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المصفوفات ,المصفوفات والمحددات وتطبيقاتها/القيم الذاتية والمتجهات الذاتية
مراجعة لحساب التفاضل والتكامل ,االحداثيات ,رسم المستوي ,الميل ومعادالت الخط المستقيم ,الدوال ورسمها,
الدوائر ,القطوع المكافئة ,التزحيف ,مراجعة الدوال المثلثية ,القيمة المطلقة.
الغايات ,الغايات التي تحتوي على ماالنهاية
المشتقات ,الميل ,خط المماس ,قوانين االشتقاق ,السرعة ومعدالت التغير ,مشتقات الدوال المثلثية ,قاعدة
السلسلة ,االشتقاق الضمني ,االس الكسري ,التقريب الخطي والتفاضل.
تطبيقات المشتقة ,معدالت التغير ,النهايات العظمى والصغرى  ,نظرية القيمة المتوسطة ,رسم المنحني بالمشتقة
االولى والثانية ,رسم الدوال الكسرية المثالية ,عكس المشتقات ,مسائل القيمة االولية,
التكامل ,التفاضل والتكامل والمساحة ,التكامل المحدد ,النظرية االساسية لحساب التكامل ,التكامل الغير محدد,
التكامل بالتعويض ,التكامل العددي,مقدمة الدالة االسية واللوغارتمية.
تطبيقات على التكامل المحدد ,المساحة بين المنحنيات ,حجوم االجسام الدورانية ,القرص والواشر ,االغلفة
االسطوانية ,طول المنحني في المستوي ,المساحة السطحية الدورانية.
الدوال المبهمة (المتسامية) ,الدوال العكسية ومشتقاتها ,الدالة اللوغارتمية ,الدالة االسية ,االشتقاق اللوغارتمي,
الدوال المثلثية العكسية ومشتقاتها والتكامالت ذات العالقة
طرق التكامل ,القوانين االساسية للتكامل ,التكامل بالتجزئة ,تكامل الدوال المثلثية والنسبية والكسرية
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مبادئ علم السكون
 يتم التعرف على اهم المفاهيم العامة ونظام الوحدات وطرق التحويل وغيرها من المبادئ األساسية.
 منظومات القوى ومحصالتها
 وفيها يتم معرفة مفهوم القوة وتحليلها وتركيبها وايجاد محصلة منظومات القوى المختلفة.
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عزم القوة
المزدوجات
التوازن (مدخل ومفاهيم وتخطيط الجسم الطليق)
يتم التطرق لمفهوم التوازن وتخطيط الجسم الطليق وأنواع المساند وردود األفعال لألجسام المختلفة.
توازن األجسام المسلط عليها قوتين او ثالث
توازن القوى المتوازية او القوى غير المتالقية
تحليل المنشات  ...المسنمات  /طريقة المفاصل
تحليل المنشات  ...المسنمات  /طريقة المقاطع
الهياكل المفصلية
االحتكاك
المراكز ومراكز األثقال ( /طريقة التكامل)
مراكز اإلشكال المركبة
عزم القصور الذاتي ( /طريقة التكامل)
عزم القصور الذاتي للمساحات المركبة
عزم القصور الذاتي بالنسبة للمحاور المائلة
عزم القصور الذاتي للكتل
مبادئ علم الحركة

هـ  .مد  103مبادئ برمجة الحاسبات ( ) - / 2 / 2
 مقدمة عامة عن الحاسبات االلكترونية.
 مكونات الحاسبات االلكترونية.
 انظمة االعداد(.العشري ,الثنائي ,التحويل من العشري الى الثنائي والعكس)
 نظام التشغيل .windows
 برنامج WORD
 الخوارزميات والمخططات االنسيابية
 برنامج POWER POINT
 نظام التشغيل .MS-DOS
 البرمجة بلغة فورتران (مقدمة ونبذة تاريخية).
 الرموز المستخدمة بلغة فورتران.
 الثوابت والمتغيرات بلغة فورتران.
 الجمل في لغة فورتران.
 جمل االدخال واالخراج(.جملة )write , read
 جمل السيطرة والتحكم:
STOP,END STATEMENTS o
UNCONDITIONAL GOTO STATEMENT o
CONDITIONAL GOTO STATEMENT o
LOGICAL IF STATEMENT o
IF--- THEN STATEMENT o
IF--- THEN –ELSE STATEMENT o
IF--- THEN STATEMENTNESTED o
ARITHMATIC IF STATEMENT o
 العمليات الحسابية والمنطقية والعالئقية(.الرموز المنطقية والعالئقية والعالقة بينها)
 حلقات التكرار)DO—LOOP STATEMENT(.
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حلقات التكرار المتداخلة.
شروط حلقات التكرار المتداخلة.
المتغيرات الموسومة.
 oادخال واخراج المتغيرات الموسومة
ONE DIMENSIONAL SUBSCRIPTED VARIABLES o
TWO DIMENSIONAL SUBSCRIPTED VARIABLES o
THREE DIMENSIONAL SUBSCRIPTED VARIABLES o
 oمسائل برمجية
خواص المصفوفات.
البرامج الفرعية وتتضمن:
 oدوال الجملة الحسابية
 oالدوال المكتبية
 oالدوال الخارجية.
 oالروتينات الفرعية.

هـ  .مد  104الرسم الهندسي ( ) - / 4 / -
مقدمة وتعريف الطلبة بمادة الرسم الهندسي:
التعرف على االدوات الهندسية وكيفية استخدامها.
•
كيفية التعامل مع البورد الهندسي واللوحة الهندسية وكيفية تثبيتها على البورد.
•
تخطيط اللوحة وأعداد حقل العناوين .
•


أنواع الخطوط في الرسم الهندسي :
الخطوط المرئية  ,الخطوط المخفية  ,خطوط المراكز  ,خطوط االبعاد  ,خطوط القطع ز
•
أنواع االقالم المستخدمة في رسم االشكال الهندسية .
•
رسم لوحتين تطبيقية على الموضوع
•

 رسم االشكال الهندسية السهلة :
التعريف بمقياس الرسم وانواعه :المدني والميكنيكي ومقياس التكبير والتصغير.
•
رسم االشكال المختلفة السهلة بمقياس رسم متغير .
•
رسم لوحتين تطبيقية على الموضوع
•
 العمليات الهندسية المختلفة :
تعليم الطلبة كيفية تطبيق ورسم العمليات الهندسية التالية :
•
رسم مستقيم يوازي مستقيم معلوم من نقطة خارجة عنه .
•
تقسيم مستقيم معلوم الى عدد متساوي من المسافات
•
رسم عمود منصف لمستقيم معلوم
•
تقسيم الزوايا المعلومة الى عدد من الزوايا المتساوية .
•
رسم قوس معلوم بحيث يمس مستقيمين معلومين بينهما زاوية  :قائمة  ,حادة ومنفرجة.
•
أيجاد المركز لقوس معلوم يمس  :مستقيم معلوم وقوس دائرة معلومة  ,قوسي دائرة من
•
الداخل  ,قوسي دائرة من الخارج .
أيجاد المركز لقوس معلوم يمس مستقيم معلوم ويمر بنقطة خارجة عنه .
•
رسم ثالث لوحات تطبيقية على الموضوع
•
رسم االشكال الهندسية المنتظمة  :المثلث المتساوي والمختلف االضالع  ,الشكل الخماسي
•
والسداسي والسباعي والثماني .
رسم االشكال الهندسية المنتظمة داخل وخارج دوائر معلومة المركز.
•
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رسم المماسات والتعرف على نقاط التماس وكيفية تعيينها.
رسم الشكل المعكوس ,ورسم الشكل البيضوي ( القطع الناقص ) باستخدام الطرق التالية :
طريقة االشعة  ,طريقة الدوائر المتمركزة  ,طريقة المراكز االربعة .
رسم ثالث لوحات تطبيقية على الموضوع.

نظرية األسقاط العمودي لألجسام
أنواع االسقاط في الرسم واهميته العملية
•
االسقاط ذات االشعة العمودية
•
االسقاط ذات االشعة المائلة
•
تفاصيل نظرية االسقاط العمودي وخصائصها
•
االسقاط في الزاوية الزوجية الثالثة من الفراغ
•
انواع المساقط الناتجة من االسقاط العمودي والمعتمد في أسقاط االجسام الهندسية المختلفة
•
المسقط االمامي والرأسي والجانبي االيمن والجانبي االيسر
•
كيفية ترتيب ورسم المساقط المطلوبة الي جسم على لوحة الرسم
•
رسم اربعة لوحات تطبيقية على الموضوع
•
رسم المساقط لالسطح المائلة والمحتوية على فراغات باشكال هندسية مختلفة
•
رسم المساقط لالسطوانات المقطوعة باتجاهات مختلفة الزوايا
•
رسم لوحتين تطبيقية على الموضوع.
•
رسم المجسمات الثالثية االبعاد
انواع المجسمات الثالثية االبعاد وفوائدها العملية
المتساوية القياس  ,المختلفة التقايس بضلعين المختلفة التقايس بثالثة اضالع
رسم محاور التقايس وكيفية وضع االبعاد عليها
الربط بين المساقط المعطاة وعملية تخيل ورسم الجسم المتقايس
رسم ثالث لوحات تطبيقية على الموضوع .
رسم االجسام على مستويات مائلة بزوايا مختلفة
رسم ثالث لوحات تطبيقية على الموضوع

 رسم المسقط الثالث للجسم :
كيفية أستنتاج المسقط المحذوف من مسقطين معلومين للجسم
•
رسم المسقط المحذوف لالجسام ذات االسطح المائلة
•
رسم المجسم ثم استنتاج المسقط المحذوف منه
•
رسم ثالث لوحات تطبيقية على الموضوع
•





وضع األبعاد والمالحظات على المساقط :
القواعد الخاصة بوضع االبعادعلى المساقط واالجسام
انواع االقالم المستخدمة في رسم االسهم وكتابة االرقام والمالحظات
رسم لوحتين تطبيقية على الموضوع







المقاطع الهندسية
أنواع المستويات القاطعة لالجسام  ,المستمر  ,المتقطع  ,النصفي  ,الدوراني  ,المزال
القواعد المتبعة في قطع االجسام
تأشير المناطق المقطوعة وترك الفراغات واالجزاء الغير مقطوعة
المناطق الشاذة اثناء القطع والتي لم تؤشر  :المساندالمائلة والعمودية والزوائد في الجسم
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 عملية دوران االجزاء الفردية المقطوعة في الجسم
 الرسم الهندسي باستخدام االوتوكاد(يدرس في الفصل الثاني)
 .مد  105اإلحصاء الهندسي ( ) 1 / - / 1
 دور اإلحصاء في الهندسة
مقدمة تعريفية.
•
طبيعة الرموز اإلحصائية .
•
تمثيل الرموز االحصائية .
•
تعاريف .
•
 التوزيعات التكرارية
جدول التوزيع التكراري .
•
جدول التوزيع التكراري التجمعي .
•
التمثيل البياني للتوزيع التكراري .
•
التمثيل البياني للتوزيع التكراري التجميعي.
•
 مقاييس مواقع التمركز
الوسط ( الوسط الحسابي  ,الهندسي ,التوافقي والتربيعي ).
•
الوسيط.
•
المنوال .
•
 مقاييس التغير والتشتت
المدى .
•
الوسط االنحراف.
•
االنحراف المعياري .
•
التباين .
•
معامل التشتت.
•
الخطا القياسي .
•
الخطا القياسي للوسط.
•
 تطبيقات على الحاسبة
• مقدمة عن برنامج
Originpro8
مقدمة عن برنامجSPSS software
•
تطبيقات على الحاسبة باستخدام برنامج OriginPro8 .
•
تطبيقات على الحاسبة باستخدام برنامج SPSS software
• 
 التوزيعات االحتمالية والمتغيرات العشوائية
مقدمة .
•
المتغير االحصائي العشوائي .
•
التوزيع االحتمالي .
•
دالة التوزيع االحتمالي.
•
دالة كتلة االحتمال للمتغير العشوائي المتقطع.
•
دالة كثافة االحتمال للمتغير العشوائي المستمر.
•
التوزيعات االحتمالية المتقطعة

توزيع ذي الحدين .
•
توزيع بواسون .
•
 التوزيعات االحتمالية المستمرة (التوزيع الطبيعي)
توزيع . Z
•
توزيع . T
•
توزيع . F
•
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توزيع كاي تربيع.
•
 نظرية المعاينة
توزيع المعاينة للوسط الحسابي.
•
 نظرية التخمين او التقدير
مقدمة.
•
التخمين بنقطة او مجال.
•
مستوى الثقة في التخمين
•
المجال لالوساط.
•
اختيار حجم العينة .
•
المجال للفرق بين االوساط .
•
المجال للتباين.
•
المجال للنسبة بين تباينين.
•
 نظرية القرار االحصائي
اختبار الفرضيات الصفرية والمتناوبة
•
مستوى الداللة ومنطقتا الرفض والقبول.
•
اختبار االوساط .
•
اختبار الفرق بين االوساط .
•
اختبار التباين .
•
اختبارات النسب بين تباينين
•
 االنحدار واالرتباط البسيط
مقدمة .
•
معادلة خط االنحدارالمجتمع.
•
معامل الترابط الخطي .
•
اختبار الداللة للمعامل الترابط .
•
مجال الثقة لمعامل الترابط .
•
اختبار كاي تربيع .
•
 جودة الموافقة للمتغيرين
 جودة االستقالل للمتغيرين
هـ  .مد  106الجيولوجيا الهندسية ( ) 1 / - / 1
المقدمة
:
تعريف الجيولوجيا الهندسية
•
اسهامات العلماء العرب في علوم االرض
•
العالقة بين علم الجيولوجي والهندسة المدنية
•
 الكرة االرضية ومكونات القشرة االرضية:
التركيب الداخلي للكرة االرضية
•
 نواة أو لب االرض
 الجبة
 القشرة
 المعادن:
أنواع المعادن
•
 المعادن غير السيليكية.
 المعادن السيليكية.
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الخصائص الفيزيائية للمعادن
•
الخواص الضوئية.
الخواص التماسكية.
الخواص الحسية.
خواص أخرى.
الشكل البلوري للمعادن
•
صفات البلورة.
التماثل في البلورة.
االنظمة البلورية.
درس تطبيقي على بعض أنواع المعادن
•
الصخور النارية:
مقدمة
•
أنواع الصخور النارية
•
الصخور النارية السطحية أو البركانية
الصخور الداخلية أو الجوفية
معايير تصنيف الصخور النارية
•
حالة التكوين
النسيج
التركيب المعدني
التركيب الكيميائي
أمثلة على الصخور النارية
•
درس تطبيقي على بعض أنواع الصخور النارية
•
الصخور الرسوبية:
مقدمة
•
عوامل تكوين الصخور الرسوبية
•
مميزات الصخور الرسوبية
•
تصنيف الصخور الرسوبية
•
الصخور الرسوبية الفتاتية (الميكانيكية)
الصخور الرسوبية الكيميائية
الصخور الرسوبية العضوية
أمثلة على الصخور الرسوبية
•
درس تطبيقي على بعض أنواع الصخور الرسوبية
•
الصخور المتحولة:
مقدمة
•
عوامل التحول
•
أنواع التحول
•
أنواع الصخور المتحولة
•
أمثلة على الصخور المتحولة
•
درس تطبيقي على بعض أنواع الصخور المتحولة
•
التجوية والتعرية وتكوين التربة:
مقدمة
•
التجوية
•
التجوية الميكانيكية
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التجوية الكيميائية
تكوين التربة
•
تعريف التربة
تصنيف التربة جيولوجيا
تصنيف التربة هندسيا
التربة في العراق
•
التراكيب الجيولوجية والحركات االرضية:
مقدمة
•
الجيولوجيا التركيبية
•
التراكيب الجيولوجية
•
الطبقات المائلة
عدم التوافق
الطيات
الفوالق
الفواصل
تأثير التراكيب الجيولوجية على المنشآت الهندسية
•
الخصائص الهندسية للصخور:
مقدمة
•
الخواص الفيزيائية أو الدالة للصخور
•
الخواص الميكانيكية للصخور
•
الخواص الديناميكية للصخور
•
التحري الموقعي:
مقدمة
•
مراحل التحري الموقعي
•
أستطالع الموقع بصورة مبدئية
أستكشاف الموقع بشكل تفصيلي
أستكشاف االساسات خالل مرحلة االنشاء
أهمية الترابط بين التحري الهندسي والجيولوجي
•
المياه:
مقدمة
•
المياه السطحية
•
االنهار
•
طبيعة االنهار
•
مراحل تطور النهر
•
المياه تحت السطحية (المياه الجوفية)
•
مصادر المياه الجوفية
•
أنواع الخزانات الجوفية
•
العوامل المؤثرة في حركة المياه الجوفية
•
الينابيع
•
أنواع الينابيع
•
الخرائط الطوبوغرافية والجيولوجية:
مقدمة
•
الخرائط الطوبوغرافية
•
أهمية الخرائط الطوبوغرافية
•

جامعة الموصل /كلية الهندسة

•
•
•
•
•

أجزاء الخريطة الطوبوغرافية
خصائص الخطوط الكنتورية
طريقة رسم المقطع الطوبوغرافي من الخريطة الكنتورية
مقياس الرسم
الخرائط الجيولوجية
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القواعد العامة للوقاية من الصدمة الكهربائية ،التاسيسات الكهربائية للبنايات والعمارات ،تأسيس بناية أو
عمارة أو معمل على خارطة رسم هندسي ومن ثم إعطاء واجب بيتي لمدة شهر لعمل هذا المشروع ،كيفية عمل
ارضي جيد لعمارة أو بناية معينة ،المواد الموصلة للكهرباء ،المواد العازلة للكهرباء ،معدات الحماية في
التاسيسات الكهربائية ،شرح مفصل على األجهزة المنزلية وأهمية مواقعها داخل البناية ،المنهج العملي ،تأسيس
مصباح (مصباحين على التوالي ،مصباحين على التوازي) ،تأسيس جرس كهربائي ،تأسيس دائرة فلورسنت،
تأسيس مصباح الدرج ذو الطريقين ،دائرة المكواة ،تأسيس دائرة الفاحص ،دائرة مجففات الشعر
هـ  .مد  108الهندسة الوصفية ( ) - / 2 / -
 نظريات االسقاط المركزي والعمودي
 أسقاط النقطة في الفراغ على المستويات الرئيسية مع تمارين تطبيقية
 الحاالت الخاصة للخط المستقيم في الفراغ مع تمارين تطبيقية
 الحالة العامة للخط المستقيم في الفراغ مع تمارين تطبيقية
 المستقيم والصفائح الوجهية مع تمارين تطبيقية
 اسقاط المستقيمات والصفائح الهندسية على المستويات الرئيسية والمساعدة مع التمارين التطبيقية
 اسقاط االجسام الهندسية المنتظمة على المستويات الرئيسية والمساعدة مع التمارين التطبيقية
هـ  .مد  109حقوق االنسان والديمقراطية ( ) - / - / 2
جذور حقوق االنسان وتطورها في التاريخ البشري،حقوق االنسان :التحديد والتعريف والضمانات ،الحريات
العامة ،النظرية العامة للحريات العامة ،النظام القانوني للحريات العامة ،ضمانات الحرية العامة ،مفهوم
المساوة ،تصنيف الحريات العامة ،الحريات االساسية او الفردية ،حرية الذهاب واالياب ،الحرية الشخصية،
حرية العمل ،حق التملك ،حرية التجارة والصناعة
هـ  .مد  110اللغة العربية ( ) - / - / 1
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المرحلة الثانية
الرمز

المادة

هـ.مد201
هـ.مد202
هـ.مد203
هـ.مد204
هـ.مد205
هـ.مد206
هـ.مد207
هـ.مد208

الرياضيات()2
مقاومة المواد
برمجة الحاسبات
المساحة الهندسية
تكنولوجيا المواد
ميكانيك الموائع
إنشاء المباني
مبادئ التبريد والتكييف
المجموع

الفصل الثاني
الفصل األول
نظري عملي تطبيقي نظري عملي تطبيقي
1
3
1
3
1
3
1
3
2
1
2
1
3
2
3
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
-2
4
8
15
4
8
17

هـ  .مد  201الرياضيات () 1 / - / 3
 المقاطع المخروط/
 .1الدائرة
 .2القطع المكافىء
 .3القطع الناقص
 .4القطع الزائد
 .5منحنيات الدرجة الثانية
 دوال القطع الزائد /
 .1رسم دوال القطع الزائد
 .2األشتقاق
 .3التكامل
 .4العكسية
 .5القابلوات المعلقة
 التفاضل الجزئي/
 .1مقدمة في األشتقاق الجزئي
 .2األشتقاق الجزئي
 .3التفاضل الكلي
 .4القيم العظمى والصغرى للدوال ذات عدة متغيرات مستقلة
 .5مضاريب الكرانج
 االحداثيات القطبية/
 .1مقدمة في الدوال القطبية
 .2رسم االحداثيات القطبية
 .3التكامل في االحداثيات القطبية
 األعداد المركبة /
 .1التمثيل الهندسي لألعداد المركبة
 .2الضرب

الوحدات
6
6
4
7
6
5
4
2
40
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 .3الرفع للقوى
 .4الجذور
 التكامل المتعدد/
 .1مقدمة
 .2ايجاد المساحات بالتكامل الثنائي
 .3التطبيقات الفيزيائية
 .4التكامل المتعدد واألحداثيات القطبية
 .5التكامل الثالثي
 المتجهات/
 .1مقدمة في علم المتجهات
 .2جمع المتجهات
 .3طرح الكتجهات
 .4ضرب المتجهات
 .5المتجهات في المستوي
 .6المتجهات في الفراغ
 المعادالت التفاضلية/
 .1التعريف بالمعادالت النفاضلية
 .2التصنيف للمعادالت التفاضلية
 .3الرتبة والدرجة للمعادالت التفاضلية
 .4حل المعادالت التفاضلية
 .5المعادالت التفاضلية الخطية وغير الخطية
 .6تكوين المعادالت التفاضلية
 .7المعادالت التفاضلية من المرتبة األولى (فصل المتغيرات)
 .8المعادالت التفاضلية من المرتبة األولى (التجانسية)
 .9المعادالت التفاضلية من المرتبة األولى (الخطية)
 .10المعادالت التفاضلية من المرتبة األولى (المباشرة)

هـ  .مد  202المقاومة () 1 / - / 3
 اإلجهاد البسيط
 oاإلجهاد العمودي
 oإجهاد القص
 oإجهاد السحق
 االنفعال البسيط
 oنسبة بوزون
 oاألعضاء غير المحددة ستاتيكيا
 oاالجهادات الحرارية
 االلتواء
 القص والعزم في العتبات
 oمخططات القص والعزم
 االجهادات في العتبات
 األود
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 االجهادات المركبة
 oلب المقطع
 oدائرة مور
 العتبات المسلحة
 األعمدة
 الربط بالبراغي واللحيم
 oالربط بالبراغي لألحمال غير المركزية
 oالربط باللحيم
 تطبيقات على الحاسبة
بعض البرامج الجاهزة لرسم مخططات القص والعزم وحساب االجهادات في العتبات.
هـ  .مد  203برمجة الحاسبة () - / 2 / 1
الفصل الدراسي األول:
 بيئة التطوير المتكاملة
 النماذج وادوات التحكم
 نافذة الخصائص ،االحداث ،الطرق
 المشروع االول ،خزن النماذج والمشروع
 احداث الفأرة
 أحداث الفأرة
 أحداث الفأرة
 القوائم (انشاء القوائم  ،كتابة شفرة القوائم  ،لوحة المفاتيح والقوائم  ،تطبيقات)
 القوائم
 القوائم
 صناديق الحوار (صندوق الرسائل  ،دالة صندوق الرسائل  ،صناديق االدخال الجاهزة  ،صنندوق ملنف
الخزن  ،التعامل مع الملفات  ،صندوق االلوان  ،صندوق االحرف  ،الطابعة)
 صناديق الحوار
 صناديق الحوار
 صناديق الحوار
 امتحان الفصل الدراسي األول – رقم (.)1
الفصل الدراسي الثاني:
 اساسيات فجوال بيسك (أنواع البيانات – عددية أو حرفية ،جملة االحالل المباشر ،الصيغة العامة لجملة
االحالل ،اعالن الثوابت ،العمليات الحسابية والمنطقية ،جملة التعليق)
 اساسيات فجوال بيسك
 اساسيات فجوال بيسك
 اساسيات فجوال بيسك
 اساسيات فجوال بيسك
 جمل التحكم ( If – Then , If – Then – Else , If - Then – Elseالمتعددة Case , Chose ,
 جمل التحكم ( If – Then , If – Then – Else , If - Then – Elseالمتعددة )Case , Chose ,
 جمل التحكم ( If – Then , If – Then – Else , If - Then – Elseالمتعددة )Case , Chose ,
 المصفوفات ( اعالن المصفوفات  ،قراءة المصفوفات وطباعتها والعمليات عليها)
 المصفوفات ( اعالن المصفوفات  ،قراءة المصفوفات وطباعتها والعمليات عليها)
 المصفوفات ( اعالن المصفوفات  ،قراءة المصفوفات وطباعتها والعمليات عليها)
 الرسم البياني (اشكال الرسم ،انواع الرسم ،مقياس الرسم ،خصائص الرسم)
 الرسم البياني (اشكال الرسم ،انواع الرسم ،مقياس الرسم ،خصائص الرسم)
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 الرسم البياني (اشكال الرسم ،انواع الرسم ،مقياس الرسم ،خصائص الرسم)
 امتحان الفصل الدراسي الثاني – رقم (.)2































المفردات التفصيلية التي يتم تغطيتها /بشكل يومي (العملي)
بيئة التطوير
مقدمة لفجوال بيسك
المشروع االول
التعامل مع االدوات
مقدمة للصيغ
خصائص الصيغ
كتابة الكود
االحداث
تصميم الصيغ
مستكشف المشروع
صندوق االدوات
نافذة الخصائص
القوائم
التعامل مع االدوات
صندوق الصورة و زر التحكم (الخصائص و التطبيقات و االحداث)
مثال تطبيق حاسبة علمية
صندوق القائمة (الخصائص و التطبيقات و االحداث)
صندوق كومبو (الخصائص و التطبيقات و االحداث)
امتحان
صندوق الخيار (الخصائص و التطبيقات و االحداث)
صندوق التدقيق (الخصائص و التطبيقات و االحداث)
المؤقت (الخصائص و التطبيقات و االحداث)
قضيب االنسدال (الخصائص و التطبيقات و االحداث)
صندوق الصورة (الخصائص و التطبيقات و االحداث)
صندوق القرص و الدليل و الملف (الخصائص و التطبيقات و االحداث)
مثال تطبيقي على استعمال انواع البيانات
مثال تطبيقي على استعمال الدارات
مثال تطبيقي على استعمال المصفوفات
الملفات :انواع الملفات ،فتح وغلق الملفات ،القراءة من الملفات ،الكتابنة علنى الملفنات ،تسنمية الملفنات،
مثال.
مثال تطبيقي على الملفات
امتحان
الرسومات :قياس الصيغ ،احداثيات الصيغ ،طريقة التحريك ،رسم الخط ،رسم الدائرة.
مثال على الرسم (مخطط العزم)
مثال على الرسم (دائرة موهر)
مثال على الرس (عام)
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تعاريف اساسية
انننواع المسنناحة مننن حيننث الدقننة و مننن حيننث األسننتخدام .المسنناحة الجيوديسننية والمسننتوية .تننأثير كرويننة
األرض
انواع األخطاء
العشوائية – المنتظمة – الغلطات – الدقة ونوعيها .دقة نسبية ومطلقة Accuracy & Precision
مقياس الرسم .مقياس كسري .او كلمات او رسم.
كيفية اختيار مقياس حسب حجم الورق المتوفر.
تصحيح شريط القياس
مصادر األخطاء وتصحيح كل منها .احطاء طول الشريط .الحرارة .قوة السحب .الهطول .الميل
مضلع الشريط وتصحيحه
المضننلع لرسننم مننناطق صننغيرة – اختيارنقنناط الضننبط لتكننون مرئيننة – اختيننار خطننوط التحقيننق – خطننأ
أألغالق وكيفية تصحيحه بالرسم
مبادئ بصريات األجهزة المساحية
مكونننات المنظننار وعدسنناته .الشننيئية والعينيننة– حامننل الشننعيرات واسننقاط الصننورة عليننه – انننواع ودقننة
الفقاعات .
انواع األجهزة التسوية
األوتوماتيكي – الميال – الرقمي – الدقيق .أألختالف في سرعة العمل ودقته .واسعار األجهزة.
نصب األجهزة والتحضير للقياس
نصننب الجهنناز علننى الحامننل الثالثنني وضننبط الفقاعننة – توضننيح صننورة الهنندف والشننعيرات  -قننراءة
المسطرة -
طريقتان لحسابات المناسيب
طريقة ارتفاع الجهاز وطريقة األرتفاع واألنخفاض – تحقيق العمل الحسابي في الجدول
تأثير كروية األرض وانكسار الضوء على القياس .يهمل التأثير ألقل من  100متر للعمل الشائع
التسوية المتعاكسة .لتقليل األخطاء الناتجة بسبب الجهاز وتأثيؤ كروية األرض وانكسار الضوء
التسوية التحقيقية .العودة الى قطة البداية ألكنشاف خطأ األغالق .وكيفية توزيع الخطأ للتصحيح
فحص الوتدين لجهاز التسوية .المبدا ان الجهاز في المنتصف يعطي فروقا صحيحة في المناسيب
المقاطع الطولية والعرضية .للطرق والسكك وانابيب المياه والمجاري
طريقة القياس والرسم واختيار المقياس .فرق المقياس األفقي عن العمودي
خطوط الكنتور
فوائدها واهم طرق رسمها – الرسم بشبكة المربعات DEM -
الثيودواليت وقياس الزوايا
نصب الجهاز وضبطه – الدقة  -وجهين للقياس – الزوايا العمودية واألفقية -
مضلع الثيودواليت
انواع المضلع – طريقة القمباص في تصحيح المضلع المغلق -القياسات المفقودة
التاكيومتري بواسطة الثيودواليت
طريقة المسطرة الشاقولية
جهاز المساحة المتكامل Total Station
مكوناته – انواعه – الدقة -
المساحات
مساحات منتظمة وغير منتظمة -مساحات مركبة
طريقة شبه المنحرف – سمبسون – طريقة األحداثيات – جهاز البالنيمتر
تقسيم األراضي
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الحجوم
طريقة المقاطع الطولية والعرضية
طريقة شبه المنحرف – و سمبسون – شبكة المربعات – خطوط الكنتور
المنحنيات األفقية
رموز ومكونات المنحني الدائري
طرق اسقاط المنحني ادائري
المنحنيات العمودية.
منحني الوادي ومنحني القمة
معادلة حل المنحني القطع المكافئ
مبادئ ال GPS

هـ  .مد  205تكنولوجيا المواد () 1 / 2 / 2
. األسمنت والمضافات
 التركينننب الكيمينننائي لالسنننمنت-التمينننؤ -الخنننواص الفيزيائينننة-أننننواع المضنننافات-التركينننب المعننندني-
االستخدامات.
.2 الركام
 أنواع الركام وأشكاله-الخواص الفيزيائية-انتفاخ الرمل-تفاعل الركام القلوي
.3 الخرسانة الطرية
 قابلية التشغيل-العوامل المؤثرة على قابلية التشغيل-االنفصال والنزف-طرق قياس قابلية التشغيل.
 .4 الخرسانة المتصلبة
 نسننبة المنناء إلننى االسننمنت-قننانون أبننرام-مقاومننة االنضننغاط واالنثننناء -العوامننل المننؤثرة علننى المقاومننة-
المعالجة.
 .5 فحص الخرسانة المتصلبة
 فحوصات االنضغاط والشد-الفحوصات االتالفية وغير االتالفية.
.6 المرونة-الزحف-االنكماش
 تعريف عام بتلك الخواص-العوامل المؤثرة على تلك الخواص-العالقات العامة لتلك الخواص.
.7 تصميم الخلطة الخرسانية
 العوامل المؤثرة على نسب الخلط-ديمومة الخرسانة-السيطرة النوعية-الطرق المختلفة للتصميم.
.8 أنواع خاصة من الخرسانة
 الخرسانة خفيفة الوزن-الخرسانة علية األداء-الخرسانة عالية المقاومة -الخرسانة الليفية-الخرسانة ذاتية
الرص.
هـ  .مد  206ميكانيك الموائع () 1 / 1 / 2
 خواص المائع
 تعريف المائع
 األبعاد والوحدات
 اللزوجة
 الكثافة
 الحجم النوعي
 الوزن النوعي
 معامل المرونة الحجمي
 الشد السطحي
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قانون نيوتن في اللزوجة
المائع الساكن
الضغط عند نقطة
المعادلة األساسية للمائع الساكن
أنواع الضغط
وسائل قياس الضغط
القوى االستاتيكية على األسطح المغمورة
القوى المؤثرة على األسطح المستوية المغمورة
القوى المؤثرة على األسطح المنحنية المغمورة
الطفو والعوم
استقرارية األجسام الطافية والمغمورة
الموائع المعجلة
جريان الموائع /أنماط الجريان
قانون حفظ المادة  /معادلة االستمرارية
قانون حفظ الطاقة /معادلة برنولي
تطبيقات معادلة برنولي
تحليل بثق الماء الحر
حساب شحنة المضخة والتوربين في خطوط األنابيب
دراسة الجريان خالل فتحة في خزان
قياس التصريف
وسائل قياس التصريف
مقياس فنشوري
مقياس الفتحة
مقياس الفوهة
انبوب بيتوت
بوابة الكسح
السدود الغاطسة
قانون حفظ الزخم  /معادلة الزخم
تطبيقات معادلة الزخم
حساب القوى المؤثرة من قبل المائع على االنحناءات ،التوسعات ،التضيقات والموزعات
حساب القوى المؤثرة من قبل السائل على المنشاءات في الجريان المفتوح
دراسة الجريان خالل القفزة الهيدروليكية
حساب القوى المسلطة من قبل البثق الحر على االسطح
جريان الموائع الحقيقية في االنابيب
المائع الحقيقي
الجريان الصفائحي
الجريان المضطرب
رقم رينولدز
الضياع أو الفقدان في الشحنة
اجهاد القص
توزيع السرع في الجريان الصفائحي
معادلة دارسي
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تاثير خشونة السطح المتاخم على فواقد الشحنة بسبب االحتكاك
الفواقد الثانوية للشحنة في االنابيب
ربط االنابيب على التوالي
ربط االنابيب على التوازي
االنابيب المتفرعة
الجريان في القنوات المفتوحة
الجريان الحرج وتحت الحرج وفوق الحرج
معادلة الجريان المنتظم
معادلة جزي
معادلة ماننك
المقطع االفضل هيدروليكيا واقتصاديا
التشابه
التشابه الهندسي للشكل
التشابه الكينماتي
التشابه الحركي
القوى المؤثرة على األجسام ضمن حيز الجريان
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. مقدمة عامة عن المباني
 وتشمل الخطنوات الضنرورية لتنفينذ أي مشنروع هندسني والتني تشنمل وضنع فكنرة المشنروع وتفصنيل
متطلبات المشروع والتصميم الهندسي وطرق التنفيذ هذا إضافة إلنى التعنرف علنى أننواع األبنينة حسنب
طريقة التنفيذ وحسب التصميم اإلنشائي.
 األعمال الترابية
 وتضم الطرق المسنتخدمة فني أعمنال الحفرينات الترابينة مثنل الحفنر اليندوي والحفنر باسنتخدام المعندات
الميكانيكية ووظيفة كل من هذه المعدات منن حينث الحفنر والتحمينل وباالعتمناد علنى طبيعنة التربنة هنذا
إضافة إلى ماهي الطرق المستخدمة في تجفيف ساحة العمل وتصريف المياه الجوفية كما تشمل األعمال
الترابينننة موضنننوع االمالئينننات الترابينننة والمنننواد المسنننتخدمة باالمالئينننات الترابينننة إضنننافة إلنننى رص
االمالئيننات الترابيننة وكننذلك التعننرف علننى المعنندات المسننتخدمة فنني رص التربننة فنني المشنناريع الواسننعة
والكبيرة وكذلك في داخل األبنية.
 أعمال األسس
 أنننننواع األسس(األسنننناس الجداري,األسنننناس الشريطي,األسنننناس المنفننننرد ,األسنننناس المتصل,األسنننناس
الناتئ,األسننناس المستمر,األسننناس الحصنننيري ,األسننناس الطفو,أسنننس الننندعامات)نزول األسنننس وأننننواع
األسس.
 أعمال الركائز
 أهم استعماالت الركائز وتصنيف الركائز حسب طريقة نقلها لألحمنال إلنى التربنة،أنواع الركنائز حسنب
موادها،الركننائز الخرسننانية المسننلحة مسننبقة الصننب اعتيننادي أو مسننبقة الصننب مسننبقة الجهنند،الركائز
الخرسانية ذات الصب الموقعي،مراحل عمل هذا النوع من الركائز،الركائز الخشبية والمعدنية والركائز
الصفيحية المعدنية.
 أعمال الخرسانة
 نقننل الخرسننانة ومنناهي الوسننائل المسننتخدمة فنني نقننل الخرسننانة والتنني تضننم العربننات اليدويننة،القالبات
اآللية،الشنناحنات الخالطننة والرافعننات البرجيةوالحدويننة إضننافة إلننى المضننخات الخرسننانية كمننا يشننمل
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الموضوع وضع الخرسانة بدون قوالب وبالقوالب مع شرح ماهي األمور الواجب أخذها بنظر االعتبنار
أثناء وضع الخرسانة وماهي الوسائل المستخدمة في رص الخرسانة(الرص اليدوي والرص الميكانيكي
باستخدام الهزازات) وأخيرا إنهاء الخرسانة.



أعمال الطابوق والكتل
مقدمة عن أنواع الطابوق وطريقة صناعة الطابوق الطيني وأننواع الطنابوق الطيني،الخنواص الهندسنية
والمواصفات للطابوق،الكتل البنائية،البناء بالطابوق ،أنواع الربط باستخدام الطابوق والذي يشمل الربط
على الرأس والربط على الطول والربط االنكلينزي واأللمناني بنوعينه(ربط ألمناني زوجني وفنردي) منع
رسنننوم توضنننيحية عديننندة،الربط المجنننوف وربنننط سننننياج حديقنننة وربنننط نقي،طريقنننة وكيفينننة بننننناء
الجنندران،إكمال وتوصننيل الجدران(التمشننيط ,التنندريج والتعريض)،منناهي العوامننل المننؤثرة علننى تحمننل
الجنندران،أختيار سننمك الجنندران حسننب المتطلبننات غيننر إنشننائية والمتطلبننات اإلنشننائية،إنهاء المفاصننل
البنائية،أنواع الدرز للمفاصل البنائية،المواد الرابطة وخواصها الجيدة،أنواع المواد الرابطة والتي تشمل
مونننة السننمنت،مونة السننمنت-نورة،مونننة النورة،مونننة الجص،مونننة الطين)وخواصننهما الجينندة وغيننر
جيدة،اختيار نسب المزج لكل نوع.
أعمال الحجارة
ويشنمل البننناء بالحجارة،األشننكال الناتجننة مننن إعننداد الحجارة،بننناء الجنندران بالحجننارة المسننتوية وطننرق
اكسنناء الجنندران بالرخننام والمرمننر والحجننارة البنائيننة وكننذلك البننناء االعتيننادي بننأنواع الحجارة(بننناء
الش،بناء اعتيادي منتظم)،درز الجدران المبنية بالحجارة،أنواع الربط في بناء الحجارة.
أعمال القوالب
ويشنننمل أننننواع القوالب(القوالننننب الخشنننبية ،القوالننننب المعدنينننة ،القوالننننب البالسنننتيكية)أجزاء القوالننننب
الخشبية،عوامل تصميم القوالب الخشبية،أسباب فشل أعمال القوالب وكذلك فك القوالب.




األعتاب واألعمدة
ويشمل تسميات األعتناب،أنواع األعتاب،العتنب منن الحديند الصنلب والمسننم الفوالذي،أننواع المسننمات
الفوالذية مع رسم نموذج من مفصل مبرشم لمسنم فوالذي،األعتاب الخرسانية المسلحة مع رسم مقناطع
طولية وعرضية لعتب خرساني مسلح مستمر وكذلك رسم مقطع عتب خرساني مركب،األعمدة وتشمل
تصنننيف األعمنندة المعدنيننة،حاالت نهايننات األعمدة،األعمنندة الخرسننانية مننع رسننم مقطننع عرضنني لعمننود
خرساني مسلح.
األرضيات والسقوف
أننننواع األحمنننال المسنننلطة علنننى األرضنننيات والسنننقوف وكنننذلك أننننواع األرضيات(العقادة،األرضنننيات
الخرسننانية المسننلحة)،أنواع األرضننيات الخرسننانية المسلحة(أرضننية ذات تسننليح رئيسنني باتجنناه واحنند،
أرضية ذات تسليح رئيسي باتجاهين،األرضيات الخرسانية المسطحة،أرضيات خرسانية مضلعة باتجناه
واحنند وباتجاهين،األرضننية الخرسننانية المسننلحة بأعتنناب معدنية،األرضننية الخلويننة)،خواتم األرض نيات
والسننقوف(ختم األرضنننيات بالخرسانة(صنننب موقعي،مسنننبق الصنننب)،ختم األرضنننيات بالكاشي(مسنننبق
الصب،صب موقعي)،ختم األرضيات باستخدام الكاشي الفرفوري أو الكاشي السيراميك.
مانع الرطوبة
أضننرار الرطوبة،منافننذ تسننرب الرطوبننة،المواد المانعننة للرطوبة،خواصننها الجينندة،أنواع المننواد المانعننة
للرطوبنننننة،المواد المسنننننتعملة كمواننننننع للرطوبنننننة(اللباد اإلسنننننفلتي،اإلردواز،القير واإلسفلت،الكاشننننني
السيراميكي المزجج،الطابوق المزجج،صفائح الرصاص،األصباغ اإلسفلتية،صفائح النحاس،المضنافات
اإلسننننمنتية المانعننننة للرطوبة،البوليثين،الماسننننتك اإلسننننفلتي والقيري،مزجننننات ايبوكسنننني الننننراتنج مننننع
الرمنننل،المواد البالستيكية)ويشنننمل الموضنننوع األسننناليب المتبعنننة فننني قطنننع الرطوبة(معالجنننة السنننقوف
المسننتوية والمائلننة،أعمال التسننطيح فنني األبنيننة باسننتخدام مننواد عازلننة حراريننة(التهوير بالتراب،كتننل
الثرمستون بسمك6-5سم أو باستخدام ألواح السنتايربور أو اسنتخدام الطنابوق الطيني)،معالجنة الجندران
وأرضية الطابق األرضي،معالجة األقسام البنائية تحت مستوى األرض(السراديب).
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إنهاء الجدران والسقوف
إنهاء الجدران من الداخل بإتباع طريقة البياض والهدف من البياض مع تناول طبيعة الختم النهائي لوجه
الجدار،عنندد طبقننات البينناض ونننوع المعالجننة األوليننة لسننطح الجنندار والمننواد الرابطننة المسننتعملة،طريقة
عمل بياض الجدران(بياض عادي،بياض مسطرة،بياض مسطرة تكنيد)مع تنناول أهنم المالحظنات التني
تخننص أعمننال البياض،إنهنناء الجنندران باسننتعمال الكاشنني الس نيراميكي المننزجج ،بينناض السننقوف،إنهاء
الجدران والسقوف من الخارج بإتباع طريقنة اللنبخ باألسنمنت(لبخ عنادي،لبخ مسنطرة)وختم اللنبخ(الملج
المخمر،ختم مسنتو بالمنالج،النثر،الختم بالحبيبنات الطبيعينة الملونة)اكسناء الجندران باسنتخدام الرخنام أو
الحجارة.األصباغ(أنواع األصباغ،طريقة الصبغ).
األبواب والشبابيك
أنننواع األبننواب حسننب مواقعهننا وحسننب حركننة فرداتهننا وحسننب موادهننا،األبواب الخشننبية(اإلطار،فردة
البنناب)أبواب تعبنناة،أبواب كننبس مننع رسننوم توضيحية،الشننبابيك،أجزاء الشننبابيك،أنواع الشننبابيك حسننب
حركة فرداتها،أبعاد الشبابيك،الزجاج(أنواع الزجاج).

 وسائل االنتقال بين المستويات
 الساللم،أبعاد السناللم والندرجات وطريقنة رسنم المقطنع الطنولي منع حنل مسنائل رياضنية،أنواع السناللم
نسبة إلى أشكالها،مالحظات عامة حول الساللم،عمل المحجالت.
 المفاصل في األبنية
 المفاصننل اإلنشننائية(أنواع المفاصننل اإلنشننائية مننع رسننوم توضيحية)،المفاصننل التمدديننة(الحاالت التنني
يستوجب فيها عمل المفاصل التمددية)،حسناب عنرض مفصنل التمندد،طرق معالجنة المفاصنل االنشنائية
والتمددية
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تعاريف عامة ( الرطوبة ،درجة الحرارة والجافة ،الرطبة ،الترطيب …،الخ) ،حسابات انتقال الحرارة بواسطة
التوصيل ،الحمل ،االشعاع ,حسابات اولية في حمل التدفئة ,حسابات اولية في حمل التبريد ,انتقال الحرارة من
جدران مختلفة المواد والعزل وكذلك للزجاج ,مكونات اجهزة التبريد ,التبريد بواسطة المبردات
امثلة متنوعة في التبريد والتدفئة
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أ .هندسة التحليل
 -المعادالت التفاضلية الخطية : -المعادالت التفاضلية الخطية المتجانسة من الرتبة الثانية -المعادالت المتجانسة ذات المعامالت الثابتة -حلول العام  ،ومشاكل القيمة األولية -المعادالت من أجل ن مع معامالت ثابتة --Nonhomogeneousالمعادالت
بواسطة األسلوب معامالت غير محدد --Nonhomogeneousحل المعادالت
 -تطبيقات -التذبذبات القسرية -تحليل الكمرات -تحليل بقية الحزم على أساس مرونة -تحليل العمود شعاع -التواء من األعمدة -نظام من المعادالت التفاضلية --Dحل نظام من المعادالت باستخدام مشغل
 -تطبيقات -سلسلة فورييه -وظائف الدوري -سلسلة المثلثية -سلسلة فورييه --Lوظيفة أي فترة ع = 2
 -وحتى وظائف غريبة -نصف رن التوسعات -تطبيقات --تحليل الكمرات أيد ببساطة.
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 -تمثيل الحمولة التي تتركز سلسلة الجيب نصف المدى -تحليل بقية الحزم على أساس مرونة -تحليل العمود شعاع -التواء من األعمدة -التذبذبات القسرية -المعادالت التفاضلية الجزئية : -المفاهيم األساسية -واحد معادلة موجة األبعاد -االهتزازات الحرة طولية من الحزم المنشورية -واحد معادلة الحرارة األبعاد -واحد المعادلة توطيد األبعاد -االهتزازات الحرة عرضية من الحزم المنشورية -اثنان من معادلة البالس األبعادب .طرق عددية
 .1طرق عددية في العام
 -مقدمة -حل المعادالت بواسطة التكرار -االستيفاء -التكامل والتفاضل العددي .2الطرق العددية في الجبر الخطي
 -نظام المعادالت الخطية  ،التصفيات غاوستوكيل تجاري --LUنظام المعادالت الخطية ،
 -نظام المعادالت الخطية  ،حل عن طريق التكرار -طريقة المربعات الصغرى .3طرق عددية للمعادالت التفاضلية العادية
 --D.Eمن الطرق من أجل الدرجة األولى
 --D.Eب .طرق الدرجة الثانية
 .4طرق عددية المعادالت التفاضلية الجزئية
االهليلجيهp.d.eأ  --طرق عددية
 -ب .نيومان ومشاكل المختلطة -ج عدم انتظام الحدود -د أساليب المعادالت مكافئ -د أساليب المعادالت الزائديةهـ  .مد  302نظرية االنشات ( ) 1 / - / 3
 المقدمة
 استقرارية وعدم تحديد المنشات المحددة
 الجسور المحددة استاتيكيا
 المسنمات المحددة استاتيكيا
 الهياكل والمنشات المركبة المحددة استاتيكيا
 الطريقة التقريبية لتحليل الهياكل الغير محددة استاتيكيا
 التشوه المرن للمنشات  ,طريقة العتبة المرافقة
 طريقة الشغل االفتراضي (طريقة وحدة الحمل)
 نظرية كاستكليانو االولى
 تحليل الجسور غير محددة استاتيكيا بطريقة االزاحات المتجانسة
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تحليل الهياكل والمسنمات غير محددة استاتيكيا بطريقة االزاحات المتجانسة
تحليل الجسور غير محددة استاتيكيا بطريقةالشغل االقل
تحليل الهياكل والمسنمات غير محددة استاتيكيا بطريقة الشغل االقل
تحليل المنشات المركبة غير محددة استاتيكيا بطريقةالشغل االقل
تحليل الهياكل والجسور غير محددة استاتيكيا من دون انتقال المفصل بطريقة الميل واالنحراف
تحليل الهياكل غير محددة استاتيكيا مع انتقال مفصل ,مفصلين وعدة مفاصل بطريقة الميل واالنحراف
عزم النهايات الثابته ,الصالبة,معامل توزيع العزم  ,توزيع العزم الخارجي المسلط على المفصل
عملية القفل والفتح :مفصل واحد
عملية القفل والفتح :مفصلين
تحليل الهياكل غير محددة استاتيكيا مع درجة حرية حركة واحدة بطريقةتوزيع العزم
تحليل الهياكل غير محددة استاتيكيا مع درجتين لحرية حركة بطريقةتوزيع العزم
تحليل الهياكل غير محددة استاتيكيا مع عدة درجات لحرية حركة بطريقةتوزيع العزم
خط التاثير البياني للمنشات المحددة استاتيكيا
االحمال المركزة المتحركة-مقياس الحد االعلى
اعظم عزم انحناء مطلق
خط التاثير البياني للمنشات الغير المحددة استاتيكيا
Maxwell’s law, Betti’s law
خط التأثير البياني للمنشات:
مبدأ)( Muller-Breslau
طريقة الجساءة في تحليل المنشآت
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 مقدمة إلى هندسة ميكانيك التربة
عمليات التجوية (العوامل المنؤثرة علنى عملينات التجوينة  ،تصننيف التربنة وفقنا لعملينات
•
التجوية وتكوين التربة).
تكوين التربة.
•
تركيب وبنيه التربة .
•
أنواع بنيه التربة.
•
التربة المتماسكة والغير المتماسكة.
•
معدنيننة األطيننان (التربننة الطينيننة وتركيبهننا ،قننوة الجاذبيننة والقننوة السننطحية سننطح التربننة
•
والظنننواهر الفيزيوكيميائينننةا ،أننننواع األواصنننر الموجنننودة  ،الوحننندات األساسنننية لتركينننب
المعنننادن الطينينننة والمعنننادن الرئيسنننية للتربنننة الطينينننة ،التلبيننند والتشنننتت ،الطبقنننة األيونينننة
المزدوجة ،سعة التبادل األيوني ،الخاصية الثنائية القطب للماء ،وصف لنظام التفاعنل بنين
الماء والتربة الطين ) ،تأثير الماء على التماسك .
العالقنننات الوزنينننة والحجمينننة للتربنننة (نسنننبة الفراغنننات ،المسنننامية ،وحننندة النننوزن الجافنننة
•
والمشبعة والمغمورة ،درجة التشبع ،الوزن النوعي ،المحتوى المائي).
 الخواص الفيزيائية والهندسية للتربة
الصننفات الدليليننة للتربننة ( لدونننة التربننة وحنندود اتربننرك حنندود القننوام ،حنند السننيولة ،حنند
•
اللدونةا ،فعالية الطين  ،الكثافة النسنبية ،الحساسنية ،منحنني السنيالن ،دلينل السنيالن ،حند
ودليل االنكماش ،فحص المكثاف).
التنندرج الحبيبنني للتربننة وتصنننيف التربننة (نظننام التصنننيف الموحنند ،نظننام التصنننيف النننـ
•
 ،ASHTOنظام تصنيف الـ  ،MITوالتصنيف ألمثلثي).
الصفات الهيدروليكية للتربة
•
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نفاذيننة ( مقدمننة فنني جريننان المنناء فنني التربننة ،قننانون برنننولي ،قننانون دارسنني ،العالقننة بنين
السرعة الظاهرية والسر عة الحقيقية ،نفاذية التربنة وطنرق قيناس معامنل النفاذينة مختبرينا،
طرق قياس معامل النفاذية حقليا ،العوامل المؤثرة على نفاذية التربة ،حساب معامل النفاذية
في الترسبات الطبيعية النفاذية باالتجاه األفقي والعموديا).
تسرب الماء خالل التربنة (معادلنة البنالس ،شنبكة الجرينان ،طريقنة رسنم شنبكة الجرينان ،
خطننوط الجريننان ،خطننوط تسنناوي الجهنند ،حسنناب كميننة المينناه المتسننربة مننن خننالل شننبكة
الجريان للترب الغير المتجانسة الخنواص ،ضنغط التسنرب ،المينل المنائي الحنرج  ،حسناب
قيم ضغط التسرب وقوة الدفع نحو األعلى ،التسرب تحت وخالل المنشات الترابية ،ظناهرة
ف وران التربنة ،الحناالت الحرجنة فني المنشنات المائينة ،الظناهرة األنبوبينة  ،التسنرب خنالل
المنشات الترابية وتعين سطح الجريان الحر في السدود الترابية  ،المرشحات الترابية الفلتر
ومتطلبات تصميم المرشح الرملي الفلتر).

مشاكل التربة وطرق تحسينها
الرص وطرق تحسين التربة الميكانيكي(مبادئ أساسية ،نظرينة النرص ،ميكانيكينة النرص
•
ودور الماء في ذلنك ،المتغينرات األساسنية المنؤثرة فني عملينة النرص ،العالقنة بنين الكثافنة
ونسبة الماء ،منحني الرص ،الرص المختبري ،منحني اإلشباع ،تغير بنية التربة المتماسكة
أثناء الرص  ،تنأثير النرص علنى خصنائص التربنة المتماسنكة ،النرص ألمنوقعي ،السنيطرة
على عمليات الرص ألموقعي).
تثبيت التربة (المبادئ األساسية لعملية التثبيت ،أكثر الطرق الفعالة لعمليات التثبيت ألنواع
•
مختلفة من التربة).
مقدمننة عامننة حننول طننرق تثبيننت التربننة باسننتعمال النننورة ،االسننمنت ،واإلسننفلت (المننواد
•
القيرية).
االجهادات في كتلة التربة (الكلية والفعالة)
االجهادات الداخلية في كتلة التربة ( الضغط الكلي  ،الفعال ،والضغط المتعادل في التربة).
•
االجهادات الناتجة عن األحمال الخارجية لحاالت مختلفة من مساحات التحميل.
•
االجهادات الناتجة عن ثقل مركز واحد أو عدد من األثقال المركنزة ،االجهنادات الناتجنة عنن ثقنل خطني
متجانس.
االجهادات الناتجة عن ثقل شريطي منتظم.
االجهادات الناتجة عن ثقل شريطي مثلثي.
االجهادات الناتجة عن أي مساحة تحميل غير منتظمة بطريقة نيومارك.
االجهادات الناتجة عن األثقال بالطريقة التقريبية . 2:1
انتشار اإلجهاد وبويصلة اإلجهاد.
االجهادات نتيجة الخاصية الشعرية.
•
الخصائص الهايدرو-ميكانيكية للتربة
انضغاطية التربة ( الهبوط نتيجة األثقال المسلطة).
•
تحليل الهبوط الحاصل في التربة ( الهبوط اآلني ،هبوط االنضمام ،الهبوط الثانوي).
•
ميكانيكة االنضمام (ميكانيكة االنضمام ،تمثيل ميكانيكة االنضمام بنموذج فيزياوي( نظرية
•
السبرنك) ،عملية االنضمام  ،نظرية االنضمام).
االنضمام(أساسننيات االنضننمام ،فحننص االنضننمام األحننادي  ،العالقننة بننين الضننغط ونسننبة
•
الفراغات ،ضغط االنضمام المسبق  ،تأثير تكرار عمليات تحمينل ورفنع االثقنال ،معنامالت
االنضننغاطية لل تربننة ،منحنيننات االنضننمام ألنننواع التربننة مسننبقة االنضننمام  ،تربننة اعتياديننة
االنضمام  ،تربة غير كاملة االنضمام.
حساب الهبوط في المنشات.
•
طريقة نسبة الفراغات .
-
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طريقة معامل االنضغاط الحجمي.
طريقة دليل االنضغاط.
تعين معامالت االنضمام.
•
طريقة الجذر التربيعي.
طريقة لوغارتم الزمن فضال عن طرق أخرى.
حسابات الهبوط الثانوي.
•
قوة القص في التربة
مقاومننة القننص فنني التربننة والعوامننل المننؤثرة علننى مقاومننة القننص للتربننة ،مسننتويات الفشننل
•
واالجهادات الرئيسية ،حساب اإلجهاد العمودي وإجهاد القص بالطرق التخطيطية.
تمثيل مستوى الفشل على دائرة مور ،الخصائص المستنبطة من دائرة منور ،نظرينة الفشنل
•
ومغلف مور لالجهادات ،العوامل المؤثرة على مقاومة القص).
مغلف مور وحاالت الفحص المختلفة.
•
مقاومة القص للترب المتماسكة.
•
مقاومة القص للترب الغير المتماسكة.
•
 ،نظرية الفشل ومغلف مور لالجهادات ،طرق قياس مقاومة القص المختبرية.
•
الجدران الساندة وضغط التربة الجانبية
مقدمة عامة ،أنواع الضغط الجانبي للتربة ،معامالت الضغط الجانبي .
•
الضغط الجانبي عند السكون.
•
الضغط الجانبي االيجابي للتربة.
•
الضغط الجانبي السلبي للتربة.
•
العوامل المؤثرة على معامالت الضغط الجانبي للتربة.
•
توزيع الضغط الجانبي على المنشات الساندة.
•
حسننابات الضننغط الجننانبي للتربننة ،توزيننع الضننغط الجننانبي للتربننة علننى المنشننات السنناندة
•
باستخدام نظرية رانكين.
حسننابات الضننغط الجننانبي للتربننة ،توزيننع الضننغط الجننانبي للتربننة علننى المنشننات السنناندة
•
باستخدام نظرية كولومب .
ثبات المنحدرات
ثباتية وأنواع المنحدرات.
•
معامل األمان.
•
العوامل المؤثرة على استقرارية المنحدرات.
•
طرق إيجاد قيم معامل األمان للمنحدرات ( )finite slopeللتربة الجافة الغير المتماسكة.
•
طرق إيجاد قيم معامل األمان للمنحدرات ( )finite slopeللتربة المشبعة الغير المتماسكة.
•
طرق إيجاد قيم معامل األمان للمنحدرات ( )finite slopeللتربة الجافة المتماسكة.
•
طرق إيجاد قيم معامل األمان للمنحدرات ( )finite slopeللتربة المشبعة المتماسكة.
•
تحديد موقع القوس الحرج الذي يعطي اقل معامل أمان للمنحدر.
•
طرق إيجاد قيم معامل األمان للمنحدرات ( )infinite slopeبطريقة الشرائح.
•
طرق إيجاد قيم معامل األمان للمنحدرات ( )infinite slopeبطريقة بيشوب.
•
تطبيقات لبعض البرامج الهندسية
( اسنتخدام برننامج مصنمم بلغنة فيجنول بيسنك لحسناب قنيم الضنغط الجنانبي للتربنة لحناالت
•
ونظريات مختلفة ،تطبيقي برنامج ا GEO-SLOPEفني إيجناد معامنل األمنان للمنحندرات
وكذلك في إيجاد كمية المياه المتسربة خالل وتحنت السندود الترابينة فضنال عنن رسنم شنبكة
الجريان ) .
مالحظة :الغاية من هذه المحاضرات تعريف الطالب على بعض البرامج المستخدمة في مجال ميكانينك
التربننة ،علننى سننبيل المثننال تعريننف الطننالب علننى بننرامج مصننمم بلغننات درسننها فنني المننرحلتين األولننى
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والثانية ،فضال عن تعريف الطالب علنى برننامج النـ  GEO-SLOPEوهني حزمنة برمجينة جناهزة أو
أي حزمنة برمجينة أخنرى ينتمكن الطالنب منن اسنتخدامه فني بعنض تطبيقنات ميكانينك التربنة ( stress
.)distributions, settlement, consolidation, Slope stability, Seepage
هـ  .مد  304الخرسانة المسلحة ( ) 1 / - / 3
 المقدمة ( 3أسابيع)
 اسننتخدام الخرسننانة المسننلحة (العوامننل المننؤثرة علننى الخرسننانة ،المننواد الداخلننة فنني
الخرسانة ،الخواص الميكانيكية للخرسانة وحديد التسليح)
 الطرق المستخدمة لحساب خواص الخرسانة (مقاومة االنضغاط ومقاومة الشد)
 طرق التصميم والمتطلبات





التحليل بطريقة اإلجهاد المسموح ( 3أسابيع)
 الفرضيات األساسية.
 اإلجهادات في االعتاب الخرسانية المسلحة.
 تحليل المقاطع المستطيلة غير المتشققة.
 تحليل األعتاب المستطيلة بظروف التشغيل.
 طريقة التوازن وطريقة المقطع المحول.
 تحليل المقاطع المستطيلة المتشققة.
 تحليل األعتاب على شكل حرف .T
 المقاطع الخاصة.
التصميم باستخدام طريقة االجهاد المسموح ( 3أسابيع)
 المقاطع المستطيلة ،المقطع المتوازن.
 تصميم المقاطع ناقصة التسليح.
 تصميم المقاطع زائدة التسليح.
 تصميم المقاطع المزدوجة التسليح.
 تصميم المقاطع شكل حرف .T
 تصميم البالطات المسلحة باتجاه واحد.
 تصميم المقاطع ذات األشكال الخاصة.



مقاومة االنحناء لألعتاب والبالطات باتجاه واحد ( 3أسابيع)
 الفرضيات األساسية.
 المقطع المكافئ لتوزيع االجهاد.
 العتب المستطيل المتوازن.
 نسب التسليح العظمى والصغرى.
 تحليل المقاطع المستطيلة مفردة التسليح.
 المقاطع ناقصة التسليح.
 المقاطع زائدة التسليح.
 البالطات باتجاه واحد.
 تحليل االعتاب المستطيلة مزدوجة التسليح.
 تحليل االعتاب بشكل حرف (.)T
 تحليل االعتاب ذات المقاطع الخاصة.



التصميم باستخدام طريقة المقاومة ( 3أسابيع)
 تصميم األعتاب مفردة التسليح.
 تصميم األعتاب مزدوجة التسليح.
 تصميم األعتاب شكل حرف (.)T
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 تصميم األعتاب الخاصة.
 تسليح األوجه العمودية لألعتاب العميقة.




امتحان نصف السنة
تصميم االعتاب للقص ( 3أسابيع)
 اجهاد القص في المقاطع المتجانسة.
 تصرف األعتاب بدون تسليح القص.
 انتقال قوى القص في االعتاب الخرسانية المسلحة.
 المقاطع الحرجة لحساب مقاومة القص اإلسمي.
 مقاومة القص لألعتاب بدون تسليح قص.
 االعتاب المستمرة ،الخرسانة خفيفة الوزن ،تأثير تسليح القص.
 مقاومة تسليح القص.
 مسافات تسليح القص.
 الحدود الدنيا والقصوى لتسليح القص.
 متطلبات مدونة المعهد األمريكي لمقاومة القص لالعتاب.
 القص في البالطات باتجاه واحد.
 القص في البالطات المعصبة.
 تداخل قوى القص والعزوم والقوى المحورية.
 القص واللي المحوري.
 عتب بسمك مختلف.



تصميم األعتاب للي ( 3أسابيع)
 اجهاد اللي في المقاطع المتجانسة.
 صالبة اللي للمقاطع المتجانسة.
 تأثير صالبة اللي في توافق اللي.
 اجهادات اللي اللدن في المقاطع المتجانسة.
 تصرف األعتاب تحت تأثير تراكب األحمال.
 مقاومة المقطع تحت تأثير تداخل اللي والقص.
 مقاومة اللي للوترة في الخرسانة المسلحة حسب مدونة المعهد االمريكي.
 مقاومة اللي للخرسانة.
 تداخل مقاومة اللي والقص حسب مدونة المعهد االمريكي.
 مقاومة تسليح الوترة للي.
 التسليح الطولي للي.
 الحدود الدنيا لتسليح اللي حسب متطلبات مدونة المعهد األمريكي.



تحليل وتصميم األعمدة القصيرة ( 3أسابيع)
 تصرف األعمدة القصيرة المحملة مركزيا.
 تداخل العزم والقوى المحورية.
 التحمل اإلسمي للقوى المحورية والتحمل األقصى حسب مدونة المعهد االمريكي.
 االنفعال المتوازن للمقاطع المستطيلة.
 توزيع حديد التسليح.
 التسليح غير المتناظر.
 تسليح الحلقات والحلزون.
 محددات نسب حديد التسليح.
 تحليننل المقنناطع فنني منطقننة الضننغط (طريقننة التننوازن ،طريقننة ويتننني ،طريقننة الخننط
المستقيم).
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تحليل المقاطع في منظقة الشد (طريقة التوازن ،الطريقة التقريبية).
تصميم المقاطع المستطيلة للمقاومة.
استخدام مخطط التداخل للتحليل والتصميم.
تسليح الحلزون لالعمدة.
االنحناء الثنائي والضغط (طريقة بريسلر ،طريقة بارم)



تحليل وتصميم األعمدة الطويلة ( 3أسابيع)
 األحمال الالمركزية.
 الهياكل المحصورة وغير المحصورة.
 طريقة مدونة المعهد األمريكي لتصنيف األعمدة.
 تكبير العزوم لألعمدة النحيفة.
 طريقة مدونة المعهد األمريكي لتكبير العزوم.
 تكبير العزوم لألعمدة المحصورة.
 تكبير العزوم لألعمدة غير المحصورة.
 الالمركزية الدنيا في التصميم.



تثبيت وتوصيل حديد التسليح ( 3أسابيع)
 ارتباط التثبيت
 ارتباط االنحناء.
 طبيعة فشل االرتباط.
 اسباب عدم استخدام اجهادات االرتباط في تصميم المقاومة.
 طول التثبيت األساسي للشد.
 معامالت تعديل طول التثبيت األساسي.
 حزم القضبان.
 تثبيت قضبان الشد بالكالب.
 تثبيت التسليح في المقطع البسيط ونقاط االنقالب.
 قطع القضبان للعزم.
 مخططات التسليح المطلوب.
 متطلبات مدونة المعهد األمريكي لمد القضبان.
 طول التثبيت لقضبان الضغط.
 تثبيت تسليح الوترة.
 توصيل التسليح.
 الوصالت المتداخلة في الشد

 امتحان نهاية السنة
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- مقدمة لهندسة الطرق
- مسح وتحديد مسار الطريق
- الصفات التشغيلية للطرق ,خصائص السائق والسابلة
- خصائص المركبة
- محددات التصميم الهندسي
- تصميم عناصر المقطع العرضي للطريق
- مسافة مدى الرؤية الالزم للتوقف
مسافة مدى الرؤية الالزم لالجتياز
- نصف قطر االستدارة
- األقواس األفقية
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- االقواس االفقية المركبة والمعكوسة
- االقواس االنتقالية
- مدى الرؤية في االقواس االفقية
- تعريض الطرق في االقواس
- امالة مقطع الطريق في االقواس
- االقواس العمودية
- اقل طول لالقواس العمودية
- االقواس العمودية الغير متماثلة
- التربة لتصاميم الطرق
- تصنيف التربة الستخدامات الطرق
- مسوحات التربة العمال تنفيذ الطرق
- تصاميم الطرق في مواقع التربة الغير اعتيادية
- الركام العمال التبليط
- تجارب التربة لتصاميم الطرق
- انشاء موقع الطريق ,الدفن واالمالئيات
- مخطط الكتلة
- طبقات ماتحت االساس واالساس
- انشاء طبقات ماتحت االساس واالساس
- المواد االسفلتية ,المصادر الوصف االستخدامات
- خصائص المواد االسفلتية
- فحوصات المواد االسفلتية
- المزيج االسفلتي
- مبادئ تصاميم التبليط المرن
- اسباب فشل التبليط
- التصميم المرن بطريقة اشتو
التصميم المرن بطريقة معهد النفط االمريكي
- تحضير المزيج االسفلتي
- فرش المزيج االسفلتي
- مبادئ تصاميم التبليط الصلد
- االجهادات في التبليط الصلد
- تصميم التبليط الصلد بطريقة منظمة سمنت بورتالند
- المفاصل في التبليط الصلد
- التسليح في التبليط الصلد
- منظومة السوبربيف ,اختيار المواد
- التصميم بالطريقة الحجمية بطريقة السوبربيف
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 المقدمة :دور المهندس في هندسة البيئة
 منندخل فنني المفنناهيم الكيميائيننة والبيولوجيننة فنني هندسننة البيئننة :مفهننوم االنتقننال الكتلنني -مبسننط تطبيقننات
االنتقال الكتلي في هندسة البيئة -مفهوم التوازن الكتلي -تطبيقات التوازن الكتلي في هندسة البيئة
 اإلدارة النوعية للمياه :نوع المنظومات المائية وخصائصها
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تلوث األنهار :تأثير الملوثات على العجز باألوكسجين  -المتطلب الحيوي باألوكسجين -انتشار الملوثات
في األنهار
تلوث البحيرات :خصائص البحيرات – االنقالبات الموسمية -المنظومات البيولوجية واإلثراء الغذائي -
انتشار الملوثات في البحيرات
تلوث المياه الجوفية :خصائص المياه الجوفية – انتشار الملوثات في التربة
معاملة المياه :كمية المياه – مواصفات المياه-عمليات المعالجة
معالجننة مينناه الفضننالت :خصننائص وكميننات مينناه الفضننالت – وحنندات المعالجننة التمهيديننة – األوليننة –
الثانوية
تلوث الهواء :مصادر الملوثات -تأثير الملوثات – انتشار الملوثات -أساليب السيطرة وعزل الملوثات
المطروحنننات الحرارينننة :مصنننادر التلنننوث الحنننراري –تنننأثير المطروحنننات الحرارينننة -أنظمنننة تبريننند
المنظومات الحرارية
إدارة الفضننالت الصننلبة :مصننادر وخصننائص الفضننالت الصننلبة-طننرق جمننع الفضننالت -االمالئيننات
الصحية
التلوث الصوتي :مصادر الضوضاء-تأثير الضوضاء-انتقال الضوضاء
الملوثات الخطرة :طبيعة الملوثات الخطرة

هـ  .مد  307الهايدرولوجي ( ) - / - / 2
مقدمة ،الدورة الهايدرولوجية ،التطبيقات الهايدرولوجية في الهندسة ،مصادر المعلومات ،السقيط ،اصناف
المقاييس ،السحوبات من السقيط (التبخير ،االرتشاح) ،قياس الجريان في االنهار ،السيح ،الهايدروغراف ،طرق
تخمين الحصيلة ،هايدروغراف العاصفة ،العوامل المؤثرة ،هايدوغراف القياس ،الفيضانات ،الطريقة العقالنية،
الفيضان التصميمي ،العاصفة التصميمة ،استتباع الفيضان ،استتباع الخزان ،استتباع القناة ،المياه الجوفية
هـ  .مد  308منشات هيدروليكية ( ) - / - / 2
مقدمة نظرية تسرب المياه تحت المنشات ومشاكلها ،القفزة الهيدروليكية وفوائدها في تصميم المنشات
الهيدروليكية  ،تصميم النواظم ،السيفونات والسدود الغاطسة ,المسيل المائي ،البرايخ والمساقط
هـ  .مد  309االدارة واالقتصاد الهندسي ( ) - / - / 2
االدارة الهندسية ،المقاوالت االنشائية  ،السيطرة النوعية في االعمال االنشائية ،التخطيط الزمني لالعمال
االنشائية  :المخطط السهمي ،المخطط الشريطي ،المخطط الشريطي المعدل ،برمجة المشاريع :البرمجة
( طريقة الكلفة  -الزمن في تخطيط المشاريع.االقتصاد الهندسيSimplex ،الخطية ،البرمجة بالخوارزمييات )
القوانين االقتصادية ،المقارنة بين المشاريع ،تقييم المشاريع ،االستبدال ,التضخم.
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 مقدمة عن االجزاء االنشائية
 االعتاب المستمرة والسقوف احادية التسليح االنشائي.
 السقوف احادية التسليح والعتبات والحدود الدنيا لسماكتها.
 اعتماد طريقة ( )ACIفي احتساب العزوم وقنوى القنص للسنقوف واالعتناب المسنتمرة
ومحدداتها.
 تصميم كمية التسليح الالزم واحتساب ومقارنة النتائج مع الحدود الدنيا للتسليح.
 انتقال االحمال على االعتاب وتصميم االعتاب في المناطق الحرجة.
 اعداد التفاصيل لوضع حديد التسليح في السقوف احادية االتجاه واالعتاب المستمرة.
 السقوف ثائية اتجاه التسليح واالعتاب الساندة لها
 الحدود الدنيا لسماكة السقوف ثنائية اتجاه التسليح الرئيسي.
 طريقة التصميم المباشر ومحدداتها.
 احتساب العزم االساسي للفضاء وطريقة توزيع العزوم السالبة والموجبة.
 احتساب عرض الشريحة باتجاه العزوم وتوزيع العزوم بين شريحة االعمدة والشريحة
الوسطية واالعتاب الحاملة بين االعمدة ان وجدت.
 احتساب كمية الحديد ومقارنتها مع الحدود الدنيا والمسافات العظمى بين القضبان.
 تصميم االعتاب الحاملة لها.
 طريقة معامالت العزوم حسب الـ (.)ACI Code
 السقوف المسطحة
 تحديد السماكة الدنيا حسب المدونة.
 الفضاء المؤثر بين المساند المختلفة.
 تحديد ابعاد الفضاءات الهابطة ان وجدت.
 قوى القص بنوعيه القطري والمركز حول المساند.
 طريقة التصميم المباشر في احتساب العزوم وحديد التسليح.
 طريقة استخدام معامالت العزوم.
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 التفاصيل لرسم حديد التسليح في االحزمة.
السقوف المضلعة باتجاه واحد والسقوف الخلوية
 المحددات القياسية والسماكة الدنيا.
 قوى القص ومعالجتها.
 احتساب التسليح في االضالع والغطاء الخرساني.
 السقوف ذا تالكتل المجوفة او الخفيفة الوزن.
 تصميم السقوف الخلوية بعد احتساب عرض االضالع.
تصميم الساللم من الخرسانة المسلحة
 انواع الساللم.
 الساللم مستعرضة التسليح الرئيسي عمودي على الحركة على السلم.
 الساللم طولية التسليح الرئيسي يوازي الحركة على السلم.
 احتساب الفضاءات المؤثرة ومقدار االحمال فيها.
 تقدير العزوم الموجبة والسالبة وتصميم الحديد الالزم.
 تدقيق قوى القص في الساللم.
 التفاصيل االنشائية لحديد التسليح في الساللم.
استخدام نظرية الخضوع لتحليل وتصميم السقوف المستوية
 استعراض تولد المفاصل في البالطات نتيجة خضوع حديد التسليح وقت الفشل.
 تحديد مواقع خطوط الفشل ومحاور الدوران.
 شرح العوامل المساعدة في تحديد محاور الدوران وشكل الفشل.
 طريقة التحليل للسقوف وتشتمل توازن االجزاء ووحدة الشغل.
 التحليل بطريقة المحاور (.)x, y
 السقوف تحت تأثير احمال مختلفة منتظمة التوزيع ،خطية او مركزة.
 السقوف متساوية التسليح المتعامد او مختلفة التسليح المتعامد.
 السقوف الدائرية والمضلعة.
 السقوف ذات الفتحات الكبيرة.
االبنية متعددة الطوابق واستخدام الحاسبات في تحليل هياكلها
 سلوك الهياكل االنشائية تحت تأثير االحمال.
 التحميل الجزئي للهياكل االنشائية.
 استخدام طريقة ( )ACI Codeلتحليل اجزاء الهياكل او الطنابق منع االعمندة المتصنلة
به.
 تحليل الهياكل تحت تأثير احمال الرياح.
 بيان الطرق الخاصة باستخدام برامج الحاسبات المناسبة.
البناء الجاهز ودراسة وتصميم بعض مفاصله
 البناء الجاهز وفوائده ومشاكله.
 انواع االجزاء المصنعة وقياساتها.
 العقد وانواعها في البناء الجاهز.
 تفاصيل التوصيالت وتشمل االعمندة منع القواعند والروافند منع االعمندة واالعمندة فيمنا
بينها.
 نظرية احتكاك القص.
 تصميم االكتاف في االعمدة والجدران.
 تصميم ومعالجة نقاط االستناد في نهايات الروافد.
تصميم الجسور الخرسانية المسلحة
 اعتماد مدونة ( )AASHTO 2005في تصميم الجسور.
 طرق التحميل القياسية المتبعة في الجسور.
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 تصميم الجسور من بالطات مسطحة.
 تصميم الجسور ذا ت الروافد المتوازية مع بالطاتها.
 تصميم اكتاف الجسور الجانبية.
 المدخل وتحليل الخرسانة مسبقة الجهد
 المواد المستخدمة في الخرسانة مسبقة الجهد من حديد وخرساانة.
 طرق الجهد المسبق في الخرسانة المسلحة.
 تحليل مقاطع مسبقة الجهد في مراحل مختلفة.
 الجهد المسموح به في الخرسانة والحديد في المراحل المختلفة.
 اضرار التشققات في الخرسانة المسبقة الجهد – احتساب الحمل عند التشقق.
 طرق احتساب الحمل االقصى.
 فقدان الجهد.
 الحسابات االجمالية.
 احتساب الفقدان في الجهد بشكل منفصل للخرسانة مسبقة الجهد.
 الخزانات المائية الخرسانية المسلحة
 الخزانات دائرية المقطع فوق االرض.
 الخزانات المربعة والمستطيلة المقطع فوق االرض.
 تحليل الخزانات مفصلية كانت او متصلة مع القاعدة.
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الفصل الدراسي األول:



مقدمة ومعلومات عامة (تعريف هندسة األسس وأنواع األسس) .
استكشنناف التربننة والتحريننات الموقعيننة التنني تشننمل الحفننر ,اخننذ النمنناذج ,الفحوصننات وإعننداد التقريننر
الهندسي.
حساب قوة تحمل التربة ألنواع مختلفة من األسس المقامة على تربة طينية وأخرى رملية.
حساب قوة تحمل األسس المقامة على التربة االنتفاخية ،التربة المتداعية والصخور.
توزيع االجهادات وحساب الهبوط واالنضمام تحت األسس.
التصميم اإلنشائي لقواعد األعمدة المنفردة( .األسس المنفردة).
تصميم األسس الجدارية واألسس المعرض للعزم.
تصميم األساس الحصيري.
تصميم قبعة الركائز واألسس غير المسلحة.















أسس الركائز (مقدمة عامة عن الركائز ,أنواعها واستخداماتها.
قوة تحمل الركيزة في تربة طينية.
قوة تحمل الركيزة في تربة رملية.
قوة تحمل مجموعة الركائز.
قوة تحمل الركيزة المعرضة الحتكاك سلبي.
قوة تحمل الركيزة المعرضة لقوة شد (قوة سحب).
قوة تحمل الركيزة المعرضة لعزم.
مراجعة عامة وشاملة للركائز.
ضغط التربة الجانبي والمنشات الساندة.
طرائق حساب ضغط التربة الجانبي.
أنواع الجدران الساندة ومحددات التصميم.
تصميم الجدار الساند بأنواعه المختلفة (الناتئة والتثاقلية).
تصميم الركائز الصفائحية وثبوتية الحفر.









الفصل الدراسي الثاني:
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 خواص وصفات األعضاء اإلنشائية الحديدية ،أعضاء الشد ،أعضاء الضغط  ،تصميم العتبات ،تصميم
المسنمات ،تصميم العتبات المركبة ،تصميم العتبات العميقة ،تصميم الرافعات الجسرية ،التحليل
والتصميم اللدن
 خواص وصفات األعضاء اإلنشائية الحديدية .العالقة بين الجهد واإلجهاد لألعضاء اإلنشائية الحديدية .
 خواص وصفات األعضاء اإلنشائية الحديدية- .طريقة التصميم المرن والتصميم اللدن -.عامل األمان
لألحمال و المقاومة - .خواص وصفات المقاطع الحديدية.
 أعضاء الشد -االجهادات واألحمال المسموحة.
 أعضاء الشد -المساحة الحقيقية.
 أعضاء الشد -تصميم أعضاء الشد.
 تصميم المسنمات.
 األحمال.
 تصميم المسنمات.
 تصميم صفائح الغطاء.
 تصميم المسنمات.
 تصميم أضالع الربط وأضالع اإلسناد.
 تصميم المسنمات.
 تصاميم الربط باللحام والبراغي.
 أعضاء الضغط .
 المدخل ألعضاء الضغط.
 المعادالت الرياضية حسب الـــAISC.
 أعضاء الضغط .
 تصميم أعضاء الضغط بتأثير القوى العمودية -4 .الطول المؤثر لألعمدة.
 أعضاء الضغط .
 تصميم الصفائح لألعمدة تحت قوى الضغط العمودي.
 أعضاء الضغط .
 تصميم األعمدة تحت تأثير العزوم المحورية والقوى العمودية.
 أعضاء الضغط .
 تصميم الصفائح لألعمدة تحت تأثير العزوم المحورية باستخدام المعادالت الرياضية حسب
الـAISC .
 إمتحان نصف السنة
 تصميم العتبات .مواصفات العتبات الحديدية وطول التثبيت
 تصميم العتبات.
 مقاومة االنثناء للعتبات غير المثبتة.
 تصميم العتبات.
 تصميم العتبات غير المثبتة باستخدام المعادالت الرياضية حسب الـAISC .
 تصميم العتبات.
 تصميم الصفائح للعتبات.
 تصاميم العتبات المركبة .مواصفات ومحددات األعتاب المركبة
 تصاميم العتبات المركبة .تصميم العتبات المركبة حسب مواصفاتAISC.
 تصاميم العتبات العميقة والمصنعة .مواصفات ومحددات األعتاب العميقة والمصنعة.
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تصاميم العتبات العميقة والمصنعة .تصميم األعتاب العميقة والمصنعة.
تصميم الرافعات الجسرية .مواصفات ومحددات الرافعات الجسرية
تصميم الرافعات الجسرية .تصميم الرافعات الجسرية
التحليل والتصميم اللدن.
مبادئ التحليل اللدن .
التحليل والتصميم اللدن.
أنواع الفشل.
التحليل والتصميم اللدن.
تصميم العتبات وفق مواصفاتAISC.
التحليل والتصميم اللدن.
التحليل اللدن للهياكل الحديدية.
االمتحان النهائي

هـ  .مد  404هندسة المرور ( ) - / - / 2
علم المرور ،مستخدم الطريق ،نوع المركبة ،خواص التشغيل والخدمة ،األبعاد القياسية ،تصميم أبعاد الطريق،
زمن الرحلة والتأخير خالل مقطع الطريق ،دراسة السرعة النقطية ،دراسة الحجم المروري ،القياس الدوري
والتعيير ،السالمة المرورية ،المسير المروري ومكوناته ،السعة المرورية ومستوى الخدمة وتحليلها ،تخطيط
المرور الحضري ،تخطيط المطار وتصميمه ،تخطيط وتصميم خط السكة الحديدية ،تصميم اإلضاءة للطريق،
تصميم التخطيط للطريق والعالمات المرورية.
هـ  .مد  405الهندسة الصحية ( ) 1 / - / 2
 انواع المصادر المائية و طرق تقدير كميات المياه الجوفية
 نوعية مياه االساله والمعايير المحدده لها
 تقدير الزياده السكانيه و تقدير كمية مياه االساله واستخداماتها
 المأخذ المائي(انواعه وتصميمه)  +محاضرة علىPPT
 وحدة التخثير والتلبيد(النظريه والتصميم)
 وحدة الترسيب (النظريه والتصميم)
 الترسيب المنفصل والملبد ووحدة التخثير والترسيب المشترك  +محاضرة علىPPT
 الترشيح وانواع المرشحات (تصميم الوحدة)
 وحدة التعقيم وانواع المعقمات  +محاضرة علىPPT
 خزن المياه ,خزانات الخدمة
 توزيع المياه ,انوع الشبكات ،انواع االنابيب
 الجريان في الشبكات
 تصميم الشبكات واالنابيب
 تكملة تصميم الشبكات ,ملحقات الشبكة والصيانة
 حساب التصريف في شبكات الصرف الصحي
 تصميم شبكات مياه الصرف الصحي
 حساب التصريف في شبكات مياه األمطار
 تصميم شبكات مياه األمطار
 مفهوم وحساب الجريان الجزئي في الشبكات
 تصميم الشبكات ذات الجريان المزدوج
 مقاومة انابيب المجاري  +محاضرة علىPPT
 خصائص مياه الصرف وتغايرها
 تصميم حوض الموازنة
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 المعامالت التمهيديه(المصافي والمفرمه ومزيلة الحبيبات)
 الترسيب المنضغط والمعاق
 المعامالت الثانويه,أنظمة النمو الملتصق
 أنظمة النمو العالق (تصميم وحدة الحمأه المنشطه )
 تمارين عامة ومناقشات إضافة الى محاضرة علىPPT
هـ  .مد  406التخمين ( ) - / - / 2
مقدمة وتعاريف ،مقادير المواد اإلنشائية ،أنواع التخمين ،حساب كميات المواد لفقرات األعمال اإلنشائية،
كميات األعمال الترابية ( االمالئيات والحفريات) ،حساب حديد التسليح ،المواصفات الهندسية لألعمال ،أعداد
جداول الكميات واألسعار ،تطبيقات شاملة
هـ  .مد  407طرق إنشاء ( ) - / - / 2
 مقدمة
 المهندس واالنشاء
 الصناعة االنشائية
 انواع مقاوالت االنشاء
 المهندس واقتصادية االنشاء
 التقييم الهندسي
 اعداد دراسة التقيم الهندسى
 امثلة على دراسة التقيم الهندسى
 مقاومة الدحرجة
 تاثير درجة ميل الطريق على جهد الجرالمطلوب
 تاثير انحدار السطح على تعيين موقع حفرة االمداد
 قوة الجر للمكائن
 ترسيخ وحدل التربة
 تعاريف
 االنتفاخ واالنكماش
 انواع التربة
 فحوصات التربة
 ترسيخ التربة
 مواصفات حدل التربة
 انواع مكائن حدل التربة
 الجرارات والمكائن المشابهة لها
 استعماالت الجرارات
 انواع الجرارات
 االنحدارية
 القاشطات وحساب اإلنتاجية
 انواع وحجوم القاشطات
 حجم القاشطة
 تشغيل القاشطة
 وقت الدورة للقاشطة تحسين انتاجية القاشطات وزيادتها
 مكائن أعمال الحفر
 المجرفات االلية
 الحفارات الناعورية
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 الحفارات المحارية
 المعازق
 مكائن حفر الخنادق
 حقن األسس
 الحاجة الى الحقن
 التحري لتعين الحاجة الى حقن االسس
 المواد المستعملة فى عملية الحقن
 التحضير للحقن
 ضغط الحقن
 الحقن بالسمنت ,باالسفلت  ,بالطين ,بالمود الكيميائية
 قوالب المنشات الخرسانية
 مقدمة
 متطلبات وكلفة القوالب
 مواد القوالب
 حجم القوالب
 الضغط الناتج من الخرسانةعلى القوالب العمودية
 قوالب الجدران  ,االعمدة ,السقوف  ,العتبات  ,االرضيات
 رفع القوالب
 السالمة الهندسية في المشاريع
هـ  .مد  408الرسم اإلنشائي ( ) - / 2 / -
استعراض عام حول الرسم الهندسي واإلنشائي مع مقدمة للموضوع ،السقوف الخرسانية المسلحة باتجاه واحد
وباتجاهين ،العتبات البسيطة اإلسناد والعتبات المستمرة ،السقوف والعتبات الخرسانية المسلحة مع مثال ،
الساللم (مع شرح ألنواعه المختلفة) ،االساسات الخرسانية المسلحة مع شرح ألنواعها المختلفة (األساس
الجداري ،األساس المنفرد ،األساس المتصل ،األساس المركب) ،تفصيل بيت صغير مع كامل التفاصيل
(مخطط ،واجهات،مقاطع األبواب والشبابيك والتفاصيل اإلنشائية).
هـ  .مد  409التصميم المعماري ( ) - / - / 2
مقدمة عامة  -المجاالت االعتبارية في التصميم ،عناصر التصميم ،مبادئ التصميم ،العالقة بين الفضاءات ،
تنظيم الفضاءات ،التناسب والمقياس ،دراسة األبعاد والقياسات في الفضاءات السكنية ،مناطق الفعاليات
ومجاالتها  /تصنيف الفعاليات ،تحليل أمثلة لمشاريع بيوت سمنية ،الحركة  :الوصول إلى المبنى  ،تصميم مبنى
سكني ( مشروع)،المدخل ،ممرات الحركة ،عالقة الممرات بالفضاءات ،أشكال فضاءات الحركة ،الفضاء
المعماري ،تقديم نهائي لمشروع سكن عائلة منفردة
هـ  .مد  410تطبيقات الحاسبة ( ) - / 1 / 1
 ،طرق التحليل اإلنشنائيInternet Explorer ،مقدمة لنظام النوافذ ،برنامج محرر النصوص ،برنامج اكسل،
اإلصندار  ،21طريقنة إدخنال STAAD IIIطريقة الصنالبة المباشنرة ،التصنميم والتحلينل اإلنشنائي باسنتخدام
Auto CAD2000منسق الكلمات ،تداخل مستخدم الرسم ،الرسم الهندسي باستخدام الحاسبة
هـ  .مد  411تأسيس شركات ( ) - / - / 2
 مقدمننة عامننة عننن الشننركات وتتضننمن أنننواع الشننركات حسننب الفقننه اإلسننالمي والقننانون الوضننعي (4
ساعة).
 أساسننيات تأسننيس الشننركات تعننرض المحاضننرة مخططننات تفصننيلية عننن كيفيننة تأسننيس شننركة إنشننائية
والعالقة بين موظفيها ،حيث تم اخذ نوعين من المخططات لتنظنيم تنفينذ الشنركات اإلنشنائية وهني اوال:
منظمننة أو شننركة المصننفوفة ،ثانيننا :شننركات المشنناريع ،مننع أمثلننة تطبيقيننة علننى هننذين النننوعين مننن
المخططات 4( .ساعة)
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 در اسات اقتصادية مع عمنل مقارننات اقتصنادية لمعرفنة األفضنل اقتصناديا منن بنين عندة مشناريع ،مثنل
طريقة P.W.وطريقة B/Cوطريقة  ،IRRمع دراسة الجدوى االقتصادية وكيفية تطبيقها على مشناريع
هندسية 8( .ساعة)
 أسننننننننننس تخطننننننننننيط المشنننننننننناريع عننننننننننن طريننننننننننق تطبيننننننننننق برنننننننننننامج بريميفيننننننننننرا فنننننننننني إدارة
المشاريع 4( .ساعة)
 شجرة القرار في اختيار القرار األمثل من بنين عندة اختينارات منن المشناريع منن خنالل دراسنات سنابقة
لمشاريع مشابهة 4( .ساعة)


الهندسة القيمية تعريفها ،أنواعها ،كيفية حسابها وتطبيقاتها ،وهني عبنارة عنن أسنلوب تخفنيض الكلفنة عبنر تحديند منواطن
التكاليف غير الضرورية عن طريق طرح بدائل تؤدي الغرض المطلوب 4( .ساعة)

