ّٔٛرج ٚطف اٌثشٔاِح األوادّٟ٠
ِشاخؼح أداء ِؤسساخ اٌرؼٍ ُ١اٌؼاٌِ(( ٟشاخؼح اٌثشٔاِح األواد))ّٟ٠
ٚطف اٌثشٔاِح األوادّٟ٠
 .1ثٌّؤعغز ثٌضؼٍ١ّ١ز

ؽجِؼز ثٌمجعُ ثٌخؼشثء

 .2ثٌمغُ ثٌؾجِؼ / ٟثٌّشوض

وٍ١ز ٕ٘ذعز ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز

 .3ثعُ ثٌذشٔجِؼ ثألوجدّٟ٠

ثٌش٠جػ١جس

 .4ثعُ ثٌشٙجدر ثٌٕٙجة١ز

ثٌذىجٌٛسٛ٠ط

 .5ثٌٕظجَ ثٌذسثعٟ

فظٍٟ

 .6دشٔجِؼ ثالػضّجد ثٌّؼضّذ
 .7ثٌّؤعشثس ثٌخجسؽ١ز ثألخشٜ
 .8صجس٠خ إػذثد ثٌٛطف
 .9أ٘ذثف ثٌذشٔجِؼ ثألوجدّٟ٠
ِ.1ؼشفز ٚف ُٙثٌّضضجٌ١ز ٚصطذ١مجصٙج فِ ٟؾجي ٕ٘ذعز ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز.
ِ .2ؼشفز ثٌطجٌخ ٌّف َٛٙثٌّظفٛفجس ٚثعضخذثِٙج ف ٟفٍٛي ثٌّؼجدالس.
 .3ثٌضؼشف ػٍِ ٝف َٛٙثٌّضؾٙجس ٚأٔٛثػٙج ٚصطذ١مجصٙج.
 .4دسثعز ثٌّؼجدالس ثٌضفجػٍ١ز ثٌؼجد٠ز ثٌخط١ز ِغ ِؼجًِ عجدش
ِ .5ؼشفز ثٌضفجػالس ثٌؾضة١ز ٚثٌضىجِالس ثٌّضؼذدر.

ِ .11خشؽجس ثٌضؼٍُ ثٌّطٍٛدز ٚؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ ٚثٌضمُ١١
أ-ثال٘ذثف ثٌّؼشف١ز
أ - 1ثوضغجح ثٌمذسر ٚثٌّٙجسر ف ٟصّ١١ض ثٌؼذجسثس ٚثٌؾًّ ثٌش٠جػ١ز ٚثٌضؼجًِ ِؼٙج.
أ -2ثوضغجح ِٙجسر ثٌضّ١١ض د ٓ١ثٌؼاللجس ٚثٌذٚثي ٚثٌشدؾ دّٕٙ١ج.
أ- 3التعامل مع المصفوفات .
أ- 4استخدام مبادئ العد.
أ -5صط٠ٛش ِٙجسر ثشضمجق ثٌذٚثي ٌّضغ١شٚ ٓ٠صىجًِ ثٌذٚثي ٔغذز ثٌِ ٝضغ١شٓ٠
أ -6ثٌضؼجًِ ِغ ثالشىجي عالع١ز ثالدؼجد
ح –ثال٘ذثف ثٌّٙجسثص١ز ثٌخجطز دجٌذشٔجِؼ
ح  – 1ثٌمذسر ػٍ ٝفً ػذر ِؼجدالس دجعضخذثَ ثٌّظفٛفجس
ح ِ – 2ؼشفز ٚصّ١١ض ثالشىجي ثٌٕٙذع١ز ٚثٌّغضمّ١جس ف ٟثالٔظّز عالع١ز ثالدؼجد
ح  – 3ثٌضّ١١ض د ٓ١ثٔٛثع ثٌّضضجٌ١جس ِٚؼشفز ثٔٛثػٙج
ؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ
 -1ثٌؼظف ثٌزٕٟ٘
 -2ثخضذجس ثٌطالح دٛثعطز صمغ ُّٙ١ثٌِ ٝؾجِ١غ ٌغشع ثٌٕمجػ فّ١ج دُٕٙ١
 -3لشثءثس  ،صؼٍُ رثص ، ٟفٍمجس ٔمجػ.
 - -4ثٌضذس٠ذجس ٚثألٔشطز ف ٟلجػز ثٌذسط .
 - -5إسشجد ثٌطالح إٌ ٝدؼغ ثٌّٛثلغ ثالٌىضش١ٔٚز ٌإلفجدر ِٕٙج ٌضط٠ٛش ثٌمجدٍ١جس.
 - -6ػمذ فٍمجس دقغ١ز ٠ضُ ِٓ خالٌٙج ششؿ ٚصقٍ ً١دؼغ ثٌّشجوً ٚثٌ١ز ث٠ؾجد ثٌقٍٛي ٌٙج
ِ -7شجسوز ثٌطجٌخ ف ٟثػذثد ثٌّقجػشر
 -8ثخضذجسثس ِفجؽتز
ؽشثةك ثٌضمُ١١
 -1صفجػً ثٌطجٌخ ثعٕجء ثٌّقجػشر
 -2صمذ ُ٠ثألٔشطز ثٌّخضٍفز.
-3ثخضذجسثس ِفجؽتز فظٍ١ز ٙٔٚجة١ز ٚأٔشطز .
ػ-ثال٘ذثف ثٌٛؽذثٔ١ز ٚثٌم١ّ١ز
ػ -1ثٌّالفظز ٚثالدسثن
ػ -2ثٌضقٍٚ ً١ثٌضفغ١ش
ػ -3ثالعضٕضجػ ٚثٌضمُ١١
ػ -4ثالػذثد ٚثٌضمُ٠ٛ

ؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ
 إدثسر ثٌّقجػشر ػٍٔ ٝق ٛصطذ١مِ ٟشصذؾ دٛثلغ ثٌق١جر ثٌ١ِٛ١ز ٌؾزح ثٌطجٌخ ثٌِٛ ٝػٛع ثٌذسط
د ْٚثالدضؼجد ػٓ طٍخ ثٌّٛػٛع ٌضى ْٛثٌّجدر ِشٔٗ لجدٍٗ ٌٍفٚ ُٙثٌضقٍ. ً١
 صىٍ١ف ثٌطجٌخ دذؼغ ثألٔشطز ٚثٌٛثؽذجس ثٌؾّجػ١ز.

 صخظ١ض ٔغذز ِٓ ثٌذسؽز ٌٍٛثؽذجس ثٌ١ِٛ١ز ٚثالخضذجسثس .
ؽشثةك ثٌضمُ١١
 المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية.

 االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث.
 تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاري.

 -12ثٌضخط١ؾ ٌٍضطٛس ثٌشخظٟ
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4

صّٕ١ز لذسر ثٌطجٌخ ػٍ ٝثٌضؼجًِ ِغ ٚعجةً ثٌضمٕ١ز.
صّٕ١ز لذسر ثٌطجٌخ ػٍ ٝثٌضؼجًِ ِغ ثإلٔضشٔش.
صّٕ١ز لذسر ثٌطجٌخ ػٍ ٝثٌضؼجًِ ِغ ثٌٛعجةً ثٌّضؼذدر.
صط٠ٛش لذسر ثٌطجٌخ ػٍ ٝثٌقٛثس ٚثٌّٕجلشز.

ِ -13ؼج١٠ش ثٌمذٛي(ٚػغ ثالٔظّز ثٌّضؼٍمز دجالٌضقجق دجٌىٍ١ز ث ٚثٌّؼٙذ)

 -14ثُ٘ ِظجدس ثٌذشٔجِؼ
Schumes series

ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس
ٚطف اٌّمشس
ٛ٠فش ٚطف اٌّمشس ٘زا إ٠داصا ً ِمرض١ا ً ألُ٘ خظائض اٌّمشس ِٚخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّرٛلؼح ِٓ
اٌطاٌة ذحم١مٙا ِثشٕ٘ا ً ػّا إرا واْ لذ حمك االسرفادج اٌمظ ِٓ ٜٛفشص اٌرؼٍُ اٌّراححٚ .التذ
ِٓ اٌشتظ تٕٙ١ا ٚتٚ ٓ١طف اٌثشٔاِح.

 .1ثٌّؤعغز ثٌضؼٍ١ّ١ز

ؽجِؼز ثٌمجعُ ثٌخؼشثء

 .2ثٌمغُ ثٌؾجِؼ / ٟثٌّشوض

وٍ١ز ٕ٘ذعز ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز

 .3ثعُ  /سِض ثٌّمشس

س٠جػ١جس

 .4ثٌذشثِؼ ثٌض٠ ٟذخً فٙ١ج

دىجٌٛسٛ٠ط

 .5أشىجي ثٌقؼٛس ثٌّضجفز

ثعذٛػٟ

 .6ثٌفظً  /ثٌغٕز

فظٍٟ

 .7ػذد ثٌغجػجس ثٌذسثع١ز (ثٌىٍ)ٟ

121عجػز ٔظش 61( ٞعجػز ِٕجلشز ٔ 61+ظش)ٞ

 .8صجس٠خ إػذثد ٘زث ثٌٛطف
 .9أ٘ذثف ثٌّمشس
ِ.1ؼشفز ٚف ُٙثٌّضضجٌ١ز ٚصطذ١مجصٙج فِ ٟؾجي ٕ٘ذعز ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز.
ِ .2ؼشفز ثٌطجٌخ ٌّف َٛٙثٌّظفٛفجس ٚثعضخذثِٙج ف ٟفٍٛي ثٌّؼجدالس.
 .3ثٌضؼشف ػٍِ ٝف َٛٙثٌّضؾٙجس ٚأٔٛثػٙج ٚصطذ١مجصٙج.
 .4دسثعز ثٌّؼجدالس ثٌضفجػٍ١ز ثٌؼجد٠ز ثٌخط١ز ِغ ِؼجًِ عجدش
ِ .5ؼشفز ثٌضفجػالس ثٌؾضة١ز ٚثٌضىجِالس ثٌّضؼذدر.
ِ.11خشؽجس ثٌضؼٍُ ٚؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ ٚثٌضمُ١١
أ-ثال٘ذثف ثٌّؼشف١ز
أ - 1ثوضغجح ثٌمذسر ٚثٌّٙجسر ف ٟصّ١١ض ثٌؼذجسثس ٚثٌؾًّ ثٌش٠جػ١ز ٚثٌضؼجًِ ِؼٙج.

أ -2ثوضغجح ِٙجسر ثٌضّ١١ض د ٓ١ثٌؼاللجس ٚثٌذٚثي ٚثٌشدؾ دّٕٙ١ج.
أ- 3التعامل مع المصفوفات .
أ- 4استخدام مبادئ العد.
أ -5صط٠ٛش ِٙجسر ثشضمجق ثٌذٚثي ٌّضغ١شٚ ٓ٠صىجًِ ثٌذٚثي ٔغذز ثٌِ ٝضغ١شٓ٠
أ -6ثٌضؼجًِ ِغ ثالشىجي عالع١ز ثالدؼجد
ح –ثال٘ذثف ثٌّٙجسثص١ز ثٌخجطز دجٌذشٔجِؼ
ح – 1ثٌمذسر ػٍ ٝفً ػذر ِؼجدالس دجعضخذثَ ثٌّظفٛفجس
ح ِ – 2ؼشفز ٚصّ١١ض ثالشىجي ثٌٕٙذع١ز ٚثٌّغضمّ١جس ف ٟثالٔظّز عالع١ز ثالدؼجد
ح  – 3ثٌضّ١١ض د ٓ١ثٔٛثع ثٌّضضجٌ١جس ِٚؼشفز ثٔٛثػٙج
ؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ
ثٌؼظف ثٌزٕٟ٘
-9
 -11ثخضذجس ثٌطالح دٛثعطز صمغ ُّٙ١ثٌِ ٝؾجِ١غ ٌغشع ثٌٕمجػ فّ١ج دُٕٙ١
 -11لشثءثس  ،صؼٍُ رثص ، ٟفٍمجس ٔمجػ.
 -12ثٌضذس٠ذجس ٚثألٔشطز ف ٟلجػز ثٌذسط .
 -13إسشجد ثٌطالح إٌ ٝدؼغ ثٌّٛثلغ ثالٌىضش١ٔٚز ٌإلفجدر ِٕٙج ٌضط٠ٛش ثٌمجدٍ١جس.
 -14ػمذ فٍمجس دقغ١ز ٠ضُ ِٓ خالٌٙج ششؿ ٚصقٍ ً١دؼغ ثٌّشجوً ٚثٌ١ز ث٠ؾجد ثٌقٍٛي ٌٙج
ِ -15شجسوز ثٌطجٌخ ف ٟثػذثد ثٌّقجػشر
 -16ثخضذجسثس ِفجؽتز
ؽشثةك ثٌضمُ١١
 المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية.
 االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث.
 تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاري.
ػ-ثال٘ذثف ثٌٛؽذثٔ١ز ٚثٌم١ّ١ز
ػ -1ثٌّالفظز ٚثالدسثن
ػ -2ثٌضقٍٚ ً١ثٌضفغ١ش
ػ -3ثالعضٕضجػ ٚثٌضمُ١١
ػ -4ثالػذثد ٚثٌضمُ٠ٛ

ؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ

 -12ثٌضخط١ؾ ٌٍضطٛس ثٌشخظٟ
ِٙ -1جسثس ثٌم١جدر
 -2صط٠ٛش ثٌٍغز و ْٛثٌّجدر دجٌٍغز ثالٔىٍ١ض٠ز
 -3ثصذجع ثعٍٛح ثٌمجء ِقجػشر ثخض١جس٠ز ِٓ لذً ثٌطجٌخ
 -4صط٠ٛش لجدٍ١ز سدؾ ثٌّٛثػ١غ ٚثالعضٕضجؽجس

-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23

ثٌؼظف ثٌزٕٟ٘
ثخضذجس ثٌطالح دٛثعطز صمغ ُّٙ١ثٌِ ٝؾجِ١غ ٌغشع ثٌٕمجػ فّ١ج دُٕٙ١
لشثءثس  ،صؼٍُ رثص ، ٟفٍمجس ٔمجػ.
ثٌضذس٠ذجس ٚثألٔشطز ف ٟلجػز ثٌذسط .
إسشجد ثٌطالح إٌ ٝدؼغ ثٌّٛثلغ ثالٌىضش١ٔٚز ٌإلفجدر ِٕٙج ٌضط٠ٛش ثٌمجدٍ١جس.
ػمذ فٍمجس دقغ١ز ٠ضُ ِٓ خالٌٙج ششؿ ٚصقٍ ً١دؼغ ثٌّشجوً ٚثٌ١ز ث٠ؾجد ثٌقٍٛي ٌٙج
ِشجسوز ثٌطجٌخ ف ٟثػذثد ثٌّقجػشر

ؽشثةك ثٌضمُ١١
 -1ثالخضذجسثس ثٌؼٍّ١ز
 -2ثالخضذجسثس ثٌٕظش٠ز
 -3ثٌضمجس٠ش ٚثٌذسثعجس

 .11دٕ١ز ثٌّمشس

ثألعذٛع

ثٌغجػجس

ِخشؽجس ثٌضؼٍُ ثٌّطٍٛدز

 -1االول

4

معرفة ادلصفوفة

 -2الثاين

4

معرفة جرب ادلصفوفة

 -3الثالث

4

التمييز بني جرب ادلصفوفة

 -4الرابع

4

معرفة حل ادلعادالت

 -5اخلامس

4

معرفة ادلتجهات

 -6السادس

4

التمييز بني الضرب النقطي والصلييب

 -7السابع

4

معرفة االنظمة ثالثية االبعاد

 -8الثامن

4

معرفة االحداثيات القطبية

 -9التاسع

4

 -11العاشر

4

 -11احلادي عشر

4

 -12الثاين عشر

4

 -13الثالث عشر

4

 -14الرابع عشر

4

 -15اخلامس عشر

4

 -16السادس عشر

4

 -17السابع عشر

4

ثعُ ثٌٛفذر  /ثٌّغجق
أ ٚثٌّٛػٛع

ؽش٠مز ثٌضؼٍُ١

ادلصفوفات

العصف الذهين

جرب ادلصفوفة

اختبار الطالب بواسطة

ؽش٠مز ثٌضمُ١١
االختبارات العملية
االختبارات النظرية

تقسيمهم اىل جماميع لغرض
النقاش فيما بينهم

احملدد ،احلاسم ،وعكس

قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات

ادلصفوفة

نقاش.

حل AX = B

التدريبات واألنشطة يف قاعة
الدرس .

ادلتجهات

إرشاد الطالب إىل بعض
ادلواقع االلكرتونية لإلفادة
منها لتطوير القابليات.

حاصل الضرب النقطي

العصف الذهين

والصلييب

االختبارات العملية

االختبارات النظرية

االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية

االختبارات النظرية

االختبارات العملية
االختبارات النظرية

اخلطوط وادلستوايت يف

اختبار الطالب بواسطة

الفضاء

تقسيمهم اىل جماميع لغرض
النقاش فيما بينهم

االختبارات العملية
االختبارات النظرية

احداثيات قطبية

قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات

االختبارات العملية

معرفة ادلعادالت القطبية

ادلعادالت ادلتعلقة القطبية

التدريبات واألنشطة يف قاعة

االختبارات العملية

واالحداثيات الديكارتية

واإلحداثيات الديكارتية

الدرس .

الرسوم البيانية يف اإلحداثيات

إرشاد الطالب إىل بعض

القطبية

ادلواقع االلكرتونية لإلفادة

معرفة الرسوم البيانية يف اإلحداثيات
القطبية

نقاش.

منها لتطوير القابليات.

التطبيقات على اإلحداثيات القطبية

التطبيقات على اإلحداثيات

العصف الذهين

ادلتتاليات

ادلتتاليات

اختبار الطالب بواسطة

القطبية

تقسيمهم اىل جماميع لغرض
النقاش فيما بينهم
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات

اختبارات ادلتتالية

اختبارات ادلتتالية

سلسلة الطاقة

سلسلة الطاقة

التدريبات واألنشطة يف قاعة

سلسلة اتيلور

سلسلة اتيلور

إرشاد الطالب إىل بعض

نقاش.
الدرس .

ادلواقع االلكرتونية لإلفادة
منها لتطوير القابليات.

عطلة نصف السنة

عطلة نصف السنة

العصف الذهين

االختبارات النظرية
االختبارات النظرية

االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية

االختبارات النظرية

االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية

االختبارات النظرية

االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية

دالة جمموعة متغريات

دالة جمموعة متغريات

اختبار الطالب بواسطة

االختبارات العملية

تقسيمهم اىل جماميع لغرض

االختبارات النظرية

النقاش فيما بينهم
 -18الثامن عشر

4

 -19التاسع عشر

4

 -21العشرون

4

 -21الواحد والعشرون

4

 -22الثاين والعشرون

4

 -23الثالث والعشرون

4

 -24الرابع والعشرون

4

 -25اخلامس والعشرون

4

 -26السادس والعشرون

4

 -27السابع والعشرون

4

 -28الثامن والعشرون

4

 -29التاسع والعشرون

4

 -31الثالثون

4

ادلشتقات اجلزئية

ادلشتقات اجلزئية

قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات

االختبارات العملية

ادلشتقات اجلزئية مع ادلتغريات

ادلشتقات اجلزئية مع

التدريبات واألنشطة يف قاعة

االختبارات العملية

ادلقيدة

ادلتغريات ادلقيدة

الدرس .

قاعدة السلسلة

قاعدة السلسلة

إرشاد الطالب إىل بعض

نقاش.

ادلواقع االلكرتونية لإلفادة
منها لتطوير القابليات.
تطبيقات على ادلشتقات اجلزئية

تطبيقات على ادلشتقات

العصف الذهين

اجلزئية
التكامالت ادلتعددة

اختبار الطالب بواسطة

التكامالت الثنائية

التكامالت الثنائية

التكامالت الثنائية يف االحداثيات

التكامالت الثنائية يف

التدريبات واألنشطة يف قاعة

القطبية

االحداثيات القطبية

الدرس .

التكامالت الثالثية

التكامالت الثالثية

إرشاد الطالب إىل بعض

التطبيقات على التكامالت متعددة

التطبيقات على التكامالت

تقسيمهم اىل جماميع لغرض
النقاش فيما بينهم
قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات
نقاش.

ادلواقع االلكرتونية لإلفادة
منها لتطوير القابليات.

العصف الذهين

متعددة
مقدمة يف ادلعادالت
التفاضلية

تقسيمهم اىل جماميع لغرض

تصنيف ادلعادالت التفاضلية

تصنيف ادلعادالت التفاضلية

قراءات  ،تعلم ذايت  ،حلقات

حل ادلعادالت التفاضلية من الدرجة

حل ادلعادالت التفاضلية من

التدريبات واألنشطة يف قاعة

االوىل

الدرجة االوىل

الدرس .

التطبيقات على حل ادلعادالت

التطبيقات على حل

إرشاد الطالب إىل بعض

التفاضلية من الدرجة االوىل

ادلعادالت التفاضلية من

ادلواقع االلكرتونية لإلفادة

النقاش فيما بينهم
نقاش.

منها لتطوير القابليات.

 .12ثٌذٕ١ز ثٌضقض١ز
 -1ثٌىضخ ثٌّمشسر ثٌّطٍٛدز

االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية

االختبارات النظرية

االختبارات العملية
االختبارات النظرية

اختبار الطالب بواسطة

الدرجة االوىل

االختبارات النظرية

االختبارات النظرية

التكامالت ادلتعددة

مقدمة يف ادلعادالت التفاضلية

االختبارات النظرية

(Calculus,Thomas’,12th edition

االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية

أ -ثٌىضخ ٚثٌّشثؽغ ثٌضٛ٠ ٟطٝ
دٙج(ثٌّؾالس
ثٌؼٍّ١ز،ثٌضمجس٠ش)..،

Schumes Series

ح -ثٌّشثؽغ ثالٌىضش١ٔٚزِٛ،ثلغ
ثٔضشٔش

.13خطز صط٠ٛش ثٌّمشس ثٌذسثعٟ
ٛ٠ط٠ ٝضط٠ٛش ثٌّٕٙؼ ػذش ثعضخذثَ صطذ١مجس فجعٛد١ز دٛثعطز دشٔجِؼ ِجصالح

طف اٌّمشسٚ


Introduction to surveying and errors in surveying.



How to making leveling, profile, and traverse.



Using the GPS and total station instruments in surveying.



How to computing areas and volumes and curves.

ؽجِؼز ثٌمجعُ ثٌخؼشثء

ز١ّ١ٍثٌّؤعغز ثٌضؼ

.14

 ثٌّشوض/ ٍّٟثٌمغُ ثٌؼ

.15

ز٠ٛثٌّغجفز ثٌّغض

 سِض ثٌّمشس/ ُثع

.16

ٞثؽذجس

س ثٌّضجفزٛأشىجي ثٌقؼ

.17

 ثٌغٕز/ ًثٌفظ

.18

)ٍٟز (ثٌى١ػذد ثٌغجػجس ثٌذسثع

.19

طفٌٛخ إػذثد ٘زث ث٠صجس

.21

ز١ثسد ثٌّجةٌّٕٛ٘ذعز ث

 عجػز181

ُ١١ثٌضمٚ ٍُثٌضؼٚ ُ١ٍؽشثةك ثٌضؼٚ  ِخشؽجس ثٌّمشس.11
ز١ ثأل٘ذثف ثٌّؼشف-أ
Introduction to surveying and errors in surveying. 
How to making leveling, profile, and traverse. 
Using the GPS and total station instruments in surveying. 
How to computing areas and volumes and curves. 

ح  -ثأل٘ذثف ثٌّٙجسثص١ز ثٌخجطز دجٌّمشس.
ح – 1ثٌّٙجسثس ثٌفٕ١ز ٚثٌؼٍّ١ز ألؽشثء ػٍّ١ز ثٌضغ٠ٛز ثٌذشٚفجدً ٚػًّ ِؼٍؼجس
ح – 2ثٌّٙجسثس ثٌفٕ١ز ٚثٌؼٍّ١ز ألٔضجػ ثٌخشثةؾ ثٌشلّذز ٚثٌضشع١ّ١ز.
ؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ
 ثٌمجء ثٌّقجػشثس. ِقجػشثس ػٍّ١ز ف ٟثٌّخضذش. ثٌقٛثس ٚثٌّٕجلشز.ؽشثةك ثٌضمُ١١
 ثألخضذجس ثٌضقش٠ش.ٞ ثألخضذجس ثٌّفجؽب. ثألخضذجس ثٌشف.ٞٛػ -ثأل٘ذثف ثٌٛؽذثٔ١ز ٚثٌم١ّ١ز
ػ -1ثٌّالفظز ٚثألدسثن.
ػ -2ثٌضقٍٚ ً١ثٌضفغ١ش.
ػ -3ثألعضٕضجػ ٚثٌضم.ُ١١
ػ -4ثألػذثد ٚثٌضم.ُ٠ٛ
ؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ
 ثٌمجء ثٌّقجػشثس. ِقجػشثس ػٍّ١ز ف ٟثٌّخضذش. ثٌقٛثس ٚثٌّٕجلشزؽشثةك ثٌضمُ١١

 .11ثٌذٕ١ز ثٌضقض١ز
1ـ ثٌىضخ ثٌّمشسر ثٌّطٍٛدز

املساحة املستوية  .د ايسني عبيد

2ـ ثٌّشثؽغ ثٌشة١غ١ز (ثٌّظجدس)

املساحة املستوية  .د فوزي اخلالصي
املساحة املستوية  .د عباس زيدان خلف

ثـ ثٌىضخ ٚثٌّشثؽغ ثٌضٛ٠ ٟط ٝدٙج
( ثٌّؾالس ثٌؼٍّ١ز  ،ثٌضمجس٠ش ) ....،
ح ـ ثٌّشثؽغ ثالٌىضش١ٔٚزِٛ ،ثلغ ثالٔضشٔ١ش
....

 .12خطز صط٠ٛش ثٌّمشس ثٌذسثعٟ

ز ثٌّمشس١ٕ د.13
ُ١١مز ثٌضم٠ؽش

مز٠ؽش
ُ١ٍثٌضؼ

عٛػٌّٛ ثٚ أ/ فذرٌٛثعُ ث

ٍُِخشؽجس ثٌضؼ
دزٍٛثٌّط

ثٌغجػجس

عٛثألعذ

General basics of surveying
Errors in surveying
Errors in surveying
Linear measurements
Linear measurements
Linear measurements
Leveling
Leveling
Leveling
Bearing and angles
Bearing and angles
Bearing and angles
Traversing
Traversing
Traversing
االختبار الفصلي

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16

عطلة نصف السنة
Areas computation
Areas computation
Areas computation
GPS
GPS
Total Station
Contour lines
Contour lines
Volume computation
Volume computation
Volume computation
Horizontal and vertical
curves
Horizontal and vertical
curves

2

.17

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

2

.31

ّٔٛرج ٚطف اٌثشٔاِح األوادّٟ٠
ِشاخؼح أداء ِؤسساخ اٌرؼٍ ُ١اٌؼاٌِ(( ٟشاخؼح اٌثشٔاِح األواد))ّٟ٠
ٚطف اٌثشٔاِح األوادّٟ٠
.11

ثٌّؤعغز ثٌضؼٍ١ّ١ز

ؽجِؼز ثٌمجعُ ثٌخؼشثء

.12

ثٌمغُ ثٌؾجِؼ / ٟثٌّشوض

وٍ١ز ٕ٘غز ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز /لغُ ٕ٘ذعز ثدثسر ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز

.13

ثعُ ثٌذشٔجِؼ ثألوجدّٟ٠

ٚطف ثٌذشٔجِؼ ثالوجدٌّ ّٟ٠جدر صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌخشعجٔز

.14

ثعُ ثٌشٙجدر ثٌٕٙجة١ز

دىٍٛسٛ٠ط

.15

ثٌٕظجَ ثٌذسثعٟ

عٕٞٛ

.16

دشٔجِؼ ثالػضّجد ثٌّؼضّذ

ػّجْ ثٌؾٛدر

 .17ثٌّؤعشثس ثٌخجسؽ١ز
ثألخشٜ
.18

صجس٠خ إػذثد ثٌٛطف

.19

أ٘ذثف ثٌذشٔجِؼ ثألوجدّٟ٠

ثٌمذٛي ثٌّشوضٌٍ ٞطٍذز

ٌ -1ى٠ ٟضؼشف ثٌطجٌخ ػٍ ٝخٛثص ثٌّٛثد ثٌذثخٍز ف ٟطٕجػز ثٌخشعجٔز.
 -2دسثعز خٛثص ثٌخشعجٔز دقجٌضٙ١ج ثٌطش٠ز ٚثٌّضظٍذز
 -3ثوضغجح ثٌطجٌذز خذشر ف ٟصظّ ُ١ثٌخٍطجس ثٌخشعجٔ١ز
 -4صٛػ١ـ ثُ٘ ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر ػٍِ ٝضجٔز ثٌخشعجٔز
ِ -5ؼشفز ثُ٘ ثٌطشق ٌٍقظٛي ػٍ ٝثٔٛثع خجطز ِٓ ثٌخشعجٔز

ِ .21خشؽجس ثٌضؼٍُ ثٌّطٍٛدز ٚؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ ٚثٌضمُ١١

أ-ثال٘ذثف ثٌّؼشف١ز
أ 1ثْ ٠زوش ثٌطجٌخ ثُ٘ ثٌّٛثد ثٌذثخٍز ف ٟطٕجػز ثٌخشعجٔز
أ -2ثْ ٠ف ُٙثٌطجٌخ ػٍّ١ز طٕجػز ٚطخ ٚسص ثٌخشعجٔز
أ -3ثْ ٠قغخ ثٌطجٌخ ثٌّٛثد ثٌذثخٍز ف ٟطٕجػز ثٌخٍطجس ثٌخشعجٔ١ز
أ -4ثْ ٠غضٕضؼ ثٌطجٌخ ِج ِذ ٜصأع١ش دؼغ ثٌّٛثد ٚثٌؼٍّ١جس ػٍِ ٝضجٔز ثٌخشعجٔز
أ -5ثْ ٠ذضىش ثٌطجٌخ ؽشق خجطز ٌظٕجػز ثٌخشعجٔز
أ -6ثْ ٠ذذ ٞثٌطجٌخ سأ ٗ٠ف ٟصأع١ش ثخضالف ٔغخ ثٌخٍؾ ػٍ ٝخٛثص ثٌخشعجٔز
ح –ثال٘ذثف ثٌّٙجسثص١ز ثٌخجطز دجٌذشٔجِؼ
ح  – 1ثْ ٠غضخذَ ثٌطجٌخ ثالؽٙضر ثٌؼٍّ١ز ثٌضجدؼز ٌٙزث ثٌذشٔجِؼ دشىً عٍُ١
ح  – 2ثْ ٠ظُّ ثٌطجٌخ ثٌخٍطجس ثٌخشعجٔ١ز دشىً دل١ك
ؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ
 -1ؽش٠مز ثٌؼشع ثٌٛثػـ
 -2ؽش٠مز ثٌّقجػشر
 -3ؽش٠مز فً ثٌّغجةً
 -4ؽش٠مز ثٌٕمجػ
 -5ؽش٠مز ثٌضؼٍ ُ١ثٌّذشِؼ
ؽشثةك ثٌضمُ١١
 -1ثالِضقجٔجس ثٌ١ِٛ١ز
 -2ثٌّشجسوز ٚثٌّٕجلشز
 -3ثٌضمش٠ش ثٌؼٍّ١ز
 -4ثالِضقجٔجس ثٌفظٍ١ز ٚثٌٕٙجة١ز
ػ-ثال٘ذثف ثٌٛؽذثٔ١ز ٚثٌم١ّ١ز
 -1ثٌّغجػذر د ٓ١ثٌطالح ف ٟػًّ ثٌذقٛط ٚثٌضمجس٠ش ثٌخجطز دجٌذشٔجِؼ
 -2ثػضّجد ثعٍٛح ثٌّٕجلشز د ٓ١ثٌطالح فٛي ِٛثػ١غ ثٌذشٔجِؼ ثٌّزوٛس.
 -3صّى ٓ١ثٌطٍذز ِٓ ثٌضط٠ٛش ثٌزثص ٟثٌّغضّش فض ٝدؼذ ثٌضخشػ
ؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ
 -1ؽش٠مز ثٌؼشع ثٌٛثػـ
 -2ؽش٠مز ثٌّقجػشر
 -3ؽش٠مز فً ثٌّغجةً
 -4ؽش٠مز ثٌٕمجػ
 -5ؽش٠مز ثٌضؼٍ ُ١ثٌّذشِؼ
ؽشثةك ثٌضمُ١١
 -1ثالخضذجسثس ثٌ١ِٛ١ز
 -2ثٌّشجسوز ٚثٌّٕجلشز
 -3ثٌضمش٠ش ثٌؼٍّ١ز
 -4ثالخضذجسثس ثٌفظٍ١ز ٚثٌٕٙجة١ز

 -12ثٌضخط١ؾ ٌٍضطٛس ثٌشخظٟ
 -1صّٕ١ز ثٌمذسثس ٌذ ٜثٌطٍذز ف ٟثٌذقظ ٚثٌضمظ ِٓ ٟخالي ثٌقظ ػٍ ٝص٠جسر ثٌّىضذجس أعذٛػ١ج ً
ٌالؽالع ػٍ ٝثٌّظجدس ٚثٌىضخ ٚثٌّؾالس وّظذس ٌٍّؼٍِٛجس ،فؼال ػٓ ِضجدؼز ِج صٕشش ٖ ثٌّٛثلغ
ثالٌىضش١ٔٚز ِٓ ِظجدس ٚدسثعجس فذ٠غز فِ ٟؾجي صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌخشعجٔز ثٌّطٛسر.
 -2ثٌّغجّ٘ز ف ٟدٕجء شخظ١ز ثٌطجٌخ دشىً ٠غجػذٖ ػٍ ٝثدثء دٚسٖ ف ٟف١جصٗ ثٌؼٍّ١ز ٚو١ف١ز صطذ١ك
ثالفىجس ٚثٌّٙشثس ثٌض ٟثوضغذٙج خالي دسثعضٗ ٌ١ى ْٛػٕظشث فجػال ف ٟثٌّؾضّغ.
ِ -13ؼج١٠ش ثٌمذٛي(ٚػغ ثالٔظّز ثٌّضؼٍمز دجالٌضقجق دجٌىٍ١ز ث ٚثٌّؼٙذ)
 ثػضّجد ششٚؽ ثٌمذٛي ثٌّشوضٌٍ ٞطالح
 ثِضالن ثٌّضمذَ شٙجدر ثإلػذثد٠ز ثٌفشع ثٌؼٍّ ٟدفشػ ٗ١ثٌضطذ١مٚ ٟثالف١جةٟ
 ثٌطجلز ثالعض١ؼجد١ز ٌٍمغُ ثٌؼٍّ. ٟ
 -14ثُ٘ ِظجدس ثٌذشٔجِؼ
 -1ثٌىضجح ثٌّٕٙؾ ٟثٌّمشس :دِ .ؤ٠ذ ٔٛس ٞخٍف ٚدٕ٘ .جء ػذذ ٛ٠عف (صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌخشعجٔز) ثٌؾجِؼز
ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز .1984
Neville A.M. & Brooks J.J. (concrete technology) second edition, longman -2
group UK limlted 1987.
Neville A.M. (Properties of concrete) 5th ed. Harlow, England • London • -3
New York 2011.
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ثألعذٛع

ثٌغجػج
س

ِخشؽجس ثٌضؼٍُ
ثٌّطٍٛدز

.1
4

ثالعّٕش

.2
4

ثالعّٕش

.3
4

ثالعّٕش

.4
.5

4

ثالعّٕش

4

ثٔٛثع ثالعّضٕش

.6
.7
.8
.9

4

ثٌشوجَ

4

ثٌشوجَ

4

ثٌشوجَ

4

ثٌشوجَ

.11
4
.11
4
.12
4

ثٌخشعجٔز ثٌطش٠ز
ثٌخشعجٔز ثٌطش٠ز
ثٌخشعجٔز ثٌطش٠ز

.13
4
.14
4

ثٌخشعجٔز ثٌطش٠ز

ِمجِٚز ثٌخشعجٔز

ثعُ ثٌٛفذر  /ثٌّغجق أٚ
ثٌّٛػٛع
ثالعّٕش ،طٕجػز ثالعّٕش،
فقض ثٌمٛثَ ثٌم١جعٌ ٟؼؾٕ١ز
ثالعّٕش
ثِج٘ز ثالعّٕش
فقض صِٓ ثٌضؾّذ ثالدضذثةٟ
ٚثٌٕٙجةٟ
صأع١ش ِشوذجس ثالعّٕش ػٍٝ
خٛثطٗ
فقض عذجس ثالعّٕش
فؾٛٔ َٛثصؼ ثالِج٘ز
فقض ِمجِٚز ثالٔظغجؽ
ٌالعّٕش
ثٔٛثع ثالعّٕش
فقض ثخز ػٕ١جس ثالعّٕش
ثٌشوجَ :ثٌضظٕ١ف ثٌؼجَ ٌٍشوجَ
فقض ثٌىغجفز ٚثٌٛصْ ثٌٕٛػٟ
ٌٍشوجَ
خٛثص ثٌشوجَ
فقض ثالِضظجص
ثٌّٛثد ثٌؼجسر ف ٟثٌشوجَ
فقض لّ١ز ثٌغقك ٌٍشوجَ
ثٌضقٍ ً١ثٌّٕخٍ،ٟ
فقض ٌٛط ثٔؾٍظ
ثٌخشعجٔز ثٌطش٠ز :ثٌمٛثَ،
لجدٍ١ز ثٌضشغً١
فقض ثٌضقٍ ً١ثٌّٕخٌٍٍ ٟشوجَ
ؽشق فقض لجدٍ١ز ثٌضشغً١
فقٛطجس ثٌخشعجٔز ثٌطش٠ز:
فقض ثٌٙطٛي
ثالٔؼضثي ،خٍؾ ثٌخشعجٔز
فقٛطجس ثٌخشعجٔز ثٌطش٠ز:
فقض ػجًِ ثٌشص
سص ثٌخشعجٔز ،طٕجػز
ثٌخشعجٔز ف ٟثٌؾ ٛثٌقجس،
فقٛطجس ثٌخشعجٔز ثٌطش٠ز
فقض ثالٔغ١جح ٚفقض
ثالخضشثق
ِمجِٚز ثٌخشعجٔز ،ثٔٛثع
ِمجِٚز ثٌخشعجٔز
فقض ثػجدر ثٌضشىً١

ؽش٠مز
ثٌضؼٍُ١

ؽش٠مز ثٌضمُ١١

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثعتٍز ػجِز
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ِٕجلغز
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثعتٍز ػجِز
ِٕجلشز
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثِضقجْ ِٟٛ٠
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثعتٍز ػجِز
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ِٕجلشز
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ
ٔظشٞ
ػٍّٟ
ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثِضقجْ ِٟٛ٠
صمش٠ش
ِشجسوز
صمش٠ش
ثِضقجْ ِٟٛ٠
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثعتٍز ػجِز
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثعتٍز ػجِز
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثعتٍز ػجِز
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ِشجسوز
ِٕٚجلشز
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثعتٍز ػجِز
صمش٠ش

.15
4

قص

ِمجِٚز ثٌخشعجٔز

ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر ػٍِ ٝمجِٚز
ثٌخشعجٔز

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثِضقجْ شجًِ
ٌفقٛطجس
ثٌفظً ثالٚي
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ثألعذٛع

ثٌغجػج
س

ِخشؽجس ثٌضؼٍُ
ثٌّطٍٛدز

.16
4

ِمجِٚز ثٌخشعجٔز

.17
4

صظّ ُ١ثٌقٍطجس
ثٌخشعجٔ١ز

.18
4

صظّ ُ١ثٌقٍطجس
ثٌخشعجٔ١ز

.19
4

صظّ ُ١ثٌقٍطجس
ثٌخشعجٔ١ز

.21
4

صظّ ُ١ثٌقٍطجس
ثٌخشعجٔ١ز

.21
4

صظّ ُ١ثٌقٍطجس
ثٌخشعجٔ١ز

.22
4

صظّ ُ١ثٌقٍطجس
ثٌخشعجٔ١ز

.23
4

ِشٔٚز ثٌخشعجٔز

.24
4

ِشٔٚز ثٌقشعجٔز

ثعُ ثٌٛفذر  /ثٌّغجق أٚ
ثٌّٛػٛع
ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر ػٍٔ ٝضجةؼ
فقٛطجس ثٌّمجِٚز
طخ ِىؼذجس ال٠ؾجد
ِمجِٚز ثالٔظغجؽ
صظّ ُ١ثٌخٍطجس
ثٌخشعجٔ١ز :ثالػضذجسثس
ثالعجع١ز ،ثٌّٛثطفجس
ثؽشثء فقٛطجس ِمجِٚز
ثالٔظغجؽ
ثٌطش٠مز ثٌذش٠طجٔ١ز ٌضظُّ١
ثٌخٍطجس
طخ ػٕ١جس ثعطٛثٔ١ز
ال٠ؾجد ِمجِز ثالٔظغجؽ
ثٌطش٠مز ثٌذش٠طجٔ١ز ٌضظُّ١
ثٌخٍطجس
ثؽشثء فقٛطجس ِمجِٚز
ثالٔظغجؽ
ثٌطش٠مز ثالِش٠ى١ز ٌضظُّ١
ثٌخٍطجس
طخ ػٕ١جس ثعطٛثٔ١ز
ال٠ؾجد ِمجِز شذ ثالٔشطجس
ثٌطش٠مز ثالِش٠ى١ز ٌضظُّ١
ثٌخٍطجس
ثؽشثء فقٛطجس شذ
ثالٔشطجس
صظّ ُ١ثٌخٍطجس رثس
ثٌّمجِٚز ثٌؼجٌ١ز
طخ ثػضجح ٌقغجح ِمجِٚز
ثالٔغٕجء
ثٌّشٔٚز ٚثالٔىّجػ
ٚثٌضفف
ثؽشثء فقض ِمجِٚز
ثالٔغٕجء
ثالٔىّجػ ٚثٌؼِٛجًِ
ثٌّؤعشر ػٍ ،ٗ١ثٌضفف
ٚثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر ػٍٗ١
ػًّ خٍطجس خشعجٔ١ز
ِظّّز دجٌطش٠مز
ثٌذش٠طجٔ١ز

ؽش٠مز
ثٌضؼٍُ١
ٔظشٞ
ػٍّٟ

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ٔظشٞ
ػٍّٟ
ٔظشٞ
ػٍّٟ
ٔظشٞ
ػٍّٟ
ٔظشٞ
ػٍّٟ
ٔظشٞ
ػٍّٟ

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ؽش٠مز ثٌضمُ١١
ثعتٍز ػجِز

ثعتٍز ػجِز
صمش٠ش

ِٕجلشز

ثِضقجْ ِٟٛ٠
صمش٠ش

ِٕجلشز

ِشجسوز
صمش٠ش
ثِضقجْ ِٟٛ٠
صمش٠ش

ثعتٍز ػجِز
صمش٠ش

ثعتٍز ػجِز

.25
4

ِضجٔز ثٌخشعجٔز

.26
4

ِضجٔز ثٌخشعجٔز

.27
4

ِضجٔز ثٌخشعجٔز

.28
4

ِضجٔز ثٌخشعجٔز

.29
4
.31
4

ثٔٛثع خجطز ِٓ
ثٌخشعجٔز

ثٔٛثع خجطز ِٓ
ثٌخشعجٔز

ِضجٔز ثٌخشعجٔزٔ ،فجر٠ز
ثٌخشعجٔز
ػًّ خٍطجس خشعجٔ١ز
ِظّّز دجٌطش٠مز
ثٌذش٠طجٔ١ز
ِمجِٚز ثٌخشعجٔز ٌضأع١ش
ثٌىذش٠ضجس ٚثٌقٛثِغ
ػًّ خٍطجس خشعجٔ١ز
ِظّّز دجٌطش٠مز ثالِش٠ى١ز
صجع١ش ثٌؾٍ١ذ ػٍ ٝثٌخشعجٔز
ثٌطش٠ز ٚثٌّضظٍذز
ػًّ خٍطجس خشعجٔ١ز
ِظّّز دجٌطش٠مز ثالِش٠ى١ز
ثٌخشعجٔز ثٌقج٠ٚز ػٍٝ
ثٌٛٙثء ثٌّمظٛد
ل١جط ِقض ٜٛثٌٛٙثء فٟ
ثٌخشعجٔز
ثٔٛثع ثٌخشعجٔز ثٌخف١فز
ٚثٌؼجٌ١ز ثٌىغجفز ،ثٌخشعجٔز
ثٌخف١فز ثٌٛصْ
فقض ثالِضظجص
ٌٍخشعجٔز ثٌّضظٍذز
ثٌخشعجٔز ثٌىضٍ١ز ،ثٔٛثع
خجطز ِٓ ثٌخشعجٔز

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ٔظشٞ
ػٍّٟ
ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثِضؾجْ ِٟٛ٠
صمش٠ش

ثعتٍز ػجِز

ثعتٍز ػجِز
صمش٠ش
ِشجسوز
ِٕٚجلشز
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثعتٍز ػجِز
صمش٠ش

ٔظشٞ
ػٍّٟ

ثِضقجْ شجًِ
ٌفقٛطجس
ثٌفظً ثٌغجٟٔ

 .23ثٌذٕ١ز ثٌضقض١ز
 -2ثٌىضخ ثٌّمشسر ثٌّطٍٛدز

دِ .ؤ٠ذ ٔٛس ٞخٍف ٚدٕ٘ .جء ػذذ ٛ٠عف (صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌخشعجٔز)
ثٌؾجِؼز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز .1984

 -3ثٌّشثؽغ ثٌشة١غ١ز(ثٌّظجدس)

س -ثٌىضخ ٚثٌّشثؽغ ثٌضٛ٠ ٟطٝ
دٙج(ثٌّؾالس
ثٌؼٍّ١ز،ثٌضمجس٠ش)..،

1- Neville A.M. & Brooks J.J. (concrete
technology) second edition, longman
group UK limlted 1987.
)2- Neville A.M. (Properties of concrete
• 5th ed. Harlow, England • London
New York 2011.

ط -ثٌّشثؽغ ثالٌىضش١ٔٚزِٛ،ثلغ
ثٔضشٔش

 ثٌّٛثلغ ثالٌىضش١ٔٚز ثٌشطٕ١ز .ِٛ -ثلغ ثٌّىضذجس ف ٟدؼغ ثٌؾجِؼجس ثٌؼجٌّ١ز.

.24خطز صط٠ٛش ثٌّمشس ثٌذسثعٟ
 .aثػجفز ِفشدثس دسثع١ز ؽذ٠ذر صضالةُ ِغ ثٌضطٛسثس ثٌضِ ٟشس دٙج ثٌخشعجٔز ػٍِ ٝش ثٌؼظٛس
 .bثػضّجد ثٌضمٕ١جس ثٌقذ٠غز ف ٟثٌفقٛطجس ثٌؼٍّ١ز ثٌخجطز دجٌذشٔجِؼ.

ّٔٛرج ٚطف اٌثشٔاِح األوادّٟ٠
ِشاخؼح أداء ِؤسساخ اٌرؼٍ ُ١اٌؼاٌِ(( ٟشاخؼح اٌثشٔاِح األواد))ّٟ٠
ٚطف اٌثشٔاِح األوادّٟ٠
.21

ثٌّؤعغز ثٌضؼٍ١ّ١ز

ؽجِؼز ثٌمجعُ ثٌخؼشثء

.22

ثٌمغُ ثٌؾجِؼ / ٟثٌّشوض

وٍ١ز ٕ٘ذعز ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز

.23

ثعُ ثٌذشٔجِؼ ثألوجدّٟ٠

ِ١ىجٔ١ه ِٛثةغ

.24

ثعُ ثٌشٙجدر ثٌٕٙجة١ز

دىجٌٛسٛ٠ط فٕ٘ ٟذعز ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز

.25

ثٌٕظجَ ثٌذسثعٟ

.26

دشٔجِؼ ثالػضّجد ثٌّؼضّذ

 .27ثٌّؤعشثس ثٌخجسؽ١ز
ثألخشٜ
.28

صجس٠خ إػذثد ثٌٛطف

.29

أ٘ذثف ثٌذشٔجِؼ ثألوجدّٟ٠

عٕٞٛ
ثٌذسثعز ٔظش – ٞػٍّٟ
ِىضذز – ثٔضشٔش ِ -خضذشثس صؼٍ١ّ١ز ِٕ -شجس ٕ٘ذع١ز

ٙ٠ذف ثٌّمشس ثٌ ٝصؼش٠ف ثٌطٍذز دجٌمٛثػذ ثالعجع١ز ٌٍّٛثةغ دّج ٠ؼّٓ ثالفجؽز دجٌّذجدا ثالعجع١ز
ٚثٌّّٙذر ٌٍّشثفً ثٌالفم ز  ٟ٘ٚثٌّشفٍز ثٌغجٌغز ٚثٌشثدؼز ٚرٌه ِٓ خالي صمغ ُ١ثٌّجدر ثٌ ٝؽضةٓ١
ٔظش٠ ٞضُ ِٓ خالٌٗ ششؿ ثٌّجدر ٚفً ثٌضّجسٚ ٓ٠ثٌّغجةً ثٌٕظش٠ز طف١ج ٚ ،ػٍّ٠ ٟضُ ِٓ خالٌٗ ػًّ
ثٌضؾجسح ِخضذش٠ج  ِٓٚعُ ثػذثد ثٌضمجس٠ش ثٌخجطز دزٌه دئششثف ثٌضذس٠غ ٓ١ثالخضظجص .وً ٘زث
إلوغجح ثٌطٍذز ثٌّٙجسثس ثٌخجطز ٌٍضؼجًِ ِغ ثٌّغجةً ثٌّخضٍفز ثٌّضؼٍمز دّ١ىجٔ١ه ثٌّٛثةغ ٚسدؾ ثٌّجدر
ثٌٕظش٠ز دجٌّجدر ثٌؼٍّ١ز.

ِ .31خشؽجس ثٌضؼٍُ ثٌّطٍٛدز ٚؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ ٚثٌضمُ١١

أ-ثال٘ذثف ثٌّؼشف١ز :ثْ ٠ى ْٛثٌطجٌخ ثٌّضخشػ لجدسث ػٍ ٝثْ -
أ -1ثْ ٠ضؼشف ثٌطجٌخ ػٍٚ ٝخٛثص ٚثٔٛثع ثٌّٛثةغ .
أ -2ثْ ٠ضؼشف ثٌطجٌخ ػٍ ٝثٌّؼجدالس ثالعجع١ز ٌّ١ىجٔ١ه ثٌّٛثةغ ِغً ِؼجدالس ثٌؼغؾ ٚثٌىغجفز
ٚثٌٍضٚؽز .
أ-3ثْ ٠ضؼشف ثٌطجٌخ ػٍ ٝثٌّؼجدالس ثالعجع١ز ٌٍؾش٠جْ ػذش ثٌمٕٛثس ثٌّفضٛفز ٚثٌّغٍمز ٚثٌفضقجس
ٚثٌذٛثدجس ٚثٌخغجةش ثٌشة١غ١ز ٚثٌغجٔ٠ٛز ٌٍؾش٠جْ.
أ -4ثْ ٠ضّىٓ ثٌطجٌخ ِٓ ثؽشثء ثٌضؾجسح ثٌّخضذش٠ز ثٌخجطز دجٌّٛثةغ ثٌّخضٍفز.
ح –ثال٘ذثف ثٌّٙجسثص١ز ثٌخجطز دجٌذشٔجِؼ
ح – 1ثٌّٙجسثس ثٌفٕ١ز ٌٍضؼجًِ ِغ ثٌّغجةً ثٌٕظش٠ز ثٌّخضٍفز ٌٍّٛثةغ.
ح – 2ثٌّٙجسثس ثٌؼٍّ١ز الؽشثء ثٌضؾجسح ثٌّخضٍفز ف ٟثٌّخضذش .
ؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ
ِ .1قجػشثس طف١ز
ِ .2خضذشثس ػٍّ١ز
ٚ .3عجةً ثال٠ؼجؿ ()data show
ٚ -4 .4سػ ػًّ
ٔ .5ذٚثس
ِ .6ؼجسع ػٍّ١ز
ؽشثةك ثٌضمُ١١
 ثألخضذجس ثٌضقش٠ش.ٞ ثألخضذجس ثٌّفجؽب. ثالخضذجس ثٌشفٞٛػ-ثال٘ذثف ثٌٛؽذثٔ١ز ٚثٌم١ّ١ز
ػٍ٠ -1ضضَ دأخالل١جس ثٌّؤعغز ثٌضؼٍ١ّ١ز
ػ٠ -2ؼًّ دشٚؿ ثٌفش٠ك
ػ٠ -3غضمذً ٠ٚضمذً ثٌّؼشفز
ؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ
 -1ثٌّقجػشثس ثٌٕظش٠ز
 -2ثعضخذثَ ششثةـ power point
 -3صىٍ١ف ثٌطٍذز دّٙجَ ػٍ ٝشىً ِؾجِ١غ وجٌٛثؽذجس ثٌذ١ض١ز
 -4ثػذثد ثٌذقٛط ٚثٌضمجس٠ش ِٓ خالي ثالعضفجدر ِٓ ثٌّىضذز ٚثالٔضشٔش

ؽشثةك ثٌضمُ١١
ِ -1الفظز ثٌٛثؽذجس ٚثٌقً ٌٙج
 -2ػًّ ثعضّجسر ثعضذ١جْ ٌٍطٍذز
 -3ثالِضقجٔجس ثٌؼٍّ١ز
 -4ثالِضقجٔجس ث ٚثٌضغز٠ز ثٌشثؽؼز feed back
 -5ثٌٛثؽذجس ثٌذ١ض١ز
 -6ثالِضقجٔجس ثٌفظٍ١ز ثٌٕٙجة١ز

 -12ثٌضخط١ؾ ٌٍضطٛس ثٌشخظٟ
صى ْٛخجسػ ٔطجق ثٌخطز ثٌذسثع١ز
عفشثس ػٍّ١ز  +ص٠جسثس

ِ -13ؼج١٠ش ثٌمذٛي(ٚػغ ثالٔظّز ثٌّضؼٍمز دجالٌضقجق دجٌىٍ١ز ث ٚثٌّؼٙذ)
خش٠ؾ ٟثٌغجدط ثالػذثد ٞثٌفشع ثٌؼٍّٟ
 -14ثُ٘ ِظجدس ثٌذشٔجِؼ
ِىضذز  /ثٔضشٔ١ش ِٛ /ثلغ ثٌىضش١ٔٚز  /ثٌّىضذز ثالفضشثػ١ز

ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس
ٚطف اٌّمشس

ِٓ خالي دساسح ِفشداخ ِادج ِ١ىأ١ه اٌّٛائغ ّ٠ىٓ اْ ٠رؼٍُ اٌطاٌة اٌّٛاض١غ االساس١ح ٌٙزٖ اٌّادج ٚاٌر ٟذى ْٛضشٚس٠ح
ٌذساسح ٚف ُٙاٌّمشساخ اٌذساس١ح ٌٍّشاحً اٌالحمح ٚاٌر ٟ٘ ٟطٍة اخرظاص ِٕٙذط اٌّٛاسد اٌّائ١ح ،ح١ث ٠ح ٞٛإٌّٙح
ػٍ ٝخظائض اٌّٛائغ ٚضغظ اٌّٛائغ اٌساوٕح ٚاٌّرحشوح ٚاٌّؼادالخ االساس١ح ٌدش٠اْ اٌّٛائغ ف ٟاٌمٕٛاخ اٌّغٍمح اٚ
اٌّفرٛحح ٚخالي اٌفرحاخ ا ٚاٌثٛاتاخ تاإلضافح اٌ ٝاٌخسائش اٌشئ١س١ح ٚاٌثأ٠ٛح ٌطالح اٌّاء اٌداس ٞف٘ ٟزٖ اٌمٕٛاخ ٚغش٘ا ِٓ
اٌّٛاض١غ اٌّّٙح.

 .52اٌّؤسسح اٌرؼٍ١ّ١ح

خاِؼح اٌماسُ اٌخضشاء

 .52اٌمسُ اٌداِؼ / ٟاٌّشوض

وٍ١ح ٕ٘ذسح اٌّٛاسد اٌّائ١ح  -لسُ إٌّشآخ اٌ١ٙذس١ٌٚى١ح

 .52اسُ  /سِض اٌّمشس

ِ١ىأ١ه اٌّٛائغ

 .52اٌثشاِح اٌر٠ ٟذخً فٙ١ا

تىٍٛسٛ٠ط

 .52أشىاي اٌحضٛس اٌّراحح

 /ِٟٛ٠اسثٛػ -ٟحسة ػذد اٌساػاخ

 .03اٌفظً  /اٌسٕح
 .03ػذد اٌساػاخ اٌذساس١ح (اٌىٍ)ٟ

 323ساػح ٔظشٞ

 .05ذاس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف
 .00أ٘ذاف اٌّمشس
ٙ٠ذف اٌّمشس اٌ ٝذؼش٠ف اٌطٍثح تاٌمٛاػذ االساس١ح ٌٍّٛائغ تّا ٠ضّٓ االحاطح تاٌّثادا االساس١ح ٚاٌّّٙذج ٌٍّشاحً
اٌالحمح  ٟ٘ٚاٌّشحٍح اٌثاٌثح ٚاٌشاتؼح ٚرٌه ِٓ خالي ذمس ُ١اٌّادج اٌ ٝخضئٔ ٓ١ظش٠ ٞرُ ِٓ خالٌٗ ششذ اٌّادج ٚحً
اٌرّاسٚ ٓ٠اٌّسائً إٌظش٠ح طف١ا ٚ ،ػٍّ٠ ٟرُ ِٓ خالٌٗ ػًّ اٌرداسب ِخرثش٠ا  ِٓٚثُ اػذاد اٌرماس٠ش اٌخاطح تزٌه
تئششاف اٌرذس٠س ٓ١االخرظاص .وً ٘زا إلوساب اٌطٍثح اٌّٙاساخ اٌخاطح ٌٍرؼاًِ ِغ اٌّسائً اٌّخرٍفح اٌّرؼٍمح تّ١ىأ١ه
اٌّٛائغ ٚستظ اٌّادج إٌظش٠ح تاٌّادج اٌؼٍّ١ح.
ِخشخاخ اٌرؼٍُ ٚطشائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ ٚاٌرمُ١١
أ-اال٘ذاف اٌّؼشف١ح
أ٠ -3رؼشف اٌطاٌة ػٍ ٝأٔٛاع اٌدش٠اْ ِٚؼشفح و١ف١ح اٌرؼاًِ ِؼٙا.
إٔ٠ -5ظُ اٌّؼٍِٛاخ اٌّؼشف١ح ٠ٚحرفع تٙا ف ٟراوشذٗ ذّ١ٙذا السرخذاِٙا ػٍّ١ا
أ٠ -0طثك اٌّؼٍِٛاخ اٌر ٟاورسثٙا ّ٠ٚاسسٙا ػٍّ١ا فِٛ ٟالغ اٌؼًّ إٌٙذسٟ
أ٠ -4رؼشف اٌطاٌة ػٍ ٝطشق ذظٌٍّ ُ١خضأاخ ٚاالٔات١ة ٚاٌثٛاتاخ ٚاٌمٕٛاخ ٚغ١ش٘ا
أ٠ -2رؼشف اٌطاٌة ػٍ ٝو١ف١ح ا٠داد اٌخسائش إٌاذدح ػٓ وً ٔٛع خش٠اْ وّا ِٛٚلؼا
أ٠ -2رؼشف اٌطاٌة ػٍ ٝو١ف١ح سسُ ِخططاخ ذظّ ُ١إٌّشآخ اٌّخرٍفح

ب –اال٘ذاف اٌّٙاساذ١ح اٌخاطح تاٌثشٔاِح
ب٠ - 3فىش تظٛسج ٕ٘ذس١ح ِؼرّذا ػٍ ٝأساط ػٍّ ٟسطٓ١
ب٠ – 5ىرسة اٌطاٌة ِٙاسج اٌرفش٠ك ت ٓ١أٛاع اٌدش٠اْ اٌّخرٍفح.
ب٠ - 0ىرسة اٌطاٌة ِٙاسج ذطث١ك اٌطشق اٌضشٚس٠ح ٌٍرؼاًِ ِغ اٌضغٛط ٚاٌم ٜٛاٌّسٍطح.
ب٠ - 4ىرسة اٌطاٌة ِٙاسج ف ٟاحرساب ِماد٠ش اٌمض ٚاٌؼضٚ َٚسسُ اٌّخططاخ.
طشائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ
ِ -3حاضشاخ طف١ح (طش٠مح اٌّحاضشج)
ٚ -5سائً اال٠ضاذ ()data show
ٔ -0ذٚاخ ػٍّ١ح
 -4طش٠مح اٌرؼٍُ اٌزاذٟ
طشائك اٌرمُ١١
 -3ذمِٟٛ٠ ُ١١
 -5ذم ُ١١فظٍٟ
 -0ذمٙٔ ُ١١ائٟ
 -4ػشع ذمذِpresentation ٟ
 -2اٌرماس٠ش
ج-اال٘ذاف اٌٛخذأ١ح ٚاٌم١ّ١ح
ج -3اٌّالحظح ٚاالدسان تح١ث ٍ٠رضَ تؤخالل١اخ اٌّؤسسح اٌرؼٍ١ّ١ح
ج -5اٌرحٍٚ ً١اٌرفس١ش
ج -0االسرٕراج ٚاٌرم ُ١١تح١ث ٠سرمثً ٠ٚرمثً اٌّؼشفح
ج -4االػذاد ٚاٌرمِ ُ٠ٛغ اٌؼًّ تشٚذ اٌفش٠ك

طشائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ
ِ -3حاضشاخ طف١ح (طش٠مح اٌّحاضشج)
ٚ -5سائً اال٠ضاذ ()data show
ٔ -0ذٚاخ ػٍّ١ح
 -4طش٠مح اٌرؼٍُ اٌزاذٟ
طشائك اٌرمُ١١
-3ذمِٟٛ٠ ُ١١
 -5ذم ُ١١فظٍٟ
 -0ذمٙٔ ُ١١ائٟ
 -4ػشع ذمذِpresentation ٟ
 -2اٌرماس٠ش ٚاٌذساساخ

 -35اٌرخط١ظ ٌٍرطٛس اٌشخظٟ
ِٙ -3اساخ اٌم١ادج
 -5ذط٠ٛش اٌٍغح و ْٛاٌّادج تاٌٍغح االٔىٍ١ض٠ح
 -0اذثاع اسٍٛب اٌماء ِحاضشج اخر١اس٠ح ِٓ لثً اٌطاٌة
 -4ذط٠ٛش لاتٍ١ح ستظ اٌّٛاض١غ ٚاالسرٕراخاخ
 -2اوساب اٌطاٌة ِٙاساخ ف ٟذظّ ُ١إِ ٞشؤ

ح١ح اٌرحر١ٕاٌث-33
تحٍٛـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّط3

Fluid Mechanics by R.C. Hibbeler

)ح (اٌّظادس١س١ـ اٌّشاخغ اٌشئ5
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2-Fluid Mechanics with Engineering Applications,
Robert L. Danpherty, Joseph B. Franzini &E. Johon
Finnemor.
3-Fluid Mechanics for Engineers, Maurice L.
Albertson, James R. Barton &Darly B. Simon.
4- Fluid Mechanics and Hydraulics –Shaumn
Series , Ranald V. Giles.
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Fluid Properties
Fluid Static: Pressure variation
in static fluid
Forces on plane surface
Forces on plane surface
Forces on curved surface
Forces on curved surface
Buoyancy
Fluid dynamic: Kinematic of
fluid motion
Continuity Equation
Energy Equation
Application Energy Equation
Application Energy Equation
Momentum Equation
Momentum Equation
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ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس
ٚطف اٌّمشس
ٛ٠فش ٚطف اٌّمشس ٘زا إ٠داصا ً ِمرض١ا ً ألُ٘ خظائض اٌّمشس ِٚخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّرٛلؼح ِٓ
اٌطاٌة ذحم١مٙا ِثشٕ٘ا ً ػّا إرا واْ لذ حمك االسرفادج اٌمظ ِٓ ٜٛفشص اٌرؼٍُ اٌّراححٚ .التذ
ِٓ اٌشتظ تٕٙ١ا ٚتٚ ٓ١طف اٌثشٔاِح.

 .34ثٌّؤعغز ثٌضؼٍ١ّ١ز

ؽجِؼز ثٌمجعُ ثٌخؼشثء

 .35ثٌمغُ ثٌؾجِؼ / ٟثٌّشوض

ٕ٘ذعز ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز

 .36ثعُ  /سِض ثٌّمشس

ثٔشجء ِٛٚثد ثٌذٕجء

 .37ثٌذشثِؼ ثٌض٠ ٟذخً فٙ١ج

دىجٌٛسٛ٠ط

 .38أشىجي ثٌقؼٛس ثٌّضجفز

ثعذٛػٟ

 .39ثٌفظً  /ثٌغٕز

عٕٞٛ

 .41ػذد ثٌغجػجس ثٌذسثع١ز (ثٌىٍ)ٟ

 61عجػز ٔظش 61+ٞعجػز ػٍّٟ

 .41صجس٠خ إػذثد ٘زث ثٌٛطف
 .42أ٘ذثف ثٌّمشس
 -1صؼٍ ُ١ثٌطجٌخ ِج٘ ٛثٌطجدٛق ٚثٔٛثػٗ ٚفقٛطجصٗ
 -2صؼٍ ُ١ثٌطجٌخ ثعٍٛح ثٔشجء دٕج٠ز ثدضذثء ِٓ ثالػّجي ثٌضشثد١ز ٚطٛال ثٌ ٝثٌغمٛف
 -3ثػضّجد ثعٍٛح ثٌّشجسوز ثٌؼٍّ١ز ٌذٕجء شخظ١ز ثٌطجٌخ
ِ.43خشؽجس ثٌضؼٍُ ٚؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ ٚثٌضمُ١١
أ-ثال٘ذثف ثٌّؼشف١ز
أ -1ثْ ٠ضؼشف ثٌطجٌخ ػٍ ٝثٌّٛثد ثٌٕٙذع١ز ٚصظٕ١فٙج ٚثٌخٛثص ثٌّ١ىجٔ١ى١ز ٌٙج.
أ -2ثْ ٠ضؼشف ثٌطجٌخ ػٍ ٝثٌطجدٛق ٚثٌطجدٛق ٚؽش٠مز طٕجػضٗ ٚخٛثطٗ ٚثٔٛثػٗ وجفز.
أ -3ثْ ٠ضؼشف ثٌطجٌخ ػٍ ٝخٛثص ٚثٔٛثع وً ِٓ ثٌٕٛسر ٚثٌؾض ٚثالخشجح ِٛٚثد ثالٔٙجء ٚفؾش
ثٌذٕجء.
أ -4ثْ ٠ضّىٓ ثٌطجٌخ ِٓ ثؽشثء فقٛطجس ثٌطجدٛق ٚثٌىجشٚ ٟثٌخشخ ٚثٌؾض .
أ -5ثْ ٠ضؼشف ثٌطجٌخ ػٍ ٝثٔٛثع ثٌّذجٔٚ ٟثٌقفش٠جس دجٔٛثػٙج ٚثٌّؼذثس ثٌّ١ىجٔ١ى١ز ٌٍؼًّ ف ٟثٌّٛثلغ
ٚثٔٛثع ثالعظ ٚثٔٛثع ثٌشوجةض ٚو١ف١ز صٕف١ز٘ج ٚثٌمٛثٌخ دجٔٛثػٙج ٚوزٌه ثٌغمٛف .

ح –ثال٘ذثف ثٌّٙجسثص١ز ثٌخجطز دجٌذشٔجِؼ
ح ِٙ – 1جسثس ػٍّ١ز ف ٟصمذً ثٌّؼٍِٛز ٚثػجدر ط١جغضٙج
ح ِٙ – 2جسثس فشد٠ز ٚخٍك سٚؿ ثٌّذجدسر
ؽشثةك ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضؼٍُ
-1ثٌمجء ثٌّقجػشثس.
ِ-2قجػشثس ػٍّ١ز ف ٟثٌّخضذش.
-3ثٌقٛثس ٚثٌّٕجلشز.
ِ-4قجػشثس ف ٟثٌّشعُ ٌغشع سعُ ٌٛفجس ٕ٘ذع١ز
ؽشثةك ثٌضمُ١١
 -1ثالخضذجسثس ثٌؼٍّ١ز
 -2ثالخضذجسثس ثٌٕظش٠ز
 -3ثٌضمجس٠ش
ػ-ثال٘ذثف ثٌٛؽذثٔ١ز ٚثٌم١ّ١ز
ػ -1ثٌّالفظز ٚثالدسثن
ػ -2ثٌضقٍٚ ً١ثٌضفغ١ش
ػ -3ثالعضٕضجػ ٚثٌضمُ١١
ػ -4ثالػذثد ٚثٌضمُ٠ٛ

 -12ثٌضخط١ؾ ٌٍضطٛس ثٌشخظٟ
ِٙ -1جسثس ثٌم١جدر
 -3ثصذجع ثعٍٛح ثٌمجء ِقجػشر ثخض١جس٠ز ِٓ لذً ثٌطجٌخ
 -4صط٠ٛش لجدٍ١ز سدؾ ثٌّٛثػ١غ ٚثالعضٕضجؽجس

ز ثٌّمشس١ٕ د.44

مز٠ؽش
ُ١١ثٌضم

ُ١ٍمز ثٌضؼ٠ؽش

عٛػٌّٛ ثٚ ثٌّغجق أ/ فذرٌٛثعُ ث

ٍُِخشؽجس ثٌضؼ
دزٍٛثٌّط

Properties and
classification of building
materials
Stress, strain ,hook's law ,
examples
Elasticity ,modulus of
elasticity ,plasticity,
example
Clay bricks , properties of
clay bricks
Manufacture of clay bricks

ٍٝثٌضؼشف ػ

ثٌغجػجس

عٛثألعذ

2
1

ٍٝثٌضؼشف ػ

2

ٍٝثٌضؼشف ػ

2

2
3

ٍٝثٌضؼشف ػ

2

ٍٝثٌضؼشف ػ

2

Refractory bricks ,glazed
bricks
Sand - lime bricks ,glass
bricks
Concrete bricks , cellular
blocks
Binding materials gypsum
(properties and types )

ٍٝثٌضؼشف ػ

2

ٍٝثٌضؼشف ػ

2

ٍٝثٌضؼشف ػ

2

ٍٝثٌضؼشف ػ

2

Lime (types)
Wood (Types ,Properties )
Tiles (Types ,Properties )

ٍٝثٌضؼشف ػ
ٍٝثٌضؼشف ػ
ٍٝثٌضؼشف ػ

2
2
2

10
11

Granite , Marble
Ceramic , porcelain
Masonry stone (types
,Properties )

ٍٝثٌضؼشف ػ
ٍٝثٌضؼشف ػ
ٍٝثٌضؼشف ػ

2
2
2
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14

4
5
6
7
8
9

12

15

ز ثٌّمشس١ٕ د.45

مز٠ؽش
ُ١١ثٌضم

ُ١ٍمز ثٌضؼ٠ؽش

عٛػٌّٛ ثٚ ثٌّغجق أ/ فذرٌٛثعُ ث

Introduction , building
construction stages
Types of buildings,
building construction
evolution
Excavation, types of
mechanic excavation
apparatus, digging of rocks,
ground water discharge
Ground filling and
compaction of soil
Foundation, introduction,
deep of foundations,
Relationship between soil
and foundations, types of
foundation
Foundation settlement,
vibrations and foundations
Piles works, types of piles
Test of piles, bearing test
Forms and scaffoldings,
Type
Failure of forms works,
Loads subjected to Forms
Floors and roofs ,Types of
loads
Types of floors
Types of roofs
Floor and roof finishes

ٍُِخشؽجس ثٌضؼ
دزٍٛثٌّط

ثٌغجػجس

ٍٝثٌضؼشف ػ
ٍٝثٌضؼشف ػ

عٛثألعذ

2

16

2
17

ٍٝثٌضؼشف ػ

2
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ٍٝثٌضؼشف ػ

2

ٍٝثٌضؼشف ػ

2

ٍٝثٌضؼشف ػ

2
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ٍٝثٌضؼشف ػ

2

ٍٝثٌضؼشف ػ
ٍٝثٌضؼشف ػ
ٍٝثٌضؼشف ػ

2
2
2

ٍٝثٌضؼشف ػ

2

ٍٝثٌضؼشف ػ

2

ٍٝثٌضؼشف ػ
ٍٝثٌضؼشف ػ
ٍٝثٌضؼشف ػ

2
2
2
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ْٛف١ٌ ٓ١ثسصٚ ٛش عجو١٘ ص-ٟٔثٔشجء ثٌّذج
ُش عشع١ز – ؽالي دش١ثد ثالٔشجةٌّٛث

دزٍٛ ثٌىضخ ثٌّمشسر ثٌّط-4

ثفٚعف ثٌذٛ٠ -ٟٔثٔشجء ثٌّذج

)ز(ثٌّظجدس١غ١ ثٌّشثؽغ ثٌشة-5
ٝطٛ٠ ٟثٌّشثؽغ ثٌضٚ  ثٌىضخ-ػ
ج(ثٌّؾالسٙد
)..،ش٠ثٌضمجس،ز١ٍّثٌؼ

22
23
24
25
26
27
28
29
30

ٚطف اٌّمشس
( مادة مبادئ الري و البزل )
ٚطف اٌّمشس
ٙ٠ذف ٘زا اٌّمشس ٌث١اْ اّ٘١ح دساسح ِادٖ اٌش ٚ ٞاٌثضيٚ ،اٌغشع االساسٌّ ٟف َٛٙاٌشِٚ ٞف َٛٙاٌثضي
ٚاٌرؼشف ػٍ ٝطشق اٌشٚ ٞاحر١اخاخ اٌشٌٍٕ ٞثاذاخ ٚوزٌه اٌرؼشف ػٍ ٝأٛاع اٌّثاصي ٚوزٌه اٌرؼشف ػٍٝ
اٌّ١اٖ اٌدٛف١ح ٚذحش٠اذٙا  ٚػٍ١٘ ٝذسٌٛٚخ ٗ١طثماخ االسع ِٚؼشفٗ ٍِٛحح اٌرشتح

 .42اٌّؤسسح اٌرؼٍ١ّ١ح
 .42اٌمسُ اٌؼٍّ / ٟاٌّشوض

ؽجِؼز ثٌمجعُ ثٌخؼشثء
لغُ ثإلدثسر ثٌّغضذثِز ٌٍّٛثسد ثٌّجة١ز – ثٌظف ثٌغجٟٔ

 .42اسُ  /سِض اٌّمشس

ِذجدا ثٌش ٚ ٞثٌذضي

 .23اٌثشاِح اٌر٠ ٟذخً فٙ١ا

ثٌمغُ

 .23أشىاي اٌحضٛس اٌّراحح

فؼٛس ثٌضثِ ٟثعذٛػٟ

 .25اٌفظً  /اٌسٕح
 .20ػذد اٌساػاخ اٌذساس١ح
(اٌىٍ)ٟ

ٔ 2ظش ٞأعذٛػ١ج (* 31عذٛع)  61عجػز

 .24ذاس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف
 .22أ٘ذاف اٌّمشس
)3

ٙ٠ذف ٘زا اٌّمشس ٌث١اْ اّ٘١ح دساسح طشق اٌشٚ ٞاٌرؼشف ػٍ ٝشثىٗ اٌش.ٞ

)5

ِؼشفٗ ٍِٛحٗ اٌرشتٗ ٚل١اط اٌٍّٛحٗ .

)0

اٌرؼشف ػٍ ٝأٛاع اٌّثاصي ٚطشق ٚأٛاع ط١أٗ اٌّثاصي

ِ .34خشخاخ اٌّمشس ٚطشائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ ٚاٌرمُ١١

أ -األ٘ذاف اٌّؼشف١ح :
أ٠ -1ضؼشف ػٍ ٝثٌغشع ثالعجعٌّ ٟجدٖ ثٌش ٚ ٞثٌذضي ِٚؼشفٗ ؽشق ثٌشٚ ٞثٔٛثع ثٌّذجصي .
أ -2صٛع١غ ِذثسن ثٌطٍذز  ٚصؼض٠ض ِفِ َٛٙجدٖ ثٌش ٚ ٞثٌذضي ِٓ خالي ثػطجةِ ُٙذجدا ِٚفج٘ ُ١ػجِز
ػٓ شذىجس ثٌشٚ ٞشذىجس ثٌّذجصي  ،صقش٠جس ثٌّ١جٖ ثٌؾٛف١ز ٚؽشق ٚثٔٛثع ط١جٔٗ ثٌّذجصي.

ح  -األ٘ذاف اٌّٙاساذ١ح اٌخاطح تاٌّمشس:
ح - 1دسثعز صفظ١ٍ١ز ٌّجدٖ ثٌش.ٞ
ح 2ـ دسثعز ثٌضفجط ً١ثٌش٠جػ١ز ثٌض٠ ٟقضجؽٙج ثٌطجٌخ أعٕجء دسثعضٌّ ُٙجدر ثٌش ٚ ٞثٌذضي .
ح - 3صؼٍ ُ١ثٌطجٌخ دؼذ ثٔضٙجء ثٌؼجَ ثٌذسثع ٟو١ف١ز صظّ ُ١شذىز سٚ ٞدضي .
ح -4إػذثد ثٌّٕٙذط ٌ١ىٔ ْٛجؽقج ِٓ خالي صؼٍُ ثٌّذجدا ثٌظق١قز ٌضخظض ثدثسر ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز.

طشائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ





صض٠ٚذ ثٌطٍذز دجالعجع١جس  ٚثٌّٛثػ١غ ثٌّضؼٍمز دّخشؽجس ثٌضؼٍ ُ١ثٌغجدمز ٌٍّٙجسثس ٌقً ثٌّشجوً
ثٌؼٍّ١ز ػٓ ؽش٠ك ثالٌمجء ث ٚثٌّقجػشر ث ٚثؽشثء ثٌضؾجسح.
فً ِؾّٛػز ِٓ ثالِغٍز ثٌؼٍّ١ز  ٚثٌضطذ١م١ز ِٓ لذً ِذسط ثٌّجدر.
ػٓ ؽش٠ك ثٌّٕجلشز ٠ضُ ِشجسوز ثٌطٍذز ػٓ ؽش٠ك فً دؼغ ثٌّشجوً ثٌؼٍّ١ز .
ِطجٌذز ثٌطجٌخ دض٠جسر ثٌّىضذز  ٚشذىز ثٌّؼٍِٛجس ثٌذ١ٌٚز ( ثالٔضشٔ١ش ) ٌٍقظٛي ػٍِ ٝؼشفز
ثػجف١ز ٌٍّٛثد ثٌذسثع١ز .

طشائك اٌرمُ١١





صم ُ١١ثٌطٍذز دشىً فشد ٞػٓ ؽش٠ك ثػطجء فشطز ٌٍّشجسوز ثٌظف١ز ِٓ خالي ثالؽجدز ػٍ ٝثالعتٍز .
صم ُ١١ثٌطٍذز دشىً ؽّجػ ٟػٓ ؽش٠ك ثِضقجٔجس ١ِٛ٠ز دجعتٍز ػٍّ١ز ٔ ٚظش٠ز .
صم ُ١١ثٌطٍذز دشىً ؽّجػ ٟػٓ ؽش٠ك ثػطجء ٚثؽذجس الطف١ز ِغً وضجدز ثٌضمجس٠ش ثٌخجطز.
ثِضقجٔجس ٔٙج٠ز ثٌفظً ثالٚي ( ٔظف ثٌغٕز)  ٚثٌفظً ثٌغجٔ ٚ ٟثالِضقجٔجس ثٌٕٙجة١ز ٌٍذٚس ثالٚي ٚثٌغجٟٔ

ج -األ٘ذاف اٌٛخذأ١ح ٚاٌم١ّ١ح :
ػِ -1ؼشفز  ٚدسثعز و١ف١ز ػًّ شذىٗ ثٌشٚ ٞشذىجس ثٌّذجصي .
ػ -2صقٍٔ ً١ضجةؼ فً ثٌّغجةً ِ ٚمجسٔضٙج ِغ ثٌٛثلغ رٕ٘١ج ِ ٚذ ٜؽؼٍٙج ِطجدمز ثٌ ٝل ُ١ثٌضظّ.ُ١
ػ -3صقٍ ً١ثٌٕضجةؼ ثٌض٠ ٟقظً ػٍٙ١ج ثٌطجٌخ ِٓ خالي ثٌقً ٚثٌضٛطً ثٌِ ٝذ ٜطقضٙج ِٚطجدمضٙج
ٌٍٛثلغ.

طشائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ





ثعضخذثَ ثٌٛعجةً ثٌقذ٠غز ف ٟػشع ثٌؾجٔخ ثٌؼٍّ ٚ ٟثٌٕظشِ ٞغً ثؽٙضر ٌ Data Showؾزح
ثٌٕظش ٚشذ ثٌطٍذز ٌضظً ثٌفىشر دشىً ثفؼً ثٌ ٝثٌطجٌخ.
ثػطجء ثٌطٍذز ٚثؽذجس ال طف١ز صضطٍخ ِٕ ُٙدزي ِٙجسثس  ٚصفغ١شثس رثص١ز دطشق ثخضذجس٠ز .
ثالعضؾٛثح ٌٍطذز ِٓ خالي ثٌقٍمجس ثٌٕمجش١ز ػٓ ؽش٠ك ؽشؿ ثالعتٍز ثٌضفى١ش٠ز (و١ف ٌّ ،جرث ،
ِض ، ٝث ، ٓ٠ثٌّٛ ) ٞثػ١غ ِقذدر .
ثعضخذثَ ثعٍٛح ػظف ثٌز٘ٓ  ٚثٌضغز٠ز ثٌشثؽؼز ِٓ ثؽً صفؼ ً١ثٌخذشثس ثٌّضشثوّز ٌذ ٜثٌطٍذز ِٓ
خالي سدؾ ِج صُ ثخزٖ ِٓ ِٛثد دسثع١ز ف ٟثٌّشثفً ثٌذسثع١ز ثٌغجدمز ٚسدطٙج دجٌؾذ٠ذر .

طشائك اٌرمُ١١
٠ضُ ثٌضم ُ١١ػٍ ٝثعجط:
 .1ثِضقجْ ثٌفظً ثالٚي ( ٔ %15ظش) ٞ
 .2ثِضقجْ ثٌفظً ثٌغجٔٔ %15 ( ٟظش) ٞ
 .3ثػّجي ثٌغٕز (٠ ) %11ؤخز دٕظش ثالػضذجس ثٌّٛثظذز  ٚثٌّشجسوز .
 .4ثِضقجْ ٔٙجةٔ %61 ( ٟظش ) ٞثٌذٚس ثالٚي  ٚثٌذٚس ثٌغجٔ.ٟ

د  -اٌّٙاساخ اٌؼاِح ٚاٌرؤ٘١ٍ١ح إٌّمٌٛح ( اٌّٙاساخ األخش ٜاٌّرؼٍمح تماتٍ١ح اٌرٛظ١ف ٚاٌرطٛس اٌشخظ:) ٟ
د -1صّى ٓ١ثٌطٍذز ِٓ ِجدر ثٌذضي ف ٟؽٛثٔذٙج ثٌضطذ١م١ز  ٚثٌّؼشف١ز .
د -2صط٠ٛش لذسر ثٌطجٌخ ف ٟصقٍ ً١ثٌّؼٍِٛجس  ٚصفغ١ش ثٌذ١جٔجس ثٌض ٟفظً ػٍٙ١ج ِٓ خالي ثؽشثء
ثٌضؾجسح ثٌؼٍّ١ز .
د -3صّى ٓ١ثٌطجٌخ ِٓ ثعضخذثَ ثٌّؼجدالس ثٌخجطز  ٚثٌؼجِز ٌّجدر ثٌذضي ٚو١ف١ز ثالعضفجدر ِٕٙج ف ٟصقًٍ١
ثٌّغجةً  ٚثعضخشثػ ثٌٕضجةؼ دشىً دل١ك.
د- 4

صّى ٓ١ثٌطجٌخ ِٓ ثؽشثء ثٌّغـ ثٌّ١ذثٌٔ ٟضقذ٠ذ ثٌّشجوً ثٌض ٟصمغ ػٍ ٝوجً٘ ثٌفٕ ٟف ٟثٌقمً .

طشائك اٌرؼٍٚ ُ١اٌرؼٍُ
 ثػذثد  ٚصٕف١ز ثٌذقٛط  ٚثٌّشجس٠غ ِٓ لذً ثٌطٍذز ػّٓ ِفشدثس ِجدر ثٌذضي  ٚػشػٙج فٟ
ثٌّؤصّشثس ثٌطالد١ز ثٌغٕ٠ٛز .
 صذس٠خ ثٌطٍذز ( ثٌضذس٠خ ثٌظ١فٌ ) ٟذ ٜثٌّؤعغجس ثٌقى١ِٛز رثس ثٌؼاللز ِغً ( ِششٚع عذر
ثٌىٛس  ٚدٚثةش ٚصثسر ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز فِ ٟقجفظز ٚثعؾ ) ٌىغخ ثٌطٍذز ثٌّٙجسثس ثٌىجف١ز
ٚثػذثدُ٘ ٌٍؼًّ ثٌٛظ١ف ٟدشىً ؽ١ذ .
ٚ ػغ  ٚصقذ٠ظ ِفشدثس ِجدر ثٌذضي ٌّٛثوذز ثٌضطٛس دّج ٠قمك صطٛسث شخظ١ج ٌّغض ٜٛثٌطٍذز .

طشائك اٌرمُ١١

ِٕ جلشز ثٌذقٛط  ٚثٌّشجس٠غ ِٓ لذً ٌؾجْ ػٍّ١ز ف ٟثٌمغُ.
 ثالخضذجسثس ثٌضقش٠ش٠ز .
 ثٌّالفظجس ثٌّذجششر .
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ِخشؽجس ثٌضؼٍُ
ثٌّطٍٛدز
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس

ثعُ ثٌٛفذر  /أ ٚثٌّٛػٛع
ملقدمة

ؽش٠مز
ثٌضؼٍُ١

ؽش٠مز ثٌضمُ١١

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

ضرورة الري

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

العالقات بني الرتبة واملاء واملياه

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

فئات من الرتبة املياه التوفر

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

حالة مياه الرتبة :احملتوى واالمكاانت

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

الرتشيح

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

ممارسات تدوير احملاصيل

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

عالقةDuty -Delta

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

عملية التبخر

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

متطلبات املياه للمحصول

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

االستخدام االستهالكي للمياه

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

حتديد التبخر بواسطة املعادالت

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

تعديل صيغة بنمان

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

كفاءة الري

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

عمق الري

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت
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 .16ثٌذٕ١ز ثٌضقض١ز

الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
الطالب يفهم الدرس
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الفاصل الزمين للري

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

انواع نظم الري

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

نظم الري القناة

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

تصميم قدرات قنوات الري

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

تصميم قنوات الري

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

تصميم قنوات الري

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

نظم الري

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

طرق الري

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

عمليات الري السطحي

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

عمليات الري فوق السطح

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

الري ابلرش

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

رى ابلتنقيط

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

تصريف أراضي الري

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

الصرف السطحي

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

الصرف حتت السطحي

نظري

مناقشة ،امتحان
سريع ،واجب بييت

ٕ٘ذعٗ ثٌشٚ ٞثٌذضي
ِىضذز ثٌىٍ١ز ٌٍقظٛي ػٍ ٝثٌّظجدس ثالػجف١ز ٌٍّٕج٘ؼ ثٌذسثع١ز.

1ـ ثٌىضخ ثٌّمشسر ثٌّطٍٛدز
2ـ ثٌّشثؽغ ثٌشة١غ١ز (ثٌّظجدس)

ثـ ثٌىضخ ٚثٌّشثؽغ ثٌضٛ٠ ٟط ٝدٙج
ثٌّؾالس ثٌؼٍّ١ز  ،ثٌضمجس٠ش ) ....،

ح ـ ثٌّشثؽغ ثالٌىضش١ٔٚزِٛ ،ثلغ ثالٔضشٔ١ش ....

ِذجدا ثٌشٚ ٞثٌذضي

(

-

ثٌشٚ ٞثٌذضي
ؽّ١غ ثٌّؾالس ثٌؼٍّ١ز ثٌشطٕ١ز ثٌضٌٙ ٟج ػاللز دجٌّف َٛٙثٌٛثعغ
ٌٍشٚ ٞثٌذضي

ثٌّٛثلغ ػٍ ٝثالٔضشٔ١ش ثٌض ٟصخض ثٌشٚ ٞثٌذضي

 .32خطح ذط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ
ِٛثوذز ثٌضطٛس  ٚثدخجي ثٌقجعٛح  ٚصطذ١مجصٗ ٚثٌذشثِؼ ثٌقذ٠غز ف ٟثٌّجدر

