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 1الظفحت 

 
  

 األكاديمي البشوامجومىرج وطف 

 (األكاديمي()مشاجعت البشوامج العالي )مشاجعت أداء مؤسساث الخعليم 

 وطف البشوامج األكاديمي 

 اٌمبٍُ اٌقٚواءعبِؼخ  ؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّ .1

  ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خو١ٍخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي  .2

  ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خو١ٍخ  اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .3

 ثىبٌٛه٠ًٛ فٟ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ  اٍُ اٌْٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

 إٌظبَ اٌلهاٍٟ   .5
ٍٕٞٛ 

 اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .6
 ػٍّٟ  –ٍخ ٔظوٞ اٌلها

 اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7
 ِْٕبد ٕ٘ل١ٍخ -ِقزجواد رؼ١ّ١ٍخ  -أزؤذ  –ِىزجخ 

 ربه٠ـ إػلاك إٌٛف  .8
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 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

 اْ ٠ّزٍه فو٠غٛ لَّٕب ِؼوفخ ّبٍِخ فٟ اٍب١ٍبد ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ -1

رطج١ك ٛوق اٌز١ُّٖ ٚاإلكاهح ٚاالْٔبء فٟ اٌّْبه٠غ ري٠ٚل ٍٛق اٌؼًّ ثّٕٙل١ٍٓ ٌل٠ُٙ اٌملهح ػٍٝ  -7

 إٌٙل١ٍخ 
اْ رىْٛ ٌلٜ اٌقو٠غ١ٓ اٌملهح ػٍٝ اوزَبة ِٙبهاد االرٖبي ٚ اٌؼًّ اٌغّبػٟ فٟ اٌّْبه٠غ ِزؼلكح  -3

 االفزٖبٕبد 
رمل٠ُ ِٕٙل١ٍٓ ٌل٠ُٙ اٌملهح ػٍٝ ِٛإٍخ اٌزؼٍُ ٚاوزَبة اٌّٙبهاد ٌزط٠ٛو األكاء إٌّٟٙ اٌّجلع  -4

 ط١ٜ ٌٍؼًّ اٍزٕبكا ػٍٝ ل١ُ اٌّغزّغ ٚافالل١بد إٌّٙخٚاٌزق
اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِٛاوجخ اؽلس اٌزطٛهاد فٟ ِغبي ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚمٌه ِٓ فالي إػبكح رم١١ُ  -5

 اٌقطٜ اٌلها١ٍخ ٚإٌّب٘ظ اٌّطوٚؽخ ثْىً كٚهٞ
وح ٌٍّْبوً اٌّؾ١ٍخ اعواء اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌلهاٍبد ٌي٠بكح اٌّؼوفخ ٚرطج١مبرٙب ٚرٛف١و ؽٍٛي ِجزى -6

 ٚاإلل١ّ١ٍخ ثْىً فبٓ
أْبء ػاللبد ِز١ٕخ ِغ اٌْووبد ٚاٌّؤٍَبد اٌّؾ١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ ٌزؼي٠ي كػُ ١َِوح اٌجؾش  -7

 اٌؼٍّٟ ٚإٌْبٛ اٌزؼ١ٍّٟ فٟ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
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 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .10

 -ْ ٠ىْٛ اٌطبٌت اٌّزقوط لبكها ػٍٝ اْ  اال٘لاف اٌّؼوف١خ: ا-أ

 ٠ٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؼوف١خ ٠ٚؾزفع ثٙب فٟ ماوورٗ ر١ّٙلا الٍزقلاِٙب ػ١ٍّب   -1أ

 ٠طجك اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ اوزَجٙب ٠ّٚبهٍٙب ػ١ٍّب فٟ ِٛالغ اٌؼًّ إٌٙلٍٟ  -2أ

 ٠ؾًٍ اٌّْىالد ٚاٌّؼٛلبد ِٓ فالي رؾ١ًٍ ع١ل ٌٍٕزبئظ  -3أ

 ٌزفى١و ٚاالثلاع اٌّورىي ػٍٝ ِؼط١بد ٕ٘ل١ٍخ ػ١ٍّخ٠زٛإً ػٍٝ ا  -4أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ–ة 

 ٠فىو ثٖٛهح ٕ٘ل١ٍخ ِؼزّلا ػٍٝ أٍبً ػٍّٟ ه١ٕٓ - 1ة 

 ٠ؼًّ ػٍٝ ؽً اٌّؼٛلبد ثطو٠مخ فىو٠خ ٚؽَت ِب ِزٛفو ِٓ ِؼط١بد  – 2ة 

 ٠ؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك اٌٛاؽل - 3ة 

 

 اٌزؼٍُ ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚ     

 ِؾبٙواد ٕف١خ .1

 ِقزجواد ػ١ٍّخ .2

 ( data showٍٚبئً اال٠ٚبػ ) .3

 ٚهُ ػًّ -4 .4

 ٔلٚاد  .5

  ِؼبهٗ ػ١ٍّخ .6

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 رم١١ُ ٠ِٟٛ  .1

 رم١١ُ فٍٖٟ  .2

 رم١١ُ ٔٙبئٟ  .3

  presentationػوٗ رملِٟ  .4

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ط

 ٠ٍزيَ ثؤفالل١بد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1ط

 ثوٚػ اٌفو٠ك٠ؼًّ  -2ط

 ٠َزمجً ٠ٚزمجً اٌّؼوفخ -3ط

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبٙواد إٌظو٠خ -1

 power pointاٍزقلاَ ّوائؼ  -2

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثّٙبَ ػٍٝ ّىً ِغب١ِغ وبٌٛاعجبد اٌج١ز١خ  -3

 اػلاك اٌجؾٛس ٚاٌزمبه٠و ِٓ فالي االٍزفبكح ِٓ اٌّىزجخ ٚاالٔزؤذ -4
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 ١ُ ٛوائك اٌزم١   

 

 ِالؽظخ اٌٛاعجبد ٚاٌؾً ٌٙب  -1
 ػًّ اٍزّبهح اٍزج١بْ ٌٍطٍجخ -7

 االِزؾبٔبد اٌؼ١ٍّخ  -3
 feed backاالِزؾبٔبد اٚ اٌزغن٠خ اٌواعؼخ  -4
 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ  -5
 االِزؾبٔبد اٌف١ٍٖخ إٌٙبئ١خ  -6

 
 

 

 اٌْقٍٖٟزطٛه اٌزقط١ٜ ٌ  -12

 

 رىْٛ فبهط ٔطبق اٌقطخ اٌلها١ٍخ 

 ١ّخ + ى٠بهادٍفواد ػٍ

 ِؼب١٠و اٌمجٛي)ٚٙغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ اٚ اٌّؼٙل( -13

 فو٠غٟ اٌَبكً االػلاكٞ اٌفوع اٌؼٍّٟ

 اُ٘ ِٖبكه اٌجؤبِظ -14

 ِىزجخ / أزو١ٔذ / ِٛالغ اٌىزو١ٔٚخ / اٌّىزجخ االفزوا١ٙخ 

 

 



 مىرج وطف الممشسو

 وطف الممشس

 

 اٌمبٍُ اٌقٚواءعبِؼخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لَُ إٌّْآد ا١ٌٙله١ٌٚى١خ -ّٛاهك اٌّبئ١خ ٕ٘لٍخ اٌو١ٍخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 ٔظو٠خ االْٔبءاد اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىٍٛه٠ًٛ  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 ؽَت ػلك اٌَبػبد -اٍجٛػ٠ِٟٟٛ/  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 2118-2117ٍٕٛٞ  اٌفًٖ / إٌَخ .6

 ٔظوٍٞبػخ  181 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 ف ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛ .8
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 أ٘لاف اٌّموه .9

 رؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِجبكئ ٔظو٠خ االْٔبءاد ِٚؼوفخ اٍزمواه٠خ إٌّْؤ -1

رٙزُ ثزؼ١ٍُ اٌطبٌت ٛوق اٌزؾ١ًٍ اإلْٔبئٟ اٌلل١مخ ٚ اٌزمو٠ج١خ اٌّقزٍفخ ٌٍّْٕآد اٌّقزٍفخ ٚ و١ف١خ إ٠غبك اٌمٜٛ  -2

 ٚ األىاؽبد ٍٍٚٛن إٌّْآد ثبػزجبه ِبكرٙب ِؤخ فط١ب

 ؽٖٛي اٌطبٌت ػٍٝ اٌقجوح فٟ رؾ١ًٍ إٌّْبءاد اٌّؾلكح ٚغ١و اٌّؾلكح ٍى١ٔٛب -3

  (Trusses)  للهح اٌطبٌت ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌغٍّٛٔبد  -4

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ ِؼوفخ فطٛٛ اٌزؤص١و ٌٍّْٕبءاد  -5

  للهح اٌطبٌت ػٍٝ هٍُ ِقططبد اٌمٔ ٚاٌؼيَٚ ألٞ ِْٕؤ -6

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

 زؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌ

ً ألهم خظائض الممشس ومخشجاث الخعلم المخىلعت مه يىفش وطف الممشس هزا إيجاص اً ممخضيا

المخاحت. والبذ الخعلم الطالب ححميمها مبشهىاً عما إرا كان لذ حمك االسخفادة المظىي مه فشص 

 مه الشبظ بيىها وبيه وطف البشوامج.
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 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ أٔٛاع إٌّْبءاد ِٚؼوفخ ٔٛع رؾل٠ل إٌّْؤ )ِؾلك اٚ غ١و ِؾلك( ٍى١ٔٛب -1أ

 ٠ٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؼوف١خ ٠ٚؾزفع ثٙب فٟ ماوورٗ ر١ّٙلا الٍزقلاِٙب ػ١ٍّب  -2أ

 ً إٌٙل٠ٍٟطجك اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ اوزَجٙب ٠ّٚبهٍٙب ػ١ٍّب فٟ ِٛالغ اٌؼّ -3أ

 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ٛوق رؾ١ًٍ إٌّْبءاد اٌغ١و ِؾلكح  -4أ

 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ ا٠غبك اٌٙطٛي فٟ إٌّْبءاد -5أ

 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ هٍُ فطٛٛ اٌزؤص١و ٌٍّْٕؤ ِٚؼوفخ اٌّٛالغ اٌؾوعخ اٌزٟ رزؤصو ثبألؽّبي -6أ

 

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ–ة 

 ٠فىو ثٖٛهح ٕ٘ل١ٍخ ِؼزّلا ػٍٝ أٍبً ػٍّٟ ه١ٕٓ - 1ة

 ٠ىزَت اٌطبٌت ِٙبهح اٌزفو٠ك ث١ٓ إٌّْبءاد اٌّؾلكح ٚغ١و اٌّؾلكح ٍى١ٔٛب – 2ة

 ٠ىزَت اٌطبٌت ِٙبهح رطج١ك اٌطوق اٌٚوٚه٠خ ٌزؾ١ًٍ اٞ ِْٕؤ )ِؾلك اٚ غ١و ِؾلك( ٍى١ٔٛب - 3ة

يَٚ ٚهٍُ فطٛٛ اٌزؤص١و ٌٍّْٕؤ ٚرؾل٠ل ٠ىزَت اٌطبٌت ِٙبهح فٟ اؽزَبة ِمبك٠و اٌمٔ ٚاٌؼ  - 4ة

 اٌّٛالغ اٌؾوعخ

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 (ٛو٠مخ اٌّؾبٙوحِؾبٙواد ٕف١خ ) -1

 (data showٍٚبئً اال٠ٚبػ ) -2

 ٔلٚاد ػ١ٍّخ -3

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -4

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 رم١١ُ ٠ِٟٛ  -1

 رم١١ُ فٍٖٟ  -2

 رم١١ُ ٔٙبئٟ  -3

 presentationٗ رملِٟ ػو -4

 اٌزمبه٠و -5

 

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ط

 

 ٠ٍزيَ ثؤفالل١بد اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخثؾ١ش  اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -2ط

 ٠َزمجً ٠ٚزمجً اٌّؼوفخثؾ١ش  االٍزٕزبط ٚاٌزم١١ُ -3ط

 اٌؼًّ ثوٚػ اٌفو٠كِغ  االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط

 

 

 ؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٛوائك اٌز    
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 (ٛو٠مخ اٌّؾبٙوحِؾبٙواد ٕف١خ ) -1

 (data showٍٚبئً اال٠ٚبػ ) -2

 ٔلٚاد ػ١ٍّخ -3

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -4

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 

 رم١١ُ ٠ِٟٛ -1

 رم١١ُ فٍٖٟ  -2

 رم١١ُ ٔٙبئٟ -3

 presentationػوٗ رملِٟ  -4

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -5

 

 

 

 

 اٌْقٍٖٟزطٛه اٌزقط١ٜ ٌ  -12

 ِٙبهاد اٌم١بكح  -1

 اٌٍغخ وْٛ اٌّبكح ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خرط٠ٛو  -2

 ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبٙوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت -3

 رط٠ٛو لبث١ٍخ هثٜ اٌّٛا١ٙغ ٚاالٍزٕزبعبد -4

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد فٟ رؾ١ًٍ اٞ ِْٕؤ -5

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد فٟ اؽزَبة اٌٙطٛي ٌٍّْٕبءاد -6

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد فٟ رؾ١ًٍ اٌغٍّٛٔبد -7

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد ر١ُّٖ ِْٕؤ َِزمو ِؾلك اٚ غ١و ِؾلك( ٍى١ٔٛب    -8
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 ث١ٕخ اٌّموه .11

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 ٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛعا 3  -1
Types of loads and forces, 

stability and equilibrium 
 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ

2-  3 
 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع

Axial force, shearing force and 

bending moment diagrams 
 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ

 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ Floor –beam systems اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع 3  -3

4-  3 
 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع

Type of trusses and analysis of 

statically determinate trusses 
 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ

5-  3 
 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع

Influence line for statically 

determinate beams 
 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ

6-  3 
 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع

Influence line for statically 

determinate floor-beam systems 
 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ

7-  3 
 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع

Influence line for statically 

determinate frames and trusses 
 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ

 ٠ِٟٛ رم١١ُ ِؾبٙواد ٕف١خ Series of concentrated live load اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع 3  -8

9-  3 
 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع

Absolute maximum live shear 
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 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ

11-  3 
 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع

Approximate analysis of 
statically indeterminate trusses 

 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ

11-  3 
 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع

Approximate analysis of 

statically indeterminate portals  رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ 

12-  
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 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع
Approximate analysis of 

statically indeterminate multi-

story frames 
 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ

13-  
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 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع
Deflection of statically 

determinate beams (unit load 

method) 
 رم١١ُ ٠ِٟٛ د ٕف١خِؾبٙوا

14-  3 
 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع

Deflection of statically 

determinate frames 
 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ

الفصل االولامتحان   تقييم فصلي 
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Deflection of statically 
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 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع 4  -19
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 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ
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 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع 4  -22

Analysis of statically 

indeterminate beams by (slope-

deflection method) 
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 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع 4  -24
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 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع 4  -25

Analysis of statically 

indeterminate frames with side-

sway by (slope-deflection 

method) 
 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ

 اٌطبٌت ٠فُٙ اٌّٛٙٛع 4  -26

Analysis of statically 

indeterminate beams by 

(moment distribution  method) 
 رم١١ُ ٠ِٟٛ ِؾبٙواد ٕف١خ
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الفصل الثاينامتحان   تقييم فصلي 
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Kia Wang. 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ)اٌّٖبكه( -2
1-Elements of Structural Mechanics by N.C. 

Sinha & S.K. Sen Gupta. 

2-Structural Analysis by R.C. Hibbeler 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ  - أ

ٌّغالد ثٙب)ا

 اٌؼ١ٍّخ،اٌزمبه٠و،..(
 االْٔبءاداٌّغالد اٌؼ١ٍّخ فٟ افزٖبٓ ٕ٘لٍخ 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ،ِٛالغ  - ة

 أزؤذ
 االٔزؤذ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ -12
 
  ى٠بهاد ِٛلؼ١ٗ ٌّْبه٠غ االث١ٕخ ٚاٌغَٛه     -1
 ٍفواد ػ١ٍّخ -2
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                                               التاريخ:                  التاريخ:

                                           
           

 
 دقـق امللف من قبل 

 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 

 التاريخ 
 مصادقة السيد العميد: م.د. قصي صاحب راضي                                                                                       التوقيع

 
 األكاديمي البشوامجومىرج وطف 

 (األكاديمي()مشاجعت البشوامج العالي )مشاجعت أداء مؤسساث الخعليم 

 وطف البشوامج األكاديمي 

 عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقٚواء اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .11

 ٛاهك اٌّبئ١ٍٗ١خ ٕ٘لٍخ اٌّو اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي  .12

 ر١ُّٖ إٌّْؤد اٌقوٍب١ٔٗ اٌٍَّؾٗ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .13

 ثىٍٛه٠ًٛ  اٍُ اٌْٙبكح إٌٙبئ١خ  .14

 ٍٕٛٞ  إٌظبَ اٌلهاٍٟ   .15

  اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .16

  اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .17

  ربه٠ـ إػلاك إٌٛف  .18
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 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .19

 ٠ذ اٌٍَّؼ ٚ و١ف ٠زٖوف رؾذ االؽّبي اٌٍَّطٗرؼ١ٍُ اٌطبٌت ِب٘ٛ اٌىٛٔىو -1

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١ٗ رؾ١ًٍ االػٚبء االْٔبئ١ٗ اٌّقزٍفٗ  -2

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١ٗ ر١ُّٖ االػٚبء االْٔبئ١ٗ اٌّقزٍفٗ -3

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٓ اُ٘ رطج١مبد اٌقوٍبٔٗ اٌٍَّؾٗ فٟ اٌّٛاهك اٌّبئ١ٗ -4

 

 

 

 ١ُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼٍ  .20

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌقوٍبٔٗ اٌٍَّؾٗ ٚ رطج١مبرٙب        -1أ

 أْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اُ٘ األػٚبء االْٔبئ١ٗ اٌّىٛٔٗ ألٞ ِْٕؤ وٛٔىو٠زٟ  -2أ

 اٌقوٍب١ٔٗ ٌّْٕبءادأْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ أُ٘ اٌطوق اٌّزٛفوٖ ٌزؾ١ًٍ ا -3أ

 د اٌقوٍب١ٔٗءااٌطبٌت ػٍٝ أُ٘ اٌطوق اٌّزٛفوٖ ٌز١ُّٖ إٌّْؤأْ ٠زؼوف -4أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ–ة 

 ِٙبهاد ػ١ٍّخ فٟ رمجً اٌّؼٍِٛخ ٚاػبكح ١ٕبغزٙب – 1ة 

 ِٙبهاد ػ١ٍّخ فٟ رؾ١ًٍ ٚ ر١ُّٖ إٌّْؤءاد اٌقوٍب١ٔٗ – 2ة 

 ِٙبهاد ػ١ٍّٗ فٟ رٕف١ن إٌّْؤءاد اٌقوٍب١ٔٗ– 3ة 

 

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ط

 اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط   

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -2ط   

 االٍزٕزبط ٚاٌزم١١ُ -3ط   

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط   

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ   .11   

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  -1

 ٛو٠مخ ػوٗ إٌّٛمط -2

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح  -3

   ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -4

 ٛوائك اٌزم١١ُ .12    
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 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّٗ  -1

 اٌٛاعجبد اٌٖف١ٗ  -2

 اٌٛاعجبد اٌج١ز١ٗ  -3

 إٌّبلْٗ  -4

 اٌْقٍٖٟزطٛه اٌزقط١ٜ ٌ . 13

 

 ِٙبهاد اٌم١بكح  -1

 رط٠ٛو اٌٍغخ وْٛ اٌّبكح ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -2

 ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبٙوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت -3

 رط٠ٛو لبث١ٍخ هثٜ اٌّٛا١ٙغ ٚاالٍزٕزبعب -4

 

 اٌمجٛي)ٚٙغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ اٚ اٌّؼٙل( .ِؼب١٠و14      

 

 اُ٘ ِٖبكه اٌجؤبِظ   -15

  

Arthur H. Nilsson, David Darwin, Charles W. Dolan “Design of concrete 

structures” fourteenth edition 

 

ACI 318M-08. Building code requirements for structural concrete and commentary 

(318 RM). A report by ACI committee 318. Farmington Hills (Mich.): American 

Concrete Institute, 2008 

 



 ومىرج وطف الممشس

 وطف الممشس

 

 عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقٚواء اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ٕ٘لٍخ اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١ٗ اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 اٍُ / هِي اٌّموه .3
 Design of Reinforced\ر١ُّٖ إٌّْؤد اٌقوٍب١ٔٗ اٌٍَّؾٗ

Concrete Structures  

 ثىٍٛه٠ًٛ  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٍجٛػٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 ٍبػخ ٔظوٞ 90 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 15/6/2017 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 اٌٍَّطٗ رؼ١ٍُ اٌطبٌت ِب٘ٛ اٌىٛٔىو٠ذ اٌٍَّؼ ٚ و١ف ٠زٖوف رؾذ االؽّبي -5

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١ٗ رؾ١ًٍ االػٚبء االْٔبئ١ٗ اٌّقزٍفٗ  -6

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١ٗ ر١ُّٖ االػٚبء االْٔبئ١ٗ اٌّقزٍفٗ -7

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٓ اُ٘ رطج١مبد اٌقوٍبٔٗ اٌٍَّؾٗ فٟ اٌّٛاهك اٌّبئ١ٗ -8

 

 

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

       اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌقوٍبٔٗ اٌٍَّؾٗ ٚ رطج١مبرٙب  -1أ

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

ً ألهم خظائض الممشس ومخشجاث الخعلم المخىلعت مه  يىفش وطف الممشس هزا إيجاصاً ممخضيا

المخاحت. والبذ الخعلم را كان لذ حمك االسخفادة المظىي مه فشص الطالب ححميمها مبشهىاً عما إ

 مه الشبظ بيىها وبيه وطف البشوامج.
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 أْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اُ٘ األػٚبء االْٔبئ١ٗ اٌّىٛٔٗ ألٞ ِْٕؤ وٛٔىو٠زٟ  -2أ

 أْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ أُ٘ اٌطوق اٌّزٛفوٖ ٌزؾ١ًٍ إٌّْؤءاد اٌقوٍب١ٔٗ -3أ

 اد اٌقوٍب١ٔٗ أْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ أُ٘ اٌطوق اٌّزٛفوٖ ٌز١ُّٖ إٌّْؤء-4أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ–ة 

 ِٙبهاد ػ١ٍّخ فٟ رمجً اٌّؼٍِٛخ ٚاػبكح ١ٕبغزٙب – 1ة 

 ِٙبهاد ػ١ٍّخ فٟ رؾ١ًٍ ٚ ر١ُّٖ إٌّْؤءاد اٌقوٍب١ٔٗ – 2ة 

 ِٙبهاد ػ١ٍّٗ فٟ رٕف١ن إٌّْؤءاد اٌقوٍب١ٔٗ– 3ة 

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ط

 ٚاالكهاناٌّالؽظخ  -1ط   

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -2ط   

 االٍزٕزبط ٚاٌزم١١ُ -3ط   

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط   

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ   .11   

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  -1

 ٛو٠مخ ػوٗ إٌّٛمط -2

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح  -3

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -4
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 عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقٚواء اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
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 8/12/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت أٛاع ٚا١ّ٘خ إٌّْبد ا١ٌٙله١ٌٚى١خ -9

 اٌّؤصوح ػٍٝ إٌّْبد ا١ٌٙله١ٌٚى١خى٠بكح ِؼوفخ اٌطبٌت ثبٌمٜٛ  -10

 ر١ّٕخ ِٙبهح اٍزقلاَ اٌؾٍٛي إٌٙل١ٍخ ٌّمبِٚخ اٌمٜٛ اٌّؤصوح ػٍٝ إٌّْبد -11
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 رؼ١ٍُ اٌطبٌت اِىب١ٔخ ر١ُّٖ إٌّْبد ا١ٌٙله١ٌٚى١خ ٌزؤكٞ اٌغوٗ ِٓ أْبئٙب  -5

 

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

       ِبٟ٘ إٌّْبد ا١ٌٙله١ٌٚى١خ   -1أ

 زؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌ .11

ً ألهم خظائض الممشس ومخشجاث الخعلم المخىلعت مه  يىفش وطف الممشس هزا إيجاصاً ممخضيا

المخاحت. والبذ الخعلم الطالب ححميمها مبشهىاً عما إرا كان لذ حمك االسخفادة المظىي مه فشص 

 مه الشبظ بيىها وبيه وطف البشوامج.
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 اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط
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 ح ٛو٠مخ اٌّؾبٙو -3

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -8

 

 

 

 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -1

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -2
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 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -3

 

 
 

 

 اٌْقٍٖٟزطٛه اٌزقط١ٜ ٌ  -12

 ِٙبهاد اٌم١بكح  -1

 رط٠ٛو اِىب١ٔخ اٌطبٌت فٟ اػلاك اٌزمبه٠و اٌّقزٍفخ -2

 لجً اٌطبٌت ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبٙوح افز١به٠خ ِٓ -3

 رط٠ٛو لبث١ٍخ هثٜ اٌّٛا١ٙغ ٚاالٍزٕزبعبد -4      

 

 
 
 
 
 
 



  
 3الظفحت 

 
  

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1-  
4  Introduction of basic 

principles of design of 

hydraulic structures  

االِزؾبٔبد  حملاضراتا

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌف١ٍٖخ

2-  4  Theory of sub surface 

flow ,Khosla's theory 

 
== 

3-  
4  Khoslas solution for a 

horizontal floor and 

composite floor 

 == 

4-  

4  Impervious floor with 

an intermediate pile, 

downstream pile and 

upstream pile 

 == 

5-  

4  Khoshas method of 

independent of 

variables  , Exit 

gradient , corrections 

to superposed values 

of pressures  

 == 

6-  4    == 

7-  4  hydraulic jump Water 

surface profiles 

 == 

8-  4    == 

9-  4  Canal falls  == 

11-  4    == 

11-  
  Design  cross 

regulator  

 == 

12-      == 

13-  
  Design head   

regulator 

 == 

14-      == 

15-  
  Design u.s and d.s 

protection for 

regulator   

 == 

16-       

17-  
  Cross  drainage work  

Types of cross 

drainage work 

  

18-    Design aqueduct    

19-       

21-    Design syphon    

21-       

22-  4  Design transition    

23-  4     
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 : لبػبد اٌّؾبٙواد ٍٚٚبئً اٌؼوٗ االٌىزو١ٔٚخ ٚاٌٖجٛهح اٌج١ٚبءخ اٌزؾز١خ اٌج١ٕ .12
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 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ)اٌّٖبكه( -6
Irrigation water power and water 

resources engineering / Dr. K.R. Arora 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ  - ط

الد ثٙب)اٌّغ

 اٌؼ١ٍّخ،اٌزمبه٠و،..(

 
Hydraulic structures /P. Novak forth 

edition 

Irrigation and water resources 

engineering / G.L. Asawa 

Theory and design of irrigation structures 

/ R.S. Varshney 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ،ِٛالغ  - ػ

 أزؤذ
 الشبكت االوخشويج

 

 اٌلهاٍٟفطخ رط٠ٛو اٌّموه  .13
 

24-  4  Hydraulic Design 

culvert 

  

25-  4     

26-  4  Flow under gates   

27-  
4  Evaluating scour at 

bridges contraction 

scour  

  

28-  4  Local scour at piers 

and abutment  

  

29-  

4  Hydraulic design 

energy dissipaters 

Drop- energy 

dissipater  

Stilling basin   

  

31-  4     
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 مصادقة السيد العميد
 

 األكاديمي البشوامجومىرج وطف 
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 ثىٍٛه٠ًٛ اٍُ اٌْٙبكح إٌٙبئ١خ  .33

 فٍٖٟ إٌظبَ اٌلهاٍٟ   .34

  اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .35

  هع١خ األفوٜ اٌّؤصواد اٌقب .36

 2117/  12/  7 ربه٠ـ إػلاك إٌٛف  .37

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .38

 ١ِىب١ٔه اٌزوثخ ٚػاللزٗ ثبٌزٖب١ُِ إٌٙل١ٍخ  ٛرؼ١ٍُ اٌطبٌت ِب ٘ -13

ى٠بكح االكهان ثؤ١ّ٘خ كهاٍخ ١ِىب١ٔه اٌزوثخ ٚ ِؼوفخ فٖبئٔ اٌزوثخ ٚ ١ِّيارٙب  ٚ ا٠ٚب  -14

ٛج١ؼخ اٌغو٠بْ كافً ِمطغ اٌزوثخ ٚونٌه االّٔٚبَ كافً كهاٍخ ِمبِٚزٙب ٌإلعٙبكاد اٌّقزٍفخ ٚ 

 ؽج١جبرٙب ٚ ِمبِٚزٙب ٌٍمٔ

لجً ر١١ْل اٞ ِْوٚع  ىً ِب ٠زؼٍك ثبٌزوثخ ِٓ رؾو٠بد ٚ فؾٕٛبدر١ٙٛؼ ا١ّ٘خ االٌّبَ ث -15

 ٕ٘لٍٟ

 اػزّبك اٍٍٛة اٌّْبهوخ اٌؼ١ٍّخ ٌجٕبء ّق١ٖخ اٌطبٌت -16
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 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ  .39

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

 ِب ٘ٛ ١ِىب١ٔه اٌزوثخ         -1أ

 رى٠ٛٓ اٌزوثخ ٚ ْٔؤرٙب   -2أ

 روو١ت اٌزوثخ ٚ ٕٚفٙب -3أ

 ؽبالد اٌزوثخ اٌف١ي٠بئ١خ ٚ لٛاِٙب  -4أ

 ر١ٕٖف اٌزوثخ ٚفك أظّخ ػب١ٌّخ  -5أ

 ٙبكاداالعٙبكاد اٌٍَّطخ ػٍٝ اٌزوثخ ٚ أٛاػٙب ٚ َِبه ٘نٖ االع -6أ

 ؽلي اٌزوثخ ٚٛج١ؼخ اٌغو٠بْ كافً ِمطؼٙب -7أ

  االّٔٚبَ فٟ اٌزوثخ ٚ ِمبِٚخ اٌمٔ -8أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ–ة 

 ِٙبهاد ػ١ٍّخ فٟ رمجً اٌّؼٍِٛخ ٚاػبكح ١ٕبغزٙب – 1ة 

 ِٙبهاد ػ١ٍّخ فٟ فٖبئٔ ٚ رؾو٠بد اٌزوثخ – 2ة 

 هح ِٙبهاد فوك٠خ ٚفٍك هٚػ اٌّجبك – 3ة 

    اٌملهح ػٍٝ اٌزفى١و فٟ ِؼبٌغخ اٌّْىٍخ ؽَت لٛاػل ِؼ١ٕخ.   –4ة

 .وزبثخ اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ   –5ة         

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 إكاهح اٌّؾبٙوح ػٍٝ ٔؾٛ ٠ْؼو ثؤ١ّ٘خ اٌٛلذ. -9

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  -10

 اٌزله٠جبد ٚاألْٔطخ فٟ لبػخ اٌلهً .  -11

 ٔمبُ.  لواءاد ، رؼٍُ مارٟ ، ؽٍمبد -12

 .الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف -13

 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص -14
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ لبػخ اٌلهً ك١ًٌ اٌزياَ اٌطبٌت ٚرؾٍّٗ اٌَّؤ١ٌٚخ. -9

 ٠ّٙب.االٌزياَ ثبٌّٛػل اٌّؾلك فٟ رمل٠ُ اٌٛاعجبد ٚاٌجؾٛس اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌطبٌت رمل -10

 اٌّٙبهٞ. رؼجو االفزجبهاد اٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ ػٓ االٌزياَ ٚاٌزؾ١ًٖ اٌّؼوفٟ ٚ -11

 االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚ االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -12

 اٌؼ١ٍّخ اٌزمبه٠و -13

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ط

 

 اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -2ط

 االٍزٕزبط ٚاٌزم١١ُ -3ط

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 إكاهح اٌّؾبٙوح ػٍٝ ٔؾٛ ٠ْؼو ثؤ١ّ٘خ اٌٛلذ. -1

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  -2

 اٌزله٠جبد ٚاألْٔطخ فٟ لبػخ اٌلهً .  -3

 لواءاد ، رؼٍُ مارٟ ، ؽٍمبد ٔمبُ.  -4

 رى١ٍف اٌطبٌت ثجؼ٘ األْٔطخ ٚاٌٛاعجبد اٌغّبػ١خ. -5

 رق١ٖٔ َٔجخ ِٓ اٌلهعخ ٌألْٔطخ اٌغّبػ١خ. -6

 زم١١ُ ٛوائك اٌ   

 اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ لبػخ اٌلهً ك١ًٌ اٌزياَ اٌطبٌت ٚرؾٍّٗ اٌَّؤ١ٌٚخ. -1

 االٌزياَ ثبٌّٛػل اٌّؾلك فٟ رمل٠ُ اٌٛاعجبد ٚاٌجؾٛس اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌطبٌت رمل٠ّٙب. -2

 رؼجو االفزجبهاد اٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ ػٓ االٌزياَ ٚاٌزؾ١ًٖ اٌّؼوفٟ ٚ اٌّٙبهٞ. -3

 ١خ  , االفزجبهاد إٌظو٠خاالفزجبهاد اٌؼٍّ -4

 اٌؼ١ٍّخ اٌزمبه٠و -5
 

 

 اٌْقٍٖٟزطٛه اٌزقط١ٜ ٌ  -12

 ِٙبهاد اٌم١بكح إٌبثؼخ فٟ اٌطبٌت -1

 رط٠ٛو اٌٍغخ وْٛ اٌّبكح ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -2

 ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبٙوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت -3

 رط٠ٛو لبث١ٍخ هثٜ اٌّٛا١ٙغ ٚاالٍزٕزبعبد -4

 

 اٌزفى١وِٙبهاد 

 رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ٌٍؼًّ ػٍٝ أكاء اٌٛاعجبد ٚر١ٍَّٙب فٟ اٌّٛػل اٌّموه -1

 اٌزفى١و إٌّطمٟ إل٠غبك ؽٍٛي ٌٍّْبوً ثؤٍٍٛة ٔظوٞ ه٠بٟٙ.  -2

 رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ.  -3

 ِؼب١٠و اٌمجٛي)ٚٙغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ اٚ اٌّؼٙل( -13

 

 كه اٌجؤبِظاُ٘ ِٖب -14
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 مىرج وطف الممشسو

 وطف الممشس

 

 و١ٍخ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ / اٌمبٍُ اٌقٚواءعبِؼخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ِْٕآد ١٘له١ٌٚى١خ , اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خلَُ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

  Soil Mechanics  ١ِىب١ٔه اٌزوثخ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىٍٛه٠ًٛ  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 كٚاَ هٍّٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 االٚي / إٌَخ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 ٍبػخ ػٍّٟ 31ٔظوٞ+ٍبػخ  45 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 2117/  12/  7 إػلاك ٘نا إٌٛف  ربه٠ـ .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 ػاللزٗ ثبٌزٖب١ُِ إٌٙل١ٍخ ١ِٚىب١ٔه اٌزوثخ  ِٛب ٘رؼ١ٍُ اٌطبٌت  -1

١ِىب١ٔه اٌزوثخ ٚ ِؼوفخ فٖبئٔ اٌزوثخ ٚ ١ِّيارٙب  ٚ ا٠ٚب كهاٍخ  ثؤ١ّ٘خ كهاٍخى٠بكح االكهان  -2

ٚونٌه االّٔٚبَ كافً ؽج١جبرٙب ٚ  ِمبِٚزٙب ٌإلعٙبكاد اٌّقزٍفخ ٚ ٛج١ؼخ اٌغو٠بْ كافً ِمطغ اٌزوثخ

 ِمبِٚزٙب ٌٍمٔ

 ا١ّ٘خ االٌّبَ ثزؾو٠بد اٌزوثخ لجً ر١١ْل اٞ ِْوٚع ٕ٘لٍٟر١ٙٛؼ  -3

 ١خ ٌجٕبء ّق١ٖخ اٌطبٌتاػزّبك اٍٍٛة اٌّْبهوخ اٌؼٍّ -4

 

 

ً ألهم خظائ ض الممشس ومخشجاث الخعلم المخىلعت مه يىفش وطف الممشس هزا إيجاصاً ممخضيا

المخاحت. والبذ الخعلم الطالب ححميمها مبشهىاً عما إرا كان لذ حمك االسخفادة المظىي مه فشص 

 مه الشبظ بيىها وبيه وطف البشوامج.
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  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

         ١ّىب١ٔه اٌزوثخٟ اٌزوثخ ٚ ِبما ٔؼٕٟ ثِب ٘ -1أ

  رى٠ٛٓ اٌزوثخ ٚ ْٔؤرٙب  -2أ

 ٚ اٌزٛى٠غ اٌؾج١جٟ  ٚ ٕٚفٙب روو١ت اٌزوثخ -3أ

  ؽبالد اٌزوثخ اٌف١ي٠بئ١خ ٚ لٛاِٙب -4أ

  ر١ٕٖف اٌزوثخ ٚفك أظّخ ػب١ٌّخ -5أ

 االعٙبكاد اٌٍَّطخ ػٍٝ اٌزوثخ ٚ أٛاػٙب ٚ َِبه ٘نٖ االعٙبكاد -6أ

 ) ارغبٖ ٚاؽل ٚ ارغب١٘ٓ( ؽلي اٌزوثخ ٚٛج١ؼخ اٌغو٠بْ كافً ِمطؼٙب -7أ

 االّٔٚبَ فٟ اٌزوثخ  االٔٚغب١ٛخ  ٚ -8أ

 اٌمٔ ِمبِٚخ اٌمٔ ٚ اٌفؾٕٛبد اٌّزؼٍمخ ثّمبِٚخ -9أ         

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ–ة 

 ِٙبهاد ػ١ٍّخ فٟ رمجً اٌّؼٍِٛخ ٚاػبكح ١ٕبغزٙب – 1ة 

 فٖبئٔ ٚ رؾو٠بد اٌزوثخِٙبهاد ػ١ٍّخ فٟ  – 2ة 

  ِٙبهاد فوك٠خ ٚفٍك هٚػ اٌّجبكهح – 3ة 

    اٌملهح ػٍٝ اٌزفى١و فٟ ِؼبٌغخ اٌّْىٍخ ؽَت لٛاػل ِؼ١ٕخ.   –4ة

 .اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ وزبثخ   –5ة 

 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 إكاهح اٌّؾبٙوح ػٍٝ ٔؾٛ ٠ْؼو ثؤ١ّ٘خ اٌٛلذ. -15

 اٌْوػ ٚاٌز١ٙٛؼ  -16

 اٌزله٠جبد ٚاألْٔطخ فٟ لبػخ اٌلهً .  -17

 لواءاد ، رؼٍُ مارٟ ، ؽٍمبد ٔمبُ.  -18

 .الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف -19

 ماعية.الج لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص -21
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اٌّْبهوخ اٌفبػٍخ فٟ لبػخ اٌلهً ك١ًٌ اٌزياَ اٌطبٌت ٚرؾٍّٗ اٌَّؤ١ٌٚخ. -14

 االٌزياَ ثبٌّٛػل اٌّؾلك فٟ رمل٠ُ اٌٛاعجبد ٚاٌجؾٛس اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌطبٌت رمل٠ّٙب. -15

 اٌّٙبهٞ. رؼجو االفزجبهاد اٌف١ٍٖخ ٚإٌٙبئ١خ ػٓ االٌزياَ ٚاٌزؾ١ًٖ اٌّؼوفٟ ٚ -16

 االفزجبهاد إٌظو٠خ ٚ بهاد اٌؼ١ٍّخ االفزج -17

 اٌؼ١ٍّخ اٌزمبه٠و -18

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ط

 

 اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -2ط

 االٍزٕزبط ٚاٌزم١١ُ -3ط
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 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط     

 

 ِٙبهاد اٌزفى١و

 لمقررا الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير -1
 اٌزفى١و إٌّطمٟ إل٠غبك ؽٍٛي ٌٍّْبوً ثؤٍٍٛة ٔظوٞ ه٠بٟٙ.  -2
 رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ.  -3

 

 

 اٌْقٍٖٟزطٛه اٌزقط١ٜ ٌ

 إٌبثؼخ فٟ اٌطبٌتِٙبهاد اٌم١بكح  -1

 اٌٍغخ وْٛ اٌّبكح ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خرط٠ٛو  -2

 ٌتارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبٙوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطب -3

 رط٠ٛو لبث١ٍخ هثٜ اٌّٛا١ٙغ ٚاالٍزٕزبعبد -4      

 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 مخشجاث الخعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
اسم الىحذة / المساق أو 

 المىضىع
طشيمت 

 الخعليم
 طشيمت الخمييم

1-  3 Definition and Concepts 
Introduction to Soil and 

Soil Mechanics 
اٌْوػ 

  ٚاٌز١ٙٛؼ

 ٚبهاد إٌظو٠خ االفزج
اٌّطوٚؽخ االٍئٍخ اٌؼبِخ 

د ٚ إٌّبلْباٙبفخ اٌٝ 

 اٌزمبه٠و ٚ اٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ

2-  3 
Chemical Weathering and 

Physical Weathering 
Soil Formation = = 

3-  3 
Clay Mineral Particles and Clay 

Sized Particles 

Composition and 
Description of Individual 

of Soil Particles 
= = 

4-  3 
Double Layer , Adsorbed 

Water Film and Mineral in 
Clay 

Forces on Soil Particle 

and  Physical State of 
Soil Sample 

= = 

5-  3 

Physical States and Index 
Properties of 

Soils 
Determination of the Liquid, 

Plastic, and 
Shrinkage Limits 

Nature of Water in Soil , 

Consistency and 

Atterberg Limits 
= = 

6-  3 

Characterization of Soils Based 
on 

Particle Size Distribution 
(Well , Poorly and Step Graded 

in Gradation) 

Particle Size 
Distribution of Fine and 
Coarse Soils and Grain 

Gradiation 

= = 

7-  3 Difference between  Soil Classification = = 
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Description and  Classification 
of Soils 

8-  3 
Method of  Classification any 

Soil according to Several 
Parameters 

Unified Soil 
Classification System 

= = 

9-  3 
Total and Effective Stresses 

Due to Geostatic Stress 

Stress Within Soil Mass , 

Total and Effective Stress 

and Pore Water Pressure 

in Static Condition 
= = 

11-  3 
Total , Pressure and Elevation 

Heads 

Soil Water and Flowing in 

Soil Mass and  Effects of 

Capillarity 
= = 

11-  3 

Properties of Soils ( Water 
Content , Void Ratio , Porosity , 

Air Content , Specific Gravity 
and Compaction Ratio 

Phase Relationships in 
Soils and  Benefits of Soil 

Compaction 
= = 

12-  3 
Darcy Law , Direction of Flow , 
Discharge , Hydraulic Gradient 

One Dimensional Flow of 

Water through Soil 
= = 

13-  3 
Determination of Coefficient of  

Permeability ( Field and 
Laboratory Methods) 

Permeability in Soil 
Mass 

= = 

14-  3 
Seepage Head , Static Effective 

Stress and Factor of Safety 
Against  Quick Condition 

Quick Condition in 

Drained of Soil 
= = 

15-  3 

Point Load , Strip Load , 
Circular Load and Rectangular 

Load on Soil Surface and 
Increment in Vertical and 

Principle Stress 

Stresses in Soil Due to 
Surface Loads 

= = 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

  اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -7

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ)اٌّٖبكه( -8
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اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ  - ؿ

ثٙب)اٌّغالد 

 اٌؼ١ٍّخ،اٌزمبه٠و،..(
 ِٛالغ اٌّىزجبد فٟ ثؼ٘ اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ.
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اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ،ِٛالغ  - ك

 أزؤذ

 ٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ اٌو١ٕٕخ.ا

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .13
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                                             :التوقيع                                                                              :توقيع  ال

 اسم املعاون العلمي:                                                                اسم رئيس القسم:
                                               التاريخ:                  التاريخ:

                                           
           

 
 دقـق امللف من قبل 

 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 

 التاريخ 
                                                                                                       التوقيع

 مصادقة السيد العميد
 

 األكاديمي البشوامجومىرج وطف 

 (األكاديمي()مشاجعت البشوامج العالي )مشاجعت أداء مؤسساث الخعليم 

 وطف البشوامج األكاديمي 

ة عامليا وسنغطي فيو : خطوات تنفيذ املشروع , االدارة اهلندسية و دورىا, ان املقرر الدراسي ىذا يعترب من املواد املهم
ادارة الوقت , كمية العمل, اجلودةو ادارة املوارد بعدىا سيلتقي الطالب مبفردات االقتصاد اهلندسي ومنها: التدفق 

 ساب تكلفتها.النقدي, العرض والطلب,الفوائد ابنواعها,التضخم واتثريه, االنداثر و البدائل وطرق ح

 اٌمبٍُ اٌقٚواءعبِؼخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خو١ٍخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي  .2

 االكاهح ٚااللزٖبك إٌٙلٍٟ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .3

 ثىٍٛه٠ًٛ ٕ٘لٍخ ِٛاهك ِبئ١خ /ِْٕبد ١٘له١ٌٚى١خ اٍُ اٌْٙبكح إٌٙبئ١خ  .4
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 ٍٕٛٞ إٌظبَ اٌلهاٍٟ   .5

  اٌّؼزّل   ػزّبكثؤبِظ اال .6

  اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7

  ربه٠ـ إػلاك إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

 تقدمي نظرة عامة للطالب للتعرف على ادارة املشاريع االنشائية وكيفية حساب الكلف. -1

 تعريف الطالب ابملشاكل اليت تتعلق ابدارة املشروع االنشائي حتت التنفيذ. -2

 ملهارات يف التوزان بني اتثري الكلف واجلودة.كسب الطالب ا -3

 ثقة الطالب بنفسو بتحليل اسعار املناقصات او وضع اسعار فقراهتا.  -4

 

 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .10

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼوف ػٍٝ ِٖطٍؾبد االكاهح إٌٙل١ٍخ. -1أ

 خ اٌطبٌت ٚاعجبد ٚاٌقجواد اٌزٟ ٠غت اْ ٠زؾٍٝ ثٙب ِل٠و اٌّْوٚع االْٔبئٟ.ِؼوف -2أ

اٛالع اٌطبٌت ػٍٝ أٛاع اٌؼمٛك ٚو١ف١خ افز١به ٔٛع اٌؼمل ِٚبٟ٘ ِزطٍجبد ِواؽً اٍزىّبي اٌمٛك  -3أ

 ٚا١ّ٘زٙب فٟ ؽّب٠زٗ ِٓ اٌّقبٛو اٌّّىٓ اٌزٕجٛء ثٙب اٚ غ١و اٌّزٛلؼخ.

غ فطٜ ٚهٍُ ٚعلٌٚخ اٌّْوٚع االْٔبئٟ ٚونٌه اكاهح ِٖبكهٖ ِؼوفخ اٌطبٌت فٟ و١ف١خ ٚٙ -4أ

 اٌّٛاك اال١ٌٚخ (. –)اٌّٛاهك اٌجْو٠خ 

 ؽَبة ٚرق١ّٓ اٌىٍف لجً اٌلفٛي فٟ ِوؽٍخ رٕف١ن اٌّْوٚع. -5أ

 ؽَبة ِٚٛاىٔخ علٜٚ اٌّْوٚع ٚرؤص١و االٔلصبه ػ١ٍٗ. -6أ

 رٗ.ر١ّٚٓ رؤص١و اٌزٚقُ ػٍٝ اٌّٛاىٔخ ٚعلٜٚ اٌّْوٚع ٚػبئلا -7أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌجؤبِظ–ة 

 ٠ىزَت اٌطبٌت اٌقجوح فٟ اٌزمبٛ إٌّبلٖخ اٌزٟ رزٕبٍت ِٚٙبهرٗ فٟ رق١ّٓ وٍفٙب ٚاهثبؽٙب. – 1ة 

 ٠ىزَت اٌطبٌت ِٙبهح فٟ اػلاك إٌّبلٖبد ٚعلٜٚ رٕف١ن٘ب اٚ ػلَ اٌزٕف١ن. – 2ة 

االْٔبئٟ ٚاٌز١َٕك ث١ٓ اػٚبء فو٠ك اٌؼًّ  ٠ىزَت اٌطبٌت فجوح فٟ علٌٚخ ٚاكاهح اٌّْوٚع – 3ة 

 وبفخ اٌزٟ رزطٍت ِٙبهح اٌزٛإً ا٠ٚب.

 ــــ  ِٙبهح فٟ رق١ّٓ اٌىٍف ٚالزٖبك٠بد اٌّْوٚع. 4ة

 ـــ اٌزله٠ت إٌظوٞ ثبٍزقلاَ رطج١مبد ؽبٍٛة فٟ علٌٚخ اٌّْبه٠غ ٚافوٜ فٟ اؽزَبة اٌىٍف. 5ة 

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      د
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 ١ؼ اٌْوػ ٚاٌزٛٙ -21

 ٛو٠مخ ػوٗ إٌّٛمط -22

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح  -23

 ٛو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -24

 ٛوائك اٌزم١١ُ      س

  اٌّْبهوبد اصٕبء اٌّؾبٙوح -19

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -20

  ػوٗ رمبه٠و ف١ٍٖخ -21

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ط

 

 اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َو -2ط

 االٍزٕزبط ٚاٌزم١١ُ -3ط

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط     

 
 

 

 اٌْقٍٖٟزطٛه اٌزقط١ٜ ٌ  -12

 

 ِٙبهاد ل١بكح اٌّْبه٠غ إٌٙل١ٍخ.  -1

 .رط٠ٛو اٌٍغخ وْٛ اٌّبكح ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  -2

 .ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبٙوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت -3

 .رط٠ٛو لبث١ٍخ هثٜ اٌّٛا١ٙغ ٚاالٍزٕزبعبد -4

 فٟ اكاهح اٌّْبه٠غ ِٚٓ صُ ٔزْبهن ٠ٍٛزب ٌؾٍٙب. الؾبَ اٌطبٌت فٟ اٌجؾش ػٓ ِْىٍخ افز١به٠خ -5

 

 ِؼب١٠و اٌمجٛي)ٚٙغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ اٚ اٌّؼٙل( -13

 

 اُ٘ ِٖبكه اٌجؤبِظ -14

1- “Project Management For Engineering And Construction” Seventh Edition , 

Garold D. Oberlender,2014 

2- ““Construction Process Planning And Management”,Sidney M. Levy,2010. 



 ث١ٕخ اٌّموه .12

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1-  2 

ِملِخ ِٖٚطٍؾبد 

اكاهح اٌّْبه٠غ 

إٌٙل١ٍخ ِٚب١٘خ 

 اٌّْوٚع إٌٙلٍٟ

 ادلشروع /مقدمة
ٌطوق رزلافً ا

اٌّنوٛهح أفب فٟ 

 د - 11اٌفموح 

رزلافً 

اٌطوق 

اٌّنوٛهح أفب 

 11فٟ اٌفموح 

 س -

2-  2 
ادلشاركون يف ادلشاريع 

 = = اذلندسية

 = = دورة حياة ادلشروع 2  -3

4-  2 
االنواع االساسية 
 = = للمشروع االنشائي

ا٠غبث١بد ٍٍٚج١بد وً  2  -5

ٔٛع ِٓ اٌؼمل 

ٚاالف١ٍٚخ ثّب٠زالئُ 

 االْٔبئٟ.ٚاٌّْوٚع 

 = = العقود

 = = العالقات التعاقدية 2  -6

7-  2 

كهاٍخ ٛج١ؼخ 

اٌّْوٚع ٚاالهٗ 

اٌزٟ ١ٍمبَ ػ١ٍٙب 

ِٚبٟ٘ اٌفؼب١ٌخ 

اٌّزطٍجخ ٚٛو٠ك 

 هٍّٙب ٚعلٌٚزٙب

 = = طرق  ختطيط ادلشروع

 = = ادلشروع /مقدمة 2  -8

 = = فعاليات ادلشروع 2  -9

11-  2 
العالقات بني 

 الفعاليات
= = 

11-  2 
يط الشبكي التخط

 = = للمشروع

 = = جدولة ادلشروع 2  -12

 = = طريقة ادلسار احلرج 2  -13

 = = طريقة ادلخطط الزمين 2  -14

ِملِخ ِٖٚطٍؾبد  2  -15

 االلزٖبك إٌٙلٍٟ

 = = ادارة ادلوارد

 = = طرق ادراة ادلوارد 2  -16

ا١ٌخ ػًّ اٌَٛق  2  -17

ٚٛوق ل١بً  وفبءح 

اٍزضّبه االِٛاي 

ٚو١ف١خ اؽزَبة 

 = = العرض والطلب

 = = الكفاءة 2  -18

 = =العائدات وحتليل  2  -19
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 الكلف داٌؼبئلا

21-  2 
اٌفوق ث١ٓ اٌؼبئلاد 

ٚاالهثبػ ٚأٛاع 

 اٌفٛائل

االرابح/النسبة 
 = = احلجمية

 = = الفوائد 2  -21

 = = الفائدة ادلركبة 2  -22

 = = الفائدة البسيطة 2  -23

24-  2 
ٛوق ر٠ًّٛ اٌّْبه٠غ 

ٚربص١و رغيأح اٌلفؼبد 

١و االٔلصبه ػٍٝ ٚربص

 علٜٚ اٌّْوٚع

 = = خمطط التدفق النقدي

25-  2 
سلسلة الدفعات 

 = = ادلتساوية

 = = االنداثر 2  -26

27-  2 

ٛوق اؽزَبة رىٍفخ 

ٚاهثبػ اٌّْوٚع 

 اػزّب ػٍٝ ػّوٖ 

 = = البدائل

 = = حتليل تكلفة راس ادلال 2  -28

 = = طريقة القيمة السنوية 2  -29

طريقة معدل العائد  2  -31
 ليالداخ

طريقة اعادة استثمار معدل 
 الفائدة

= = 

31-  2 = = 

32-  2 = = 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .13

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -9

“Project Management For Engineering And 

Construction” Seventh Edition , Garold D. 
Oberlender,2014 

اٌّواعغ  -11

 اٌوئ١َ١خ)اٌّٖبكه(

1- “Lecture Notes On Construction 

Project Management”,Emad Elbeltagi. 

2-  “Construction Process Planning And 

Management”,Sidney M. Levy,2010. 

3- “Civil Engineering Project 

Management “,Fourth Edition,Alan C. 

Twort And J. Gordon Rees,2004. 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ  - م

ثٙب)اٌّغالد 

 و،..(اٌؼ١ٍّخ،اٌزمبه٠

 ادلنظمة االمريكية االنشائية ومنظمة ترقيم  وتصنيف ادلواد اخلام ادلصنعة.
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .14
ثزؼي٠يٖ ثؤِضٍخ ؽم١مخ ٌٍّْبه٠غ ٚٙؼٕب فطخ ثْىً ٍٕٛٞ ٔؾلس ِٓ فالٌٙب ِؾبٙواد اٌّموه اٌلهاٍٟ, 

 اٌَّزلؽلصخ االْٔبئ١خ ثبالٙبفخ اٌٝ اٌجواِظ اٌىِٛج١ٛرو٠خ اٌّؾلصخ ِضً ثوا١ِف١وا.

  

 

 

 

 

 

 

 وطف الممشس

 

 

 ٍُ اٌقٚواءعبِؼخ اٌمب اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .2

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ،ِٛالغ  - ه

 أزؤذ
 الحتدد مبواقع فالكثري متحاة حتت عنون ادلقرر الدراسي.

التعريف المختصر للدورة الهيدرولوجية) دورة المياه في الطبيعة( ومن ثم دراسة كل جزء من اجزائها من 
)السقيط, التبخر, النتح, االرتشاح, المياه السطحية( بشكل مفصل من ناحية الطرق واالجهزة المستعملة في 

اضافة الى المعادالت االحصائية الضرورية في تخمين القياس, المعادالت الرياضية المستعملة في الحساب. 
فترة الحدوث وفترة العودة لكل مرحلة من مراحل الدورة الهيدرولوجية وغيرها من التفاصيل والمعلومات 

 الضرورية للمهندس المدني
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 ا١ٌٙلهٌٚٛعٟ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اعجبهٞ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 2117/2118 اٌفًٖ / إٌَخ .5

 96 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .6

 8/12/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 أوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد رؤ١َ١ٍخ  ٌٍّبكح ِٓ ؽ١ش اٌٍغخ ٚاٌوِٛى ٚاٌّؼٍِٛبد ٚأٍب١ٌت اٌزفى١و -1

ر١ّٕخ ِٙبهاد ػم١ٍخ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ االٍزفبكح ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠زؼٍّٙب ٚاٌّٙبهاد اٌزٟ أوزَجٙب  -2

 ٚرٛظف١ٙب فٟ فلِخ ِزطٍجبرٗ وفوك ٚفٟ فلِخ أ٘لاف اٌّغزّغ ِٓ ؽ١ش اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚااللزٖبك٠خ 

 خ اٍزؼلاكارٗ ١ٌِٚٛٗر١ّٕخ اٍب١ٌت رفى١و ١ٍٍّخ ٚاٛالق اٌطبلبد اٌىبِٕخ ػٕل اٌطبٌت ٚر١ّٕ -3

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .11

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 إٌّبَ اٌطبٌت ثؼٍُ ا١ٌٙلهٌٚٛعٟ -1

 ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌغو٠بْ اٌَطؾٟ ١ٌٍّبٖ ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصو ػ١ٍٗ ٚؽَبثبرٗ-2

 اٌّؼٍِٛبد اٌّفمٛكحاٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌَم١ٜ ٚاٌَؾٛثبد ِٓ اٌَم١ٜ ٚرق١ّٓ  -3

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌزجقو ٚاٌزو١ّؼ ٚٛوق ل١بٍّٙب -4

 اٌزؼوف ػٍٝ ا١ٌٙلهٚغواف ٚٛوق رؾ١ٍٍٗ -4

 اٌزؼوف ػٍٝ ٛوق اٍززجبع اٌف١ٚبْ -5
 
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ِفَٙٛ اٌَم١ٜ  اْ ٠ْوػ اٌطبٌت ثٍغزٗ اٌقبٕخ  – 1ة

 اٌلٚهح ا١ٌٙلهٌٚٛع١خأْ ٠ىزت اٌطبٌت رمو٠و ػٓ  – 2ة

 رمو٠و ػٓ  ٛوق اٍززجبع اٌف١ٚبْ ٚو١ف١خ االٍزفبكح ِٕٙبـ أْ ٠ىزت اٌطبٌت 4ة 

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبٙوح -
 .اٌْوػ ػٍٝ اٌَجٛهح -
 اٌؾٛاه ٚإٌّبلْخ.ٛو٠مخ  -

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 إٌّبلْخ ٚاالٍئٍخ اٌْف٠ٛخ فٟ اٌّؾبٙوح -
 .ٌزؾو٠وٞا األفزجبه -
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .12

 اٙبفخ ِفوكاد عل٠لح اٌٝ اٌّبكح -1

 إٌْبٛبد اٌٖف١خ ٚاٌالٕف١خ . -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 .أْ ٠ؾوٓ اٌطبٌت ػٍٝ ػلَ اٌزقٍف ػٓ اٌّؾبٙوح -1ط

 . أْ ٠ٕبلِ اٌطبٌت ثغل٠خ فٟ اٌّؾبٙوح -2ط

 . ْ ٠ْبهن اٌطبٌت فٟ ؽً اٌَّبئً ػٍٝ اٌَجٛهحأ -3ط

 . أْ ٠زؾٌّ اٌطبٌت ٌؾً اٌٛاعجبد  -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 .اٌّؾبٙواد اٌمبء -

 ٚإٌّبلْخ اٌؾٛاه -

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 ٠م١ُ اٌطبٌت ػٓ ٛو٠ك ِالؽظخ ٍٍٛوٗ فالي  اٌّؾبٙواد ٚاٌّمبثٍخ اٌْق١ٖخ ٚاٌَغً اٌزواوّٟ ٌٍطبٌت      

 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 

 

 ّموهث١ٕخ اٌ .11

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ,.Linsely R.K.,M.A. Kohlerand Paulhus, J.L-1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

"Hydrology for Engineers"  McGraw-Hill, 

Singapore, 1988. 

2- Wielson, E.M., "Engineering Hydrology"  

Macullan, London, 1983. 
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
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 اٌم١بَ ثَفواد ػ١ٍّخ  -2
 ػ١ٍّخ ػٓ االعٙيح اٌَّزقلِخ فٟ ل١بً اٌّطو, اٌزجقو,...............اٌـػوٗ افالَ  -3
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 بنية ادلقرر .31

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع خمرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 ادلقصود ابلدورة معرفة 1  .3
اذليدرولوجية واطوارىا 

 بصورة مفصلة

الدورة الهيدرولوجية, 
اطوار الدورة 

الهيدرولوجية, العاصفة 
 المطرية

 احملاضرة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

الرطوبة النسبية  معرفة 1  .2
 والطرق ادلستخدمة لقياسها 

طرق قياس الرطوبة 
 النسبية, امثلة

 احملاضرة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

ادلقصود ابلسقيط  معرفة  1  .1
وانواع االمطار واالجهزة 
 ادلستخدمة لقياس ادلطر

السقيط, انواع االمطار, 
 طرق قياس المطر

 احملاضرة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

الطرق الرايضية  معرفة 1  .4
حلساب معدل السقيط 

 جلابية معينة

معدل السقيط فوق مساحة, 
 امثلة

 احملاضرة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

الطرق ادلستخدمة  معرفة 1  .5
حلساب بياانت السقيط 

 ادلفقودة

 احملاضرة ختمني بياانت السقيط ادلفقودة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

معرفة ادلقصود مبنحين  1  .6
 الكتلة ادلزدوج

 DMC     احملاضرة حتليل 
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

معرفة ادلقصود ابلتبخر  1  .7
وىل ميكن التميز والنتح 
والعوامل ادلؤثرة على بينهما 

 التبخر

التبخر, النتح والعوامل ادلؤثرة على 
 التبخر

 احملاضرة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

التبخر طرق قياس معرفة  1  .8
وتطبيق امثلة حلساب كمية 

 التبخر

طرق ختمني التبخر, امثلة, القياس 
 ادلباشر للتبخر

 احملاضرة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

ادلقصود ابلرتشيح معرفة  1  .9
وسعة الرتشيح وكيفية اجياد 

 سعة الرتشيح

 احملاضرة الرتشيح, سعة الرتشيح واالمثلة
 وادلناقشةاحلوار 

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

معرفة الطرق ادلستخدمة  1  .31
 إلجياد كمية االرتشاح

 احملاضرة طرق قياس الرتشيح, امثلة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -
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اجلراين والطرق   معرفة 1  .33
 ادلستخدمة لقياسو

 احملاضرة اجلراين, طرق القياس 
 وادلناقشةاحلوار 

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

االجهزة ادلستخدمة معرفة  1  .32
لقياس التصريف والطرق 
ادلستخدمة حلساب كمية 

 التصريف

 احملاضرة طرق قياس التصريف
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

طرق قياس معدل معرفة  1  .31
 السرعة 

 احملاضرة طرق قياس معدل السرعة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

كيفية اجياد معدل   معرفة 1  .34
 السرعة دلقطع مائي

 احملاضرة امثلة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

ادلنشآت ادلستخدمة معرفة  1  .35
 لقياس اجلراين

 احملاضرة منشات قياس اجلراين
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

 السؤال واجلواب  امتحان الكورس االول اختبار الطلبة 1  .36
 

ادلقصود مبنحين معرفة  1  .37
 ادلعايرة 

 منحني المعايرة
 احملاضرة

 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

ادلقصود بطريقة معرفة  1  .38
 ادليل -ادلساحة

 احملاضرة ادليل -طريقة ادلساحة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

ادلقصود معرفة  1  .39
ابذليدروغراف وادلركبات 

 االساسية لو

 احملاضرة اذليدروغراف
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

العوامل ادلؤثرة على  معرفة  1  .21
 اذليدروغراف

 احملاضرة اذليدروغرافالعوامل ادلؤثرة على 
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

طرق فصل معرفة  1  .23
 اذليدروغراف

 احملاضرة امثلة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

ادلقصود مبنحين معرفة  1  .22
 الوحدة

 احملاضرة منحين الوحدة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

كيفية حتويل منحين معرفة   1  .21
 الوحدة اىل ىيدروغراف

 احملاضرة امثلة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

كيفية حتويل معرفة   1  .24
اذليدروغراف اىل منحين 

 الوحدة

 احملاضرة امثلة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

 
  

 القاسم اخلضراء:   اجلامعة 
 ىندسة املوارد املائيةكلية  :/املعهدةالكلي

 القسم العلمي: املنشأت اهليدروليكية
 4/12/2012اتريخ ملء امللف :  

 
 

                                             :التوقيع                                                                              :التوقيع  

كيفية التحول من معرفة   1  .25
 وحدة قصرية اىل طويلة 

 احملاضرة منحين الوحدةتغري مدة  
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

معرفة كيفية التحول من  1  .26
 وحدة طويلة  اىل قصرية

 احملاضرة امثلة
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

ابستتباع ادلقصود معرفة  1  .27
 الفيضان

 احملاضرة استتباع الفيضان
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

 كيفية حساب معرفة   1  .28
 االستتباع يف النهر

 احملاضرة االستتباع يف النهر
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

 كيفية حساب معرفة   1  .29
 االستتباع يف خزان

 احملاضرة االستتباع يف خزان
 احلوار وادلناقشة

 السؤال واجلواب
 االمتحان اليومي -

 السؤال واجلواب  امتحان الكورس الثاني اختبار الطلبة 1  .11

 2018 - 2017للعام 
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 ةحيدر دمحم نعمد.اسم املعاون العلمي:                                   عبد زيد عبد الرضاد.    اسم رئيس القسم:
                                               التاريخ:                  التاريخ:

                                           
           

 
 دقـق امللف من قبل 

 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 واألداء اجلامعي:اسم مدير قسم ضمان اجلودة 

 التاريخ 
                                                                                                       التوقيع

 مصادقة السيد العميد
 

 األكاديمي البشوامجومىرج وطف 

 (األكاديمي()مشاجعت البشوامج العالي )مشاجعت أداء مؤسساث الخعليم 

 وطف البشوامج األكاديمي 

 اٌمبٍُ اٌقٚواء عبِؼخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .40

 ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خو١ٍخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي  .41

 إٌّْؤد ا١ٌٙله١ٌٚىخ ثىٍٛه٠ًٛ ٕ٘لٍخ ِٛاهك ِبئ١خ/ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .42

 اٌجىبٌٛه٠ًٛ اٍُ اٌْٙبكح إٌٙبئ١خ  .43

 ٍٕٛٞ إٌظبَ اٌلهاٍٟ   .44

 ال٠ٛعل اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .45

 وٜ اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األف .46

 اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ماد اٌٍٖخ ثزقٖٔ اٌمَُ.

 اٌْجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼب١ٌّخ ) االٔزو١ٔذ( .

 اٌّىزجبد اٌؼبك٠خ ٚاٌول١ّخ.

Data show 

Power point 
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 3/12/2017 ربه٠ـ إػلاك إٌٛف  .47

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .48

 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اٌفوق ث١ٓ هرت ٚكهعبد اٌّؼبكالد ٚٛوق ؽٍٙب -5

 ٌطبٌت ٛوق إ٠غبك ِزٍٍََخ فٛه٠واْ ٠ؼوف ا -6

 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت رؾ٠ٛالد الثالً -7

 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ ٚاٌزىبِالد -8

 هافَْٛ-اْ ٠ؼوف اٌطبٌت ٛوق ؽً ِؼبكالد ١ٔٛرٓ -9

 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت ٛوق إ٠غبك ِزٍٍََخ رب٠ٍٛه -10
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 مىرج وطف الممشسو

 وطف الممشس

 

 اٌمبٍُ اٌقٚواءعبِؼخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ١خٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئو١ٍخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .2

 رؾ١ٍالد ٕ٘ل١ٍخ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىٍٛه٠ًٛ  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 اٍجٛػٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .5

 فٍٖٟ اٌفًٖ / إٌَخ .6

 ٔظوٍٞبػخ  91 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

 4/12/2117 ربه٠ـ إػلاك ٘نا إٌٛف  .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

 ٚثؼ٘ اٌزطج١مبد ػ١ٍٙب ٌضب١ٔخ ؽً اٌّؼبكالد ِٓ اٌورجخ األٌٚٝ ٚارؼ١ٍُ اٌطبٌت  -17

 و١ف١خ إ٠غبك ِزٍٍََخ فٛه٠و ٚٛوق ؽٍٙبرؼ١ٍُ اٌطبٌت  -18

 ؽً اٌّؼبكالد اٌغيئ١خ ٚثؼ٘ رطج١مبرٙبرؼ١ٍُ اٌطبٌت  -19

 إ٠غبك رؾ٠ٛالد الثالً رؼ١ٍُ اٌطبٌت -20

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌّٖفٛفبد -21

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ -22

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌزىبًِ اٌؼلكٞ -23

 هافَْٛ-رؼ١ٍُ اٌطبٌت ٛوق ؽً ِؼبكالد ١ٔٛرٓ -24

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ِزٍٍََخ رب٠ٍٛه -25

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 ً ألهم خظائض الممشس ومخشجاث الخعلم المخىلعت مه يىفش وطف الممشس هزا إيجاصاً ممخضيا

المخاحت. والبذ الخعلم الطالب ححميمها مبشهىاً عما إرا كان لذ حمك االسخفادة المظىي مه فشص 

 مه الشبظ بيىها وبيه وطف البشوامج.
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 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت 

 اٌفوق ث١ٓ هرت ٚكهعبد اٌّؼبكالد ٚٛوق ؽٍٙب -1

 ٛوق إ٠غبك ِزٍٍََخ فٛه٠و -2

 رؾ٠ٛالد الثالً -3

 الداٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ ٚاٌزىبِ -4

 هافَْٛ-ٛوق ؽً ِؼبكالد ١ٔٛرٓ -5

 ٛوق إ٠غبك ِزٍٍََخ رب٠ٍٛه  -6

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 إٌّبلْخ ٚاٌؾٛاه -25

 ٛو٠مخ اٌّؾبٙوح  -26

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 اٌّْبهوخ -22

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -23

 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ -24
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 ث١ٕخ اٌّموه .11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد 

 اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ اٌّٛٙٛع

1-  4  Ordinary differential equation: first order  االِزؾبٔبد  احملاضرات

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌف١ٍٖخ
2-  4  Ordinary differential equation: first order احملاضرات == 
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