ٌة خطة ٌا، فً مجال قابل للمعادلة وتكوٌن عالً المستوى، دراس وطنٌا ودول
 .هندسة التشٌٌد

نً، حسب: فً المغرب  بكالورٌوس التشٌٌد ٌعادل دبلوم مهندس دولة مد
ارٌدة الرسمٌة 2018نوفمبر  14ما ورد فً قرار    الصادر فً الج



 تكالىريىس التشييذ
 تٌويح المذراخ

 المشاكلفً حل عبقرٌة وإبداع. 
رٌادة  قٌادة  .األعمالوتحفز ل
 فرق متعددة التخصصاتالعمل ضمن فرٌق وإدارة. 
 جٌات المعلومات واالتصاالت التمكن من  .المطبقة فً التشٌٌدتكنولو
 ًالتواصل بٌن األشخاصسهولة ف. 
 ماعًمسؤولٌة والتزام  .اجت



 تكالىريىس التشييذ
 اتفالياخ وطٌيح ودوليح

 نً، برنامج سٌكوي ٌات بلالنتقال الوط  .جامعة إسبانٌة 18مع اتفاق
دولة فً االتحاد  16اتفاقٌة ثنائٌة مع جامعات من  64ب ،+إراسموس برنامج

ً ودول شرٌكة  .األوروب
اتفاقٌة لجامعة غرناطة مع جامعات من  134ب ،برنامج إراسموس موندوس

 .دولة حول العالم 25

 ذات طبٌعة متعددة ورشات عمل دولٌة اتفاقٌات متعددة األطراف لتنفٌذ
 .التخصصات

 ٌام  .ومشروع نهاٌة الدراسة فً الخارجبتدارٌب اتفاقات محّددة للق



 تكالىريىس التشييذ
 هشاركح الطالب

وهو أعلى هٌئة تمثٌلٌة للطالب، وٌتمتع بتؤثٌر كبٌر على التدبٌر ، وفد الطالب
ٌمً  .اإلداري واألكاد

 فً فرٌق إدارة المركزمحّدد ، مع منصب مساعد إدارة الطالبنٌابة. 

 والشعب  المركزعن طرٌق االنتخاب فً هٌئات جماعٌة إلدارة التمثٌل
 .وجامعة غرناطة

 نًوالمشاركة فً ٌهئات مختلفة التمثٌل  .بٌن الجامعات على المستوى الوط



 تكالىريىس التشييذ
 أًشطح تكويليح

 الذي وصل إلى نسخته البناءأسبوع ،XIII،  ًبمشاركة الشركات الرئٌسٌة ف
 .القطاع

 ز رٌادة األعمال بٌن الطالب" إمبلٌات"أٌام  .لتعزٌ
 متعلقة بالتشٌٌدومعارض مؤتمرات. 

 قاعة محاضرات خاصة ومكٌفة بشكل -فً قاعة عروضثقافٌة مختلفة أنشطة
 .كامل

غرناطةلجامعة مختلفة فً المسابقات الداخلٌة ، مع فرق رٌاضٌة أنشطة. 
 والزمالةمتعلقة بالترفٌهأنشطة ً  .، لتنمٌة التآخ



 تكالىريىس التشييذ
 هيكل الذتلىم

 مقسمة إلى ثمانٌة فصول دراسٌةسنواتأربع ،. 
240  ادٌمٌة وحدة  (.ساعة عمل 6000)فً المجموع أك

37  دراسً مادة  2إلزامٌة و 35؛ منها (وحدات أكادٌمٌة 6)فً الفصل ال
 .اختٌارٌتان

 ٌمٌة 6)خارجً إجباري تدرٌب دٌد من (وحدات أكاد ٌات موقعة مع الع ؛ باتفاق
 .الشركات واإلدارات

 ٌمٌة 12)نهاٌة الدراسة مشروع  .؛ مفتوح على البحث(وحدة أكاد

 وٌناالعتراف ٌات وطنٌة ودولٌة بالتك من الدبلوم، أو لدراسة جزء ، باتفاق
 .مزدوجةمات  دبلوالدراسات، أو اختٌار  توسٌع

http://etsie.ugr.es/ 



 تكالىريىس التشييذ
 هىاد إلزاهيح واختياريح

 التطثيميحالرياضياخ 
ًي  التؼثير الثيا

 الىصفيحالهٌذسح 
الفيزياء التطثيميح 

الثٌاء مواد 

 الثٌاءتمٌيح 

 الورافك 

 االلتصاد التطثيمي  

 التشييذالمًاىى في 
الوشاريغ التمٌيح 

 الثٌاءهياكل 

التٌظين والثرهجح 
 المياساخ والويزاًياخ 
الطثىغرافيا 

تخطيط الوذى 

 الجىدجتذتير 
الىلايح والسالهح 

 الوطثمحالتشريؼاخ اإلداريح 
 إًتاج  وصياًحهذير هشاريغ و
هرالثح التشييذ والتٌويح الوستذاهح 
واألساساخ الوطثمحتكٌيك  الجيى 
 الوسح التصىيري والتىثيك 
 التخصصاخهشروع تخطيط هتؼذد 
 ٌيالتراث  التذتير والحفظ: الوث
 التشييذالطالح والتلىث والراحح في 
 اإلًجليزيح التطثيميحاللغح 



 تكالىريىس التشييذ
 خطح الذراساخ

مٌة 60 -السنة الثانٌة  دٌ مٌة 60 –السنة األولى  وحدة أكا دٌ  وحدة أكا

انً الثالثالفصل  الفصل الرابع  الفصل األول الفصل الث

ٌٌد االختبارات والمراقبة: IIIالبناء  مواد ٌات القانون والتدخل العام فً التش ٌات  II الرٌاض  Iالرٌاض

ٌة ٌة: IIIالبناء  تقن ٌا المواد: IIالبناء  مواد األنظمة التكٌمل ٌانً  تكنولوج ٌر الب ٌةا: IIالتعب هج المعلومات ٌر   لمنا نً التعب ٌا هج ا: Iالب  المباشرةلمنا
ٌة Iالمرافق  ٌة: IIالبناء  تقن ة االقتصاد المطبق على الشركة األنظمة الهٌكل ٌ  الهندسة الوصف

ٌاكل البناء ٌاكل البناء II ه ٌاء  I ه ٌز ة ومرافق أسس : IIالف ٌ ٌائ ٌز ٌاء ف ٌز  مٌكانٌكاال :I الف

ٌٌد ٌانً لمشروع التش ٌر الب ٌٌد التعب ٌا التش ٌانً لتكنولوج ٌر الب ٌاء : Iالبناء  مواد التعب ٌم ٌا الموادك  وجٌولوج
ة ٌ ٌخ : I البناء تقن ٌد، أنماط تار ٌ التش

 وأصول

http://etsie.ugr.es/ordenacion-academica-grado/grado-edificacion 

مٌة 60 -السنة الرابعة  دٌ مٌة 60 -السنة الثالثة  وحدة أكا دٌ  وحدة أكا

 الفصل الخامس الفصل السادس الفصل السابع الفصل الثامن

ٌة ٌار ٌا متقدمة :VIالبناء  1 اخت ٌات أنظمة متكاملة لتكنولوج مٌزان ٌاسات وال ٌع  الق ٌة: Iالمشار ٌٌد األساس  هندسة التش

ٌة  ٌار ٌر الجودة 2اخت ٌة تدب ٌة حضر ٌد مشروع تنم ٌ ٌم والبرمجة فً التش  التنظ

رجً ٌة الدراسة الخا ها ٌب ن ٌة والسالمة تدر ٌة الوقا ٌا معقدة: Vالبناء  تقن  أنظمة متكاملة لتكنولوج
ٌة ٌا : IVالبناء  تقن أنظمة متكاملة لتكنولوج

ٌة  أساس

ٌة الدراسة ها  مشروع ن
ٌر سٌر وفرق العمل ٌع  مشروع تدب ٌٌد المعقدة: IIالمشار  IIالمرافق  هندسة التش

ٌر الخبرة ٌرات وتقار ٌٌمات والتقد ٌا التق ٌاكل البناء الطبوغراف  III ه



 تكالىريىس التشييذ
 جاهؼح غرًاطح – الذوائر

ارٌة االنشاءات  .المعم
 المعماري وفً الهندسةالبٌانً التعبٌر. 
 هٌاكلمٌكانٌك درولٌكٌة ال  .والهندسة الهٌ
ٌقٌة الرٌاضٌات  .التطب
زٌاء ٌقٌة الفٌ  .التطب
اإلداري القانون. 
طٌط  .وإعداد التراب الحضري التخ
 لشركاتاتنظٌم II. 
 جلٌزٌةاللغة فقه  .واأللمانٌة اإلن

http://etsie.ugr.es/ 



 تكالىريىس التشييذ
ة   وحذج أكاديويح 240 – الذوائرالوىاد حس

http://etsie.ugr.es/ 
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 البناء تقنٌة 5,0% 2,5%

ٌانً التعبٌر   الب
 البناء هٌاكل

ٌات  الرٌاض
ٌزٌاء  الف
 القانون
مٌر  التع
 االقتصاد

ارٌة مواد     اختٌ
رٌب رجً تد    خا

 الدراسة نهاٌة مشروع



 تكالىريىس التشييذ
 الٌتائج األكاديويح

 كل المواد(*) 

63,5% 

18,5% 

18,1% 

مً دٌ  األداء األكا
 الطالب المسجلون

 نجحوا
 رسبوا
 لم ٌمتحنوا

1,6% 3,9% 

23,2% 

48,8% 

22,5% 

ٌها  المؤهالت المحصل عل
 الممتحنونالطالب 

 لوحة الشرف
 حسن
 مستحسن
 مقبول
 راسب

http://etsie.ugr.es/ 

ٌانات )*(  ٌع مواد الدرجة2014 -2013ب ٌس جم ٌها تدر  ، السنة األولى التً ٌتم ف



 تكالىريىس التشييذ
 هتخصصح ها تؼذ الثكالىريىس هاجستيراخ

 الهندسة الصوتٌةفً ماجستٌر. 
 ًإعادة التأهٌل المعماريماجستٌر ف. 
 ًهٌاكلماجستٌر ف  .ال
 التدبٌر والسالمة المتكاملة فً التشٌٌدفً ماجستٌر. 
 ًهنٌةماجستٌر ف  .الوقاٌة من المخاطر الم
 علوم وتكنولوجٌا التراث المعماريفً ماجستٌر. 
 ًالهندسة الصوتٌة+ إعادة التأهٌل ماجستٌر مزدوج ف. 
 الهٌاكل+ إعادة التأهٌل فً  مزدوجماجستٌر. 
علوم وتكنولوجٌا التراث+ إعادة التأهٌل  فًمزدوج  ماجستٌر. 

http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales 



 تكالىريىس التشييذ
 تؼض اآلفاق الوهٌيح

 ٌّر خطٌط والتنظٌمومدٌر مس  .التنفٌذ والت
 إول ئًعن تدبٌر مس حٌط البٌ  .ومراقبة الجودة والم
 ٌّر محّرر خلً وإعادة التأهٌلومس ارٌع إصالح وتصمٌم دا  .مش
 والصحة للمشروع وللتنفٌذالسالمة منّسق. 
 ٌّر محّرر هنٌةدراسات وخطط السالمة ومس  .والصحة الم
 ٌرهاالوقاٌة من المخاطر خطط مدّقق هنٌة وتدب  .الم
 ٌّر انًطاقً مس ٌّم . للمب  .للكفاءة الطاقٌةمق
 م ٌّ ً  خبرة للكفاءة التقنٌةمق  .وصالحٌتهاللمبان
 إول  .التشٌٌدحفظ وصٌانة عن مس
 ًواستدامتهالمبنى دورة حٌاة فً دراسات اختصاص. 
 ٌّر نً وسالمتهاومدٌر مس  .استغالل المبا
 اإلداراتفً الشركات أو المإسسات أو تقنً وحضري مستشار. 
 تدرٌسهفً التشٌٌد والبحث. 
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في الوذرسح التمٌيح تكن هرحثا 
 !الؼليا لهٌذسح التشييذ


