قسم الهندسة المدنية

الفـرقـة األولــي
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 111

تحليل منشآت ( ) 1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2:

درس 3 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة للنمذجة اإلنشائية  ،أنواع األحمال  ،نقط االرتكاز  ،ردود األفعال  ،أتزان المنشآت المحددة إستاتيكيا  ،القوى الداخلية فى
الكمرات واإلطارات والعقود  ،تحليل الجمالونات المحددة إستاتيكيا فى المستوى وفى الفراغ  ،خطوط التأثير للكمرات واإلطارات
والعقود المحددة إستاتيكيا  ،حاالت التحميل  ،تطبيقات على الحاسب اآللي 0

المرجع الرئيسي  :تحليل منشآت (  ، ) 1وجية الدخاخني

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 121

خواص واختبار المواد ( ) 1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مواد البناء ( الطوب ،الحجر  ،الخشب  ،الجير  ،الجبس )  ،المواد الخرسانية ( أنواع األسمنت البورتالندى  ،الركام الرفيع ،الركام
الكبير  ،مياه الخلط  ،المعالجة  ،اإلضافات المستعملة فى الخرسانة)  ،سلوك المواد الهندسية تحت تأثير األحمال االستاتيكية
( الشد والضغط المحوري  ،عزوم االنحناء  ،قوى القص  ،عزم اللي ) 0
المرجع الرئيسي :تكنولوجيا الخرسانة(مواد الخرسانة وصناعتها– خواص الخرصانة وتصميم خلطاتها)  ،عبد الكريم عطا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 100

مساحة مستوية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة عن علم المساحة والخرائط  ،نبذة تاريخية تعريفات  ،تصنيف العلوم المساحية  ،وحدات القياس  ،مقاييس الرسم  ،أنواع
الخرائط المساحية  ،نظم اإلحداثيات  ،االستكشاف ورسم الكروكيات المساحية  ،الطرق المباشرة وغير المباشرة لقياس المسافات ،
طرق القياس  ،التصحيحات الالزمة للمسافات المقاسة  ،األجهزة اإللكترونية لقياس المسافات  ،قياس الزوايا واالتجاهات  ،تحديد
مواضع النقط  ،طرق قياس الزوايا واالتجاهات  ،االنحراف  ،البوصلة  ،التلسكوب المساحي  ،التيودوليت وأخطاء القياس وتصحيحها
قياس وتوقيع الزوايا ،بعض العمليات المساحية وحساباتها وتصحيحاتها  ،الترافرس وتصحيحه  ،تحويل اإلحداثيات من نظام ألخر ،
ترافس اللوحة المستوية  ،شبكات المثلثات الزاوية والضلعية وطرق أختيار األشكال  ،األرصاد الالزمة لشبكة المثلثات  ،توقيع النقط
بالتقاطع
األمامي والخلفي  ،حساب المساحات وتقسيم األراضي  ،مقدمة لنظرية األخطاء وتطبيقاتها فى المساحة 0

المرجع الرئيسي  :المساحة المستوية (الميزانيات والكميات)  ،علي سالم شكري .

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

فرة 110

رياضيات ( ) 3

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
التكامالت المتعددة  :المستوى المماسي والعمودي لسطح  ،التكام ل على سطح  ،المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى  :المفاهيم
األساسية  ،المعادالت القابلة للفصل والمتجانسة والتامة  ،المتسلسالت الالنهائية ومفكوك الدوال  :المفاهيم األساسية  ،التقارب
والتباعد  ،تطبيقات التفاضل الجزئي  :القيم القصوى للدوال فى اكثر من متغير  ،المعادالت التفاضلية من رتب عليا  :المعادالت الخطية
المتجانسة وغير المتجانسة 0

المرجع الرئيسي :

Principles and Techniques of Applied Mathematics , B.Friedman

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

فرة 111

رياضيات ( )3

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

مجموعة المعادالت اآلتية االنحناء  :المفاهيم األساسية  ،المنحنيات الخاصة  ،متسلسالت فوريير  :الدوال الدورية وقوانين ايلر ،
المفكوكات على نصف دورة  ،التحليل العددي  :الفروق المحدودة  ،طريقة المربعات الصغرى وإيجاد المنحنيات المناسبة  ،المعادالت
التفاضلية الجزئية  :المفاهيم والتعريفات األساسية  ،الغشاء المربع والدائري  ،احتماالت وإحصاء  :التحليل اإلحصائي  ،المتغيرات
العشوائية المتفرقة والمتصلة0

المرجع الرئيسي :

Calculus with Analytic Geometry , Swokowsky

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

فرة 131

ميكانيكا ( )2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مركز الثقل والمركز الهندسي  :المركز الهندسي للخطوط  ،المساحات  ،المساحات المركبة  ،األجسام  .عزم القصور الذاتي  :عزم
القصور الذاتي للمساحات  ،حاصل ضرب القصور الذاتي  ،نظرية المحاور المتوازية  ،عزم القصور الذاتي حول محاور مائلة  ،دائرة
موهر  ،الهيدرو ستاتيكا  :الضغط  ،القوى الهيدروستاتيكية  ،الطفو  .الشغل االفتراضي  :االزاحات االفتراضية  ،مبدأ الشغل االفتراضي
وطاقة الجهد0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
هكق 100

Engineering Mechanics , R.C.Hibbeler

اسم المقرر
هندسة آلية وكهربية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
هندسة كهربية  :ا لتعريفات األساسية فى الدوائر الكهربية  ،قانون أوم  ،قانون كيرشوف  ،دوائر التيار المتردد ،النظم متعددة الطور ،
المحركات الكهربية  ،محركات التيار المستمر  ،المحركات الحثية  ،المحركات صغيرة القدرة  ،هندسة آلية  :الجرارات  ،معدات التشييد
( البلدوزر  ،األسكريبر  ،اإلكسفاتور ) معدات الرفع  ،معدات دك التربة.

المرجع الرئيسي :

Principles of Electrical Engineering , Gupta

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

فرة 161

جيولوجيا

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
مبادئ الجيولوجيا الهندسية  ،أنواع الصخور  ،تحركات القشرة األرضية  ،ثنى وتصدع القشرة األرضية  ،التمثيل البياني لعدم
االستمرارية  ،الصخور المعرضة لفعل العوامل الجوية  ،تكوين التربة  ،المياه الجوفية  ،الخرائط الجيولوجية  ،التكوين الجيولوجي
بمصر0

المرجع الرئيسي  :الجيولوجيا الهندسية  ،أبراهيم عبيدو

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 131

رسم مدني

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 1 :

درس 4 :

المحتوى العلمي للمقرر
األغطية المعدنية قواعد األعمدة  ،الوصالت المسمارية  ،االتصال بين الكمرات بأنواعها  ،األعمدة والكمرات  .الكباري المعدنية :
( وصالت الجمالون  ،الكمرات الرئيسية ) علوية  ،سفلية  ،رأسية ومائلة ( الكمرات الثانوية والتربيطات )
منشآت الخرسانة المسلحة  :القواعد  ،البالطات  ،األعمدة والكمرات منشآت الري  :األعمدة الترابية  ،الحوائط السائدة  ،الكباري ،
الهدارات  ،البرابخ  ،السحارات ،القناطر  ،األهوسة المتماثلة وغير المتماثلة0

المرجع الرئيسي  :الرسم الهندسي المدني  ،عادل المصري

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

همع 110

إنشاء معماري

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 1 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
يه دف المقرر إلى تعريف الطالب بالمكونات األساسية للمباني ومواد البناء والتشطيب وتدريبهم على فهم واستيعاب الرسومات
المعمارية والمصطلحات المستخدمة فيها وذلك من خالل دراسة  :البناء بالطوب والبناء بالحجر  ،األعتاب  ،العقود  ،القبوات  ،الطبقات
العازلة (للرطوبة وللحرارة ) أماكنها وأنواعها  ،الساللم فى المباني  ،أنواعها والمواد المستخدمة 0

المرجع الرئيسي  :أنشاء مباني ورسومات تنفيذية  ،محمد عبداللة

الفـرقـة الثانية
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 214

تحليل منشآت()2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تأثير االنفعاالت  ،اإلجهادات الناتجة عن قوى محورية فى األجسام المتجانسة  ،إجهادات القوى المحورية فى القطاعات غير المتجانسة
والمركبة  ،قوى القص فى المسامير القالووظ والبرشام  ،إجهادات القص الناتجة عن عزوم االنحناء واللي  ،انتقال االجهادات  ،طريقة
الشغل االفتراضي  ،تحليل المنشات غير المحددة إستاتيكيا  ،تطبيقات تقنية لحل المنشآت المحددة إستاتيكيا  ،استخدام طرق الطاقة
لتحليل المنشآت  ،نظرية أويلر النبعاج االعمدة0

المرجع الرئيسي :

Theory of Structure , Eldakhakni

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 232

تصميم منشات خرسانية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
الخواص الفيزيقية والميكانيكية للخرسانة وحديد التسليح  ،نظم األسقف اإلنشائية وتوزيع األحمال عليها  ،سلوك األعضاء الخرسانية
المسلحة معمليا  ،العزوم وقوى القص والشد القطري فى الكمرات باستخدام طريقة حاالت الحدود  ،طول التماسك فى حديد التسليح ،
تصميم األعمدة القصيرة تحت قوى مركزية والمركزية  ،تصميم الكمرات الخرسانية المسلحة  ،تصميم البالطات ذات االتجاه الواحد
( الترخيم)  ،و التصميم بطريقة المرونة ( إجهادات التشغيل ) 0

المرجع الرئيسي  :أساسيات الخرسانة المسلحة  ،محمد سامح هالل

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 200

مساحة طبوغرافية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
نظام التحكم الرأسي ( الميزانية )  ،تعريفا ت  ،طرق تعيين فرق المنسوب ،الروبيراث  ،األخطاء فى الميزانية  ،تدوين الميزانية ،
الخرائط  ،فكرة عامة  ،أساس الخرائط  ،الخرائط الطبوغرافية  ،خطوط الكنتور وطرق رسمها ــ الرسم اآللي والخرائط على الراسم
اآللي والرقمية  ،الفكرة األساسية للمساحة الجوية  ،االستشعار عن بعد وقراءة الصور وتطبيقاتها الهندسية  ،مقدمة لنظام المعلومات
الجغرافية  ،دور المساحة فى المشروعات الهندسية 0

المرجع الرئيسي  :المساحة الطوبوغرافية وتطبيقاتها في الهندسة المدنية  ،علي سالم شكري

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 222

خواص واختبار المواد ()2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تكنولوجيا الخرسانة ( خواص واختبار الخرسانة الطازجة والمتصلدة  ،طرق تصميم الخلطات الخرسانية  ،الفحوص واالختبارات غير
المتلفة  ،ضبط الجودة والتأكد )  ،سلوك المواد المعدنية تحت تأثير أنواع مختلفة من التحميل ( حمل الصدم  ،الكالل  ،الزحف ) ،
موضوعات عامة ( أنواع وطرق االختبار للحام  ،تجارب الصالدة  ،االختبارات غير المتلفة للمعادن  ،اختبار الحبال  ،أنواع األنابيب
واختبارها 0

المرجع الرئيسي  :المواد الهندسية  ،عبد الكريم عطا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 221

ميكانيكا الموائع ( ) 1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
المبادئ العامة  :أساسيات ميكانيكا الموانع  ،الخواص الطبيعية للمانع  :الكثافة  ،الوزن النوعي  ،الحجم النوعي  ،الكثافة النوعية ،
اللزوجة  ،ضغط البخار  ،التماسك الشد السطحي  ،الخاصية الشعرية  .استاتيكا الموانع  :ضغط الموانع وعالقته بالضاغط  ،قياس
الضغوط  :الطرق الميكانيكية البارومترات  ،المانومترات  ،محصلة ضغط السوائل على األسطح المغمورة ومركزها  ،األسطح المنحنية
 ،الطفو  .تدفق الموانع  :كينماتيكا حركة الموانع  ،تمثيل الحركة  :خطوط المسار  ،خطوط السريان  ،معادلة خط السريان  ،أنواع
التدفق  :الرقائقى والمضطرب  ،التدفق المستقر  ،التدفق المنتظم  ،حجم التوجيه  ،معادلة االستمرارية  ،السرعة والعجلة فى الموانع
المتدفقة  .المبادئ العامة للموائع غير اللزجة  :القوى المؤثرة على تدفق الموائع  ،معادلة اويلر للحركة على طول خط السريان فى
ثالثة اتجاهات  ،معادلة برنولى  ،التدفق المستقر  ،خط الطاقة الكلى وخط الميل الهيدروليكي  ،تطبيقات معادلة برنولى  :التدفق خالل
الفوهات ومقياس فنتورى واألبواق  ،تفريغ الخزانات  ،أنبوبة بيوت  ،الهدارات والحزات  .الحركة الدوامية  :المعادلة التفاضلية
للحركة الدوامية  ،الدوامة الحرة  ،الدوامة الجبرية  .معادلة كمية الحركة الخطية  :معادلة كمية الحركة  .التطبيقات  :القوة على كوع
من الموا سير  ،دفع النفث  ،الدفع الديناميكي للنفث  ،معادلة كمية الحركة الزاوية  .تدفق الموانع المثالية  :مبادئ الهيدروديناميكا ،
جهد السرعة  ،دالة السريان  ،التدوير والتدويم  ،معادلة االستمرارية فى انسياب الجهد االستمراري الالدورانى  ،خطوط االنسياب ،
خطوط تساوى الج هد  ،المنبع والمصب  ،الدوامة مستقيمة الخطوط  .التدفق خالل المواسير  :التدفق الرقائقى والمضطرب  ،رقم
رينولدز ــ فواقد الطاقة خال المواسير ذات األقطار الثابتة  ،التدفق الرقائقى  ،معادلة التدفق  ،التدفق المضطرب  ،توزيع السرعات ،
المواسير الملساء والخشنة  ،تغير معامل الخشونة مع رقم رينولدز  ،مقاومة المواسير  ،الفواقد الثانوية 0

المرجع الرئيسي :

Fluid Mechanics , V.L.Streeter

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هكح 222

التحليل العددي وبرمجته

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة  ،استخدام حزم البرامج إليجاد الحلول التقريبية للمعادالت الجبرية والمعادالت الصحيحة  ،تنفيذ العمليات الخاصة بالمصفوفات
وحل نظم المعادالت الجبرية الخطية  ،حل نظم المعادالت والالخطية باستخدام حزم برامج نمطية ،استنتاج قيم الدوال  ،التكامل العددي ،
حل المعادالت التفاضلية العادية والجزيئية  ،العناصر المحدودة  .حل بعض التطبيقات الهندسية التخصصية باستخدام حزم البرامج
الجاهزة والكثيرة االستخدام فى المجاالت الهندسية مثل برامج المات الب أو ما يشابها0

المرجع الرئيسي :

Numerical Analysis , Schaum series

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 242

هندسة جيوتقنية ()1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تكون التربة،خواص التربة األ ساسية،فحص وأخذ عينات التربة السطحية  ،خواص التربة الهيدروليكية  ،توزيع اإلجهادات فى التربة ،
هبوط وإنضغاط التربة  ،مقاومة القص فى التربة  ،التجارب الحقلية .

Soil Mechanics ( I , II )ٍ , Amr Radwan

المرجع الرئيسي :
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 222

هيدروليكا

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
التدفق فى المواسير والمواصالت المغلقة  :لتصميم نظام مواسير بسيط  ،نظم المواسير على التوالي والتوازى والمتفرعة  ،نظم
التوزيع  ،ا لتمور فى خطوط المواسير  .التدفق فى القنوات المكشوفة  :التدفق تحت السطح الحر  ،تقسيم أنواع التدفق  ،خواص
القنوات المفتوحة  ،التدفق المطرد والمنتظم  ،تصميم قطاعات القنوات المكشوفة  ،توزيع السرعات  ،معامالت الطاقة وكمية الحركة ،
التدفق ذو التغير السريع  ،قاعد ة الطاقة وقاعدة كمية الحركة  ،التدفق المتغير تدريجيا  .طلمبات المياه  :تصنيفها  ،بيانات تشغيل
الطلمبات  ،أختيار نوع الطلمبة  ،التكهف فى الطلمبات  .التشابه الهيدروليكي والنمذجة  :نظرية األبعاد  ،فكرة التشابه  ،تطبيقات
التشابه الديناميكي  ،النماذج الهيدروليكية 0

المرجع الرئيسي :

Fluid Mechanics , V.L.Streeter

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 241

ري وصرف

المحتوى العلمى للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

مقدمة  :إعطاء فكرة عن أ همية المقرر  .العالقة بين التربة والمياه  :تكوينات التربة  ،المسامية  ،أنواع الكثافة  ،محتوى الرطوبة ،
خصوبة التربة  ،معدل التسرب  ،ملوحة التربة  ،نوعية مياه الري  ،تأثير األمالح على التربة ،احتياج غسيل التربة  .االحتياجات
المائية  :معدل الري  ،االستهالك ا لمائي  ،كفاءة الري  ،مقنن الري  .طرق الري  :الطرق السطحية  ،الطرق تحت السطحية  ،الري
بالرش  ،الري بالتنقيط ــ الطرق المستنبطة  .نظم الري بمصر  :تاريخ طرق الري ــ الري الحوضى  ،الري المستديم  ،شبكات الري .
هندسة الصرف  :مقدمة  ،الصرف السطحي  ،الصرف المغطى  ،الصرف الراسي 0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

إنس223

اقتصاد

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
ويتناول دراسة سلوك المستهلك ونظريات المنفعة والتفضيل  ،ودراسة الطلب والعوامل المؤثرة فيه  ،ودراسة نظريات اإلنتاج والتكلفة
 ،وكيفية تقدير التكاليف والتنبؤ بها ودراسة نظرية الوحدة االقتصادية وتنظيم السوق وتضم دراسة نظرية األسعار فى حالة المنافسة
الكاملة واالحتكار والمنافسة االحتكارية  ،كما يتضمن دراسة نظرية التوزيع وتضم دراسة اإلنتاجية الحدية والتوزيع والتوظيف
(العما لة) فى حالتي المنافسة الكاملة وغير الكاملة  ،وتحديد الناتج الحقيقي ومستوى األسعار  ،ودراسة التضخم والبطالة  ،ودراسة
موازنة الدولة  ،وكيفية اتخاذ القرارات فى ظروف عدم التأكد والموازنة الرأسمالية.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

إنس 121

تشريعات وعقود

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
يهدف البرنامج إلى تبصير المهندس بكافة التخصصات إلى مسئولياته وحقوقه التي ينظمها القانون بين أطراف العالقة الثالثية :
المهندس  ،المالك ،المقاول  ،استعراض القوانين والتشريعات ولوا ئحها التي تتعرض للعمل الهندسي أيا كان تخصصه وشرحها نظريا
وتطبيقيا  ،تقديم أمثلة تطبيقية  ،وضع مراجع القوانين المرتبطة بالعمل الهندسي تحت يد مهندس للرجوع إليها ويتم تغطية البرنامج
بالقوانين اآلتية  :قانون نقابة المهندسين ولوائحه  ،قانون اتحاد المقاولين ولوائحه  ،قانون التخطيط العمراني  ،قانون تنظيم أعمال
البناء ،لوائح أشغال الطريق  ،قوانين واشتراطات تقسيم األراضي  ،قانون تجريف األرض الزراعية  ،قانون النقل النهري  ،قانون
المرور  ،قانون األمن الصناعي  ،اشتراطات الحريق  ،اشتراطات المصاعد  ،قوانين واشتراطات المجتمعات الجديدة  ،قوانين حمية
البيئة من التلوث  ،قوانين العمل ولوائحها  ،تشريعات التأمين (حريق  ،حوادث)  ،قوانين االستثمار  ،قوانين الري والجسور  ،قانون
العالقة بين المالك والمستأجر  ،تشريعات الجات  ،قانون اتحاد الصناعات.

المرجع الرئيسي  :الفيديك وعقود التشييد والبناء  ،ماجد خلوصي

الفرقة الثالثة( شعبة اإلنشاءات)
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 313

تحليل منشآت ( ) 3

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
معادالت االتزان بطريقة زاويا ميول الترخيم  ،تطبيقات على الكمرات المستمرة واإلطارات  ،توزيع عزوم االنحناء فى الكمرات
واإلطارات  ،استخدام طريقة عزوم االنحناء تحت تأثير الحرارة  ،معامالت الجساءة للقطاعات المنشورية  ،استخدام مصفوفات الجساءة
لتحليل اإلطارات والكمرات الشبكية والجمالونات الفراغية  ،استخدام الحاسب اآللي بطريقة مصفوفات الجساءة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 333

تصميم منشآت خرسانية مسلحة ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تصميم البالطات المستطيلة والدائرية  ،تصميم بالطات الطوب المفرغ  ،تصميم الكمرات المتقاطعة  ،عزم اللي فى الكمرات  ،تصميم
األعمدة ( القصيرة والطويلة )  ،األعمدة تحت تأثير عزوم االنحناء المزدوج  ،القواعد المنفصلة والمشتركة  ،األسقف الخرسانية
المسلحة  ،الكمرات الرئيسية والثانوية فى األسقف ( الكمرات والجمالونات والعقود واإلطارات )  ،األسقف المسننة  ،الوصالت فى
المنشات الخرسانية المسلحة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 331

تصميم منشآت معدنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة للمنشآت المعدنية وخواص الصلب  ،مبادئ تصميم المنشات المعدنية  ،األحمال والنظم اإلنشائية ومقاومتها للقوى األفقية ،
الوصالت الملحومة  ،وصالت المسامير القالووظ  ،تصميم أعضاء الشد والضغط  ،انبعاج أعضاء الضغط واألعمدة  ،تصميم الكمرات
وتأثير انبعاج اللي العرضي  ،تصميم األعضاء المعرضة لقوى محورية وعزوم انحناء  ،تصميم القطاعات المركبة  ،تصميم الكمرات
اللوحية  ،تصميم الكمرات المركبة  ،تقدير تكاليف المنشآت المعدنية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

فرة 334

ديناميكا واتزان

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة لظاهرة االنبعا ج  ،تحديد أحمال االنبعاج معمليا  ،دالة االتزان  ،دالة االتزان فى حالة الحركة الجاذبية  ،المعادالت العامة  ،نماذج
االنبعاج فى الجمالونات واإلطارات  ،تطبيقات الحاسب اآللي لتحليل االنبعاج  ،التحليل الديناميكي للنظم األحادية فى درجة الحرية ،
المعادلة العامة للحركة  ،االهتزازات الحرة و القشرية  ،أنواع األحمال  ،االستجابة لحركة األرض .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 343

هندسة جيوتقنية ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
ضغط التربة العرضي والحوائط السائدة  ،قدرة تحمل االساسات الضحلة  ،تحسين التربة  ،الدمك  ،تسييل وتجفيف التربة  ،اتزان
الميول الترابية  ،التربة فى المناطق الجافة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر333

تصميم أعمال الري

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
التصميم التقديري والتصميم الهيدروليكي للمنشآت اآلتية  :الحوائط السائدة  .تقاطعات الطرق مع المجارى المائية  :الكباري
الخرسانية المسلحة  ،البرابخ  .تقاطعات المجارى المائية  :السحارات البداالت  .منشآت الحجز  :نظريات قوى التسري وضغط الرفع
والنحر  ،الهدارات  ،القناطر  ،الجسور الترابية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 344

هندسة االساسات ( ) 1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
القواعد المستمرة والمنفصلة والمشتركة  ،كمرات الربط الفرشة  ،أنواع األساسات العميقة  ،تصنيف الخوازيق  ،قدرة تحمل الخازوق
 ،اختبار تحميل الخازوق  ،قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق المجمعة  ،هبوط الخوازيق  ،تصميم هامات الخوازيق .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 332

هندسة الطرق والمرور

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
التصنيف الوظيفي للطرق  ،خصائص المرور  ،محددات وخصائص التصميم الهندسي  ،مسافات الرؤية  ،التخطيط األفقي  ،التخطيط
الرأسي  ،عناصر القطاع العرضي للطريق  ،خصائص المواد  ،اإلجهادات فى الرصف اإلسفلتي  ،اإلجهادات فى الرصف الخرساني ،
التصميم اإلنشائي للرصف اإلسفلتي  ،التصميم اإلنشائي للرصف الخرساني  ،التصميم اإلنشائي لرصف أرضيات المصانع وأسطح
الكباري .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 341

تخطيط النقل وهندسة السكك الحديدية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
تخطيط النقل  :أهداف تخطيط النقل  ،طرق التخطيط  ،جمع وتحليل البيانات  .هندسة السكك الحديدية  :دراسة القوى الخارجية المؤثرة
على العجلة والقضبان عند السير أو الفرامل أو فى المنحنيات الراسية واألفقية مع تطبيقات لتصميم المنحنيات الراسية واألفقية وتقدير
سعة الخطوط لمترو األنفاق وللقطارات الطوالى  ،دراسة االهتزاز والتغير الحرارى واالتزان األوتوماتيكي والتأثير الديناميكي للسكة
على الجسور والكباري واألنفاق مع تطبيقات لتصميم القضبان والفلنكات ومادة التزليط لخطوط مترو األنفاق وللقطارات الطوالى ،
دراسة المستلزمات الهندسية لتصميم التفريعات والمحطات واإلشارات من وجهة النظر اإلنشائية وفق أحدث األساليب التكنولوجية فى
هذا المجال مع تطبيقات على خطوط مترو األنفاق والقطارات الطوالى .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
إنس 311

اسم المقرر
كتابة التقارير الفنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
يرمى هذا المنهج الدراسي أو المقرر إلى إعطاء الطالب المبادئ األولية لكتابة التقارير .كما يمد الطالب باألساس المنطقي لكتابة
التقارير  ،والبنية لكتابة التقارير وال تفاصيل األخرى مثل المظهر الخارجي العام واألسلوب اللغوي الذي يتم مناقشته .وعالوة على كتابة
التقارير فإن الطالب يعطى أيضا تمارين إضافية كضرورة لتقوية قدراته فى الكتابة عامة.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
إنس 322

اسم المقرر
إدارة المشروعات

عدد الساعات أسبوعيا
محاض رة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
يتضمن التعريف بالمشروع بصفة عامة وكجزء رئيسي فى الخطط اإلستراتيجية بصفة خاصة  ،كما يتناول المشروع كأداة تخطيط
طبيعية وفعالة  ،ويوضح العالقة بين البرامج والمشروعات والموازنات التخطيطية والخطط التنظيمية كأدوات لتخطيط العمليات الجارية
 ،ويتعرض كذلك للعملية اإلدارية وتخطيط المشروع واألساليب الكمية إلدارة المشروع  CPM , PERTوتحديد احتياجات المشروع
من مواد وعمالة وإمكانيات وتمويل ،كما يتناول أيضا جدولة المشروع وتنظيمه وتنفيذه والرقابة على التنفيذ وتقييم األداء.

المرجع الرئيسي :

الفرقة الرابعة( شعبة اإلنشاءات)
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 434

تصميم منشآت خرسانية مسلحة ( ) 3

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تصميم البالطات المس طحة بالطرق المختلفة  ،مقدمة للتصميم تحت تأثير الزالزل  ،مقدمة للخرسانة سابقة اإلجهاد  ،تصميم األسطح
الدوارنية ( القباب و المخاريط  ، )...تصميم البالطات المطوية  ،طريقة خطوط الكسر  ،شكل تقدم الشروخ  ،التحليل بطرق الشكل
االفتراضي  ،تطبيقات على بالطات مستطيلة وغير خطية  ،تفاصيل التسليح  ،تصميم المنشآت غير محددة استاتيكيا باستخدام الخرسانة
سابقة اإلجهاد  ،القوى الداخلية األساسية والثانوية  ،تخطيط الكابالت في الخرسانة السابقة اإلجهاد  ،طريقة حاالت الحدود  ،مقدمة
للكباري الخرسانية المسلحة  ،أنواعها وتفصيلها.

الم رجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 432

تصميم كبارى معدنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
أرضيات كبارى السكك الحديدية ،الشكاالت الخاصة في كبارى السكك الحديدية شكاالت الكمرات الطولية  ،والشكاالت الخاصة بمقاومة
قوى الفرامل  ،تصميم وإنشاء الكباري ذات الكمرات المركبة  ،تصميم الكباري الجمالونية  ،ترخيم وتقوس الكباري ذات الكمرات
اللوحية والجمالونية  ،الكمرات المتقاطعة وتطبيقاتها في كبارى الطرق التي تحتوى على أكثر من كمرتين رئيسيتين .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 414

تحليل منشآت متقدم

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تحليل األلواح المستطيلة  ،األسقف األسطوانية القشرية  ،القباب الكروية  ،القشريات مزدوجة االنحناء  ،نظريات الحد األعلى واألسفل
 ،التحليل الحدي للكمرا ت واإلطارات والرسومات البيانية لتفاعل الصلب والخرسانة المسلحة في القطاعات اإلنشائية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 443

هندسة االساسات ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تصنيف الحوائط الساندة  ،ال تحليل غير التقليدي للحوائط الساندة ( الحوائط الكابولية  ،حوائط أحادية االرتكاز  ،االتزان الكلى )  ،مبادئ
تفاعل المنشأ مع التربة  ،مبادئ اإلنفاق والمنشآت تحت األرض  ،تصنيف السدود  ،نظم التدعيم  ،قاعدة االتزان  ،تصميم السدود .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 440

هندسة بيئية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة لعلوم البيئة ،أعمال التغذية بالمياه ومواردها  ،أعمال الصرف الصحي ( الدراسات المبدئية الالزمة  ،مصادر مياه المخلفات ،
مصادر المياه واعمال التجميع  ،نظم التجميع والنقل  ،أعمال تنقية المياه وتخزينها  ،أعمال المعالجة والتخلص واعادة االستخدام ،
أعمال التوزيع وشبكات المياه )  ،إدارة المخلفات الصلبة  :أعمال التجميع والتداول والنقل  ،أعمال الفصل والفرز  ،أعمال المعالجة
والتخلص واعادة االستخدام .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 433

تصميم منشات خرسانة مسلحة ( ) 4

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
حد الخدمة  ،التحكم في الشروخ  ،تصميم المنشات المائية  ،األحمال وتوزيعها  ،طريقة المقاطع  ،نظم خزانات المياه وأشكالها ،
القنوات المفتوحة  ،الخزانات الضحلة والمتوسطة والعميقة  ،الخزانات العالية والمشيدة على األرض والمشيدة تحت األرض  ،مواضيع
خاصة  :تصميم وتفاصيل الكمرات العميقة  ،البالطات والكمرات الدائرية  ،األنظمة الخاصة بالمنشات المائية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عدد الساعات أسبوعيا

هدن 421

تخطيط ومتابعة مشروعات التشييد

محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة لألهداف الرئيسية والنظم الخاصة بصناعة التشييد  ،نموذج لعمليات التخطيط والمتابعة  ،تقسيم األنشطة لتناسب أهداف مستعمل
أدوات ال تخطيط والمتابعة لمراحل المشروع المختلفة  ،أدوات التخطيط والبرمجة الزمنية  ،مخطط المستقيمات  ،منحنيات التقدم  ،خط
التوازن  ،شبكات األنشطة  ،المسار الحرج وطريقة بيرت  ،احتياجات الموارد والتوزيع المنتظم لها  ،طرق مراقبة الجودة  ،الوقت
والتكلفة  ،البرمجة المثالية والبرمجة الخطية وتطبيقات الحاسب العلمي .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 422

المشروع

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
يختار كل طالب أحد التخصصات التالية ليقوم بتقديم مشروع التخرج فيها  :خرسانة مسلحة  ،منشآت معدنية  ،هندسة االساسات ،
مواد  ،تحليل منشآت .

المرجع الرئيسي :

الفرقة الثالثة
(شعبة المياه و المنشآت الهيدروليكية )
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن333

تصميم منشآت خرسانية مسلحة ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تصميم البالطات المستطيلة والدائرية  ،تصميم بالطات الطوب المفرغ  ،تصميم الكمرات المتقاطعة  ،عزم اللي فى الكمرات  ،تصميم
األعمدة ( القصيرة والطويلة )  ،األعمدة تحت تأثير عزوم االنحناء المزدوج  ،القواعد المنفصلة والمشتركة  ،األسقف الخرسانية
الم سلحة  ،الكمرات الرئيسية والثانوية فى األسقف ( الكمرات والجمالونات ) والعقود واإلطارات ) األسقف المسننة  ،الوصالت فى
المنشآت الخرسانية المسلحة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر303

تصميم أعمال الري ( ) 1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تخطيط الترع والمصارف وعمل خط المياه للمجارى المائية  .تصميم القطاعات العرضية للترع والمصارف  .رسم القطاعات الطولية
والقطاعات العرضية النموذجية للترع والمصارف  .مقدمة لألعمال المطلوبة لمشروعات الري والصرف  .األنواع المختلفة لتقاطعات
الطرق مع المجارى المائية  .الكباري المختلفة والبرابخ ذات الفتحات الصغيرة من األنواع المختلفة  .العقود والخرسانية المسلحة أو
الحديدية وخالفة  .تصميم األجزاء المختلفة للكباري شاملة البغال والحوائط السائدة  .تقاطعات المجارى المائية  ،السحارات والبداالت ،
التأثير البيئي لمشروعات الري والصرف .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

فرة 310

إحصاء تطبيقي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
مفاهيم أساسية  :الجدول التكراري  ،الجدول التكراري المتجمع الصاعد والهابط  ،مقاييس الموضع  ،مقاييس التشتت  ،تحاليل بيانات
متغير واحد  :المفاهيم األساسية  ،حساب مقاييس الموضع السابقة  ،حساب مقاييس التشتت السابقة  ،تحليل بيانات أكثر من متغير
تحليل االرتباط  ،تحليل االنحدار .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 310

تحليل إنشائي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
معادالت االتزان بطريقة زوايا ميول الترخيم  ،تطبيقات على الكمرات المستمرة واإلطارات  ،توزيع عزوم االنحناء فى الكمرات
واإلطارات  ،استخدام طريقة عزوم األنحناء .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 340

هندسة جيوتقنية ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
ضغط التربة العرضي والحوائط السائدة  ،قدرة تحمل االساسات الضحلة  ،تحسين التربة  ،الدمك  ،تسييل وتجفيف التربة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 301

الهيدروليكا البيئية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
التدفق فى المواسير والمواصالت المغلقة  :تصميم نظام مواسير بسيط  ،نظام المواسير على التوالي والتوازى والمتفرعة  ،نظم
التوزيع التمور فى خطوط المواسير والتدفق فى القنوات المكشوفة  :التدفق تحت السطح الحر  ،تقسيم أنواع التدفق  ،خواص القنوات
المفتوحة  ،التدفق المطرد والمنتظم  ،تصميم قطاعات القنوات المكشوفة  ،توزيع السرعات  ،معامالت الطاقة وكمية الحركة  ،التدفق
ذو التغير السريع قاعدة الطاقة وقاعدة كمية الحركة  ،التدفق المتغير تدريجيا  .اآلالت الهيدروليكية  :تصنيفها  ،الطلمبات  ،بيانات
تشغيل الطلمبات أختيار نوع الطلمبة  ،بيانات تشغيل التوربينات  ،اختيار نوع التوربينة  ،التكهف فى اآلالت الهيدروليكية  .التشابه
الهيدروليكي والنمذجة  :نظرية األبعا د  ،فكرة التشابه  ،تطبيقات التشابه الديناميكي  ،النماذج الهيدروليكية  .نمذجة جودة المياه :
عمليات االنتشار  :االنتشار فى انسياب ذي بعد واحد وبعدين  ،تأثير فروق الكتلة  ،النفث العائم  ،االختالط نتيجة لتيارات الكثافة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 301

مساحة هندسية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تكنولوجيا األجهزة المساحية الحديثة  :المحطات المتكاملة  ،االقمار الصناعية  ،أجهزة المساحة التصويرية التحليلية  .مساحة المناجم
واألنفاق  ،المساحة المائية  ،أعمال توقيع المشروعات الهندسية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

إنس 322

ادارة المشروعات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
يتضمن بالمشروع بصفة عامة وكجزء رئيسي فى الخطط اإلستراتيجية بصفة خاصة  ،كما يتناول المشروع كأداة تخطيط طبيعية وفعالة
 ،ويوضح العالقة بين البرامج والمشروعات والموازنات التخطيطية والخطط التنظيمية كأدوات لتخطيط العمليات الجارية  ،ويتعرض
كذلك للعملية اإلدارية وتخطيط المشروع واألساليب الكمية إلدارة المشروع  CPM , PERTوتحديد احتياجات المشروع من مواد
وعمالة وإمكانيات وتمويل ،كما يتناول أيضا جدولة المشروع وتنظيمه وتنفيذه والرقابة على التنفيذ وتقييم األداء.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 342

هندسة االساسات ( ) 1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
ا لقواعد المستمرة والمنفصلة والمشتركة  ،كمرات الربط  ،الفرشة  ،أنواع االساسات العميقة  ،تصنيف الخوازيق  ،قدرة تحمل
الخازوق اختبار تحميل الخازوق  ،قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق المجمعة

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 330

تصميم منشآت معدنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة ألشكال وخواص القطاعات المعدنية  ،مبادئ التصميم للمنشآت المعدنية  ،األحمال  ،النظم اإلنشائية ومقاومة القوى العرضية
الوصالت الملحومة وذات المسامير القالووظ  ،تصميم أعضاء الشد والضغط  ،تصميم الكمرات  ،تصميم القطاعات المعرضة ألحمال
مركبة (عزوم  +انحناء) .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 302

الهيدرولوجيا البيئية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة  :الدورة المائية  ،تأثير اإلنسان على الدورة الهيدرولوجية  ،األمطار الحمضية  ،العالقة بين األرصاد الجوية و الهيدرولوجيا .
األرصاد الجوية  :الطاقة الشمسية  ،الحرارة  ،بخار الماء  ،الرطوبة الجوية  ،الرياح  ،التبخر ،األمطار  ،تحليل بيانات األمطار  .المدد
أو الجريان  :العالقة بين المدد و األمط ار  ،الفيضانات  ،المناسيب  ،قياس التصرف  ،منحنى الدوام  ،منحنى التجميع  ،وحدة
الهيدروجراف  .هيدرولوجيا المياه الجوفية  :منطقة التشبع و غيرها  ،السريان فى الموارد المنفذة  ،أنواع الخزانات الجوفية ،
هيدرولوجيا اآلبار  ،أنواع اآلبار و طرق الحفر  ،تداخل مياه البحر  ،الخزانات الجوفية فى مصر  .هيدرولوجيا نهر النيل  :موارد نهر
النيل و المشروعات المستقبلية  ،التأثيرات البيئية  ،حماية المصادر المائية من التلوث .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 333

هندسة الطرق و تخطيط النقل

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
هندسة الطرق  :خصائص مواد الطرق  ،األحمال المرورية و االجهادات الناتجة  ،التصميم اإلنشائي للرصف  ،إنشاء جسور الطرق ،
إنشاء طبقات الرصف  ،الصرف فى الطرق  ،صيانة الطرق  ،اإلسفلت فى المنشآت الهيدروليكية و حماية الجسور و منشآت السواحل .
تخطيط النقل  :أهداف تخطيط النقل  ،طرق التخطيط  ،جمع و تحليل البيانات  ،أساليب تخطيط النقل .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 361

هندسة صحية ( ) 1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
الدر اسات المبدئية الالزمة لمشروعات التغذية بالمياه  ،مصادر المياه و أعمال التجميع  ،أعمال تنقية المياه  ،أعمال تخزين المياه ،
العينات و تحاليل المياه  ،أعمال التوزيع و شبكات المياه  ،تخطيط مشروعات التغذية بالمياه .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

إنس 311

كتابة التقارير الفنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
يرمى هذا المنهج الدراسي أو المقرر إلى إعطاء الطالب المبادئ األولية لكتابة التقارير  .كما يمد الطالب باألساس المنطقي لكتابة
التقارير  ،والبنية لكتابة التقرير والتفاصيل األخرى مثل المظهر الخارجي العام  ،واألسلوب اللغوي الذي يتم مناقشته  .وعالوة على
كتابة التقرير فإن الطالب يعطى أيضا تمارين إضافية كضرورة لتقوية قدراته في الكتابة عامة .

المرجع الرئيسي :

الفرقة الرابعة
( شعبة المياه و المنشآت الهيدروليكية)
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عدد الساعات أسبوعيا

هدن 430

منشآت خرسانية

محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تصميم البالطات المسطحة  ،الطريقة التقريبية  ،التحليل بطريقة اإلطارات  ،تصميم األعمدة للبالطات المسطحة  ،مقدمة للتصميم تحت
تأثير الزالزل  ،تأثير الزالزل  ،الكود  ،طرق التحليل  ،مقدمة للخرسانة سابقة اإلجهاد حد الخدمة  ،التحكم في الشروخ  ،تصميم
المنشآت المائية  ،نظم خزانات المياه وأشكالها  ،القنوات المفتوحة  ،الخزانات الضحلة والمتوسطة والعميقة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 401

مواني ومالحة وحماية شواطئ

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
الظواهر الطبيعية  :الرياح  ،المد والجزر  ،التيارات الساحلية األمواج تخطيط المواني  :العوامل التي يتوقف عليها التخطيط  ،حواجز
األمواج وتخطيطها  ،تخطيط عناص ر الميناء :القناة المالحية  ،المساحة البحرية المحمية  ،األرصفة  .مباني الخدمات تصميم عناصر
الميناء  :حواجز األمواج  :الكومية الحائطية بلوكات الخرسانة القيسونات الخليط  ،األرصفة األحواض الجافة وسائل إصالح السفن
المالحة  :أنواع القنوات المالحية ،الظواهر الهيدروليكية  ،تأثير المراكب المارة  ،تأثير المراكب في القنوات المائية المحدودة تصميم
القنوات المالحية وحمايتها.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 403

تصميم أعمال الري ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
منشآت الحجز  :الهدارات :وظائف الهدارات وهيدروليكية الهدارات وتصميم الفرشة الخرسانية ألعمال الحجز قناطر الحجز والقناطر
الكبرى على األنهار  :أنواع القناطر والمكونات  ،القناطر وتصميم المجرى المائي والتدفق باستخدام بوابات ذات حافة سكنية وتصميم
البغال والفرشة وا لبوابات واألوناش منشآت المالحة  :األهوسة المتماثلة وغير المتماثلة  :العناصر األساسية المكونة لألهوسة واألبعاد
القياسية لغرفة الهويس والتصميم الفرضي لمكونات األهوسة وطرق ملء وتفريغ غرفة الهويس وتحديد أبعاد البرابخ المستخدمة في
ملء وتفريغ حجرة الهويس والتصمي م اإلنشائي لمكونات الهويس  .منشآت التخزين  :الخزانات :اختيار موقع الخزان وأنواع الخزانات
ومناطق التخزين و األستقصاءات و الفواقد والرواسب في الخزانات والعمر االفتراضي للخزان  .السدود:اختيار موقع السد وأنواع
السدود واختيار نوع السد المناسب والقوى المؤثرة على السدود  ،السدود الترابية  ، ،السدود الركامية ،السدود الخرسانية  ،السدود
العقدية.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 440

هندسة األساسات ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
هبوط الخوازيق  ،تصميم هامات ال خوازيق  ،تصنيف الحوائط الساندة  ،التحليل التقليدي للحوائط الساندة ( الحوائط الكابولية  ،حوائط
أحادية االرتكاز  ،االتزان الكلى ) مبادئ تفاعل المنشأ مع التربة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 461

هندسة صحية ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
الدراسات المبدئية الالزمة لمشروعات الصرف الصحي ،مصادر مياه المخلفات وخواصها  ،تصميم وتخطيط وتنفيذ أعمال التجميع
والنقل ،أعمال معالجة مياه المخلفات  ،العينات وتحاليل مياه المخلفات أعمال التخلص وإعادة االستخدام للمياه  ،أعمال المعالجة
والتخلص وإعادة االستخدام للحمأة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 432

منشآت معدنية ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تصميم الكمرات اللوحية  ،تصميم القطاعات المركبة  ،تقدير تك اليف المنشآت المعدنية  ،أنواع الكباري المعدنية  ،تصميم الكمرات
الطولية والعرضية في كبارى الطرق و كبارى السكة الحديد.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 430

المشروع

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 4 :

المحتوى العلمي للمقرر
المحتوى  :يقوم الطالب بإعداد مشروع في واحد مما يأتى  :تصميم أعمال الري  ،هندسة المواني والمالحة وحماية الشواطئ  ،المياه
الجوفية  ،القوى المائية  ،محطات رفع المياه  ،الهيدروليكا  ،الحماية من أخطار السيول  ،نظم الري استصالح األراضي  ،التحكم في
تلوث البيئة المائية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 431

هندسة الطرق والمرور

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
عناصر الحركة المرورية  ،خصائص تيارات المرور  ،سعة الطرق ومستويات الخدمة  ،تصنيف الطرق محددا وخصائص التصميم
الهندسي  ،التخطيط األفقي والرأسي للطرق  ،عناصر القطاع العرضي  ،التقاطعات  ،وسائل التحكم المروري واألمان  ،التأثير البيئي .

المرجع الرئيسي :

الفرقة الثالثة
(شعبة األشغال العامة )
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 330

تصميم منشآت خرسانية ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تصميم البالط ات ،تصميم بالطات الطوب المفرغ  ،تصميم الكمرات المتقاطعة  ،عزوم اللي فى الكمرات  ،تصميم األعمدة  ،األعمدة تحت
تأثير عزم االنحناء المزدوج  ،القواعد المنفصلة والمشتركة  ،األسقف الخرسانية المسلحة  ،الكمرات الرئيسية والثانوية  ،األسقف
المسننة  ،الوصالت.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 300

مساحة هندسية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تكنولوجيا األجهزة المساحية الحديثة  :المحطات المتكاملة  ،األقمار الصناعية  ،أجهزة المساحة التصويرية التحليلية  .المنحنيات أفقية
 ،رأسية  ،انتقالية  ،أنظمة إسقاط الخرائط  ،مساحة المناجم واألنفاق  ،المساحة المائية  ،أعماق توقيع المشروعات الهندسية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 311

تحليل إنشائي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
معادالت االتزان بطريقة زوايا ميول الترخيم  ،تطبيقات على الكمرات المستمرة واإلطارات  ،توزيع عزوم االنحناء فى الكمرات
واإلطارات  ،استخدام طريقة عزوم االنحناء.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 343

هندسة جيوتقنية و أساسات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
ضغط التربة العرضي والحوائط السائدة  ،قدرة تحمل االساسات الضحلة  ،تحسين التربة  ،الدمك  ،تسييل وتجفيف التربة  ،أتزان
الميول الترابية  ،التربة فى المناطق الجافة  ،القواعد المنفصلة والمستمرة والمشتركة  ،كمرات الربط  ،الفرشة  ،أنواع االساسات
العميقة  ،تصنيف الخوازيق .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 332

هيدروليكا ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
التدفق فى المواسير والمواصالت المغلقة  :تصميم نظام مواسير بسيط  ،نظم المواسير على التوالي والتوازى والمتفرعة  ،نظم
التوزيع  ،التمور فى خطوط المواسير  .التدفق فى القنوات المكشوفة  :التدفق تحت السطح الحر  ،تقسيم أنواع التدفق  ،خواص
القنوات المفتوحة  ،التدفق المطرد والمنتظم  ،تصميم قطاعات القنوات المكشوفة  ،توزيع السرعات  ،معامالت الطاقة وكمية الحركة ،
التدفق ذو التغير السريع  ،قاعدة الطاقة وقاعدة كمية الحركة  ،التدفق المتغير تدريجيا  .التشابه الهيدروليكي و النمذجة  :نظرية
األبعاد  ،فكرة التشابه  ،تطبيقات التشابه الديناميكي  ،النماذج الهيدروليكية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 330

تخطيط نقل

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة  :تعريف علم تخطيط النقل  ،استعماالت األراضي  ،مستويات التخطيط الحضري  ،خصائص أزمنة الرحلة  ،تحليل العرض
والطلب  ،تجميع البيانات  :أختيار العينة  ،مقابلة المنازل  ،إرسال األسئلة بالبريد  ،تولد الرحالت  :حساب معدل تولد الرحالت بالطرق
اإلحصائية المختلفة  ،توزيع الرحالت  :طريقة زيادة المعامل  ،نموذج الجاذبية  ،تخصيص الرحالت على وسائل النقل المختلفة :
منحنيات الزيادة  ،النماذج االحتمالية  ،توقيع أحجام المرور على شبكات الطرق  :طريقة الكل أو الشيء  ،شروط السعة  ،استخدام
الحاسبات اآللية فى تخطيط النقل  :مراجعة البرامج المتاحة فى تخطيط النقل وتطبيقاتها  ،تقييم البدائل المقترحة  :تحليل الفوائد ،
طريقة حساب النقاط .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 340

هندسة بيئية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة لعلم البيئة  ،التحكم فى نوعية المياه  ،إدارة المخلفات الصلبة  ،تلوث الهواء  ،الجمع والتداول والنقل  ،مصادر وأنواع التلوث ،
الفصل والفرز واالختيار  ،القياس والتحكم  ،المعالجة والتخلص وإعادة االستخدام  ،القضاء على التلوث  ،الضوضاء  ،التلوث الشكلي
والذوقي والجمالي  ،قانون البيئة وتطبيقاته .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 331

تصميم أعمال الري

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 3 :

المحتوى العلمي للمقرر
التصميم التقديري والتصميم الهيدروليكي للمنشآت اآلتية  :الحوائط السائدة  .تقاطعات الطرق مع المجارى المائية  :الكباري الخرسانية
المسلحة  ،الرابح  .تقاطع المجارى الما ئية السحارات البداالت  .منشات الحجز  :نظريات قوى التسريب وضغط الرفع والنحر ،
الهدارات القناطر  ،الجسور الترابية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 330

هندسة الطرق والمطارات ( )1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
التصنيف الوظيفي للطرق  ،تخطيط واختيار مسار الطريق ،اقتصاديات الطرق  ،محددات وخصائص التصميم الهندسي  ،مسافات الرؤية
 ،التخطيط األفقي التخطيط الرأسي  ،تناسق التخطيط  ،عناصر القطاع العرضي  ،تخطيط وتصميم التقاطعات السطحية والتقاطعات الحرة
 ،تصميم شبكات الطرق الحضرية بجميع عناصرها  ،اعتبارات األمان والبيئة فى التصميم الهندسي  ،التخطيط والتصميم الهندسي
للمطارات  ،تطبيقات الحاسب اآللي فى التصميم الهندسي .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 331

هندسة المرور

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة  :تعريف هندسة المرور  ،مشكالت المرور  ،عناصر هندسة المرور األربعة (السائق  ،المشاة  ،العربة والطريق )  ،خصائص
تدفق المرور  :حساب السعة ومستويات الخدمة  ،النسج فى التقاطعات والطرق السريعة والحرة  :وسائل التحكم المرورية  :تعريف
بأنواع أجهزة التحكم المرورية والغرض منها ووسائل تشغيلها  ،التحكم فى القطاعات  :نقط التصادم عند التقاطعات  ،تنظيم عبور
المشاة وحركة الدرجات  ،االشارات الضوئية  :االنتظار  :أنواع وخصائص أماكن االنتظار  ،الحوادث واألمان على الطرق  :العوامل
المسببة ل لحوادث  ،تقارير الحوادث  ،أنواع الحوادث وإحصائيتها  ،دراسة نقط تكرار الحوادث وتكلفتها االقتصادية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 360

هندسة صحية ( ) 1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
الدراسات المبدئية األزمة لمشروعات التغذية بالمياه  ،مصادر المياه وأعمال التجميع أعمال تنقية المياه  ،أعمال تخزين المياه  ،العينات
وتحاليل المياه  ،أعمال التوزيع وشبكات المياه  ،تخطيط مشروعات التغذية بالمياه .

المرجع الرئيسي :

الفرقة الرابعة
( األشغال العامة )
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 436

تصميم منشآت خرسانية ( ) 3

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تصميم البالطات المسطحة بالطرق المختلفة  ،مقدمة للتصميم تحت تأثير الزالزل  ،مقدمة للخرسانة سابقة اإلجهاد  ،تصميم األسطح
الدورانية  ،التسليح  ،تصميم المنشآت غير المحددة إستاتيكيا باستخدام الخرسانة سابقة اإلجهاد القوى الداخلية األساسية والثانوية ،
تخطيط الكابالت في الخرسانة السابقة اإلجهاد  ،طريقة حاالت الحدود  ،مقدمة للكباري الخرسانية المسلحة  ،أنواعها وتفاصيلها.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 430

تصميم منشآت معدنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 ، 2:

درس 2 ، 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
تصميم الكمرات اللوحية  ،تصميم القطاعات المركبة  ،تقدير تكاليف المنشآت المعدنية  ،أنواع الكباري المعدنية  ،تصميم الكمرات
الطويلة والعرضية في كبارى الطرق وكبارى السكة الحديد  ،تصميم الدعامات األفقية والرأسية  ،تصميم الكمرات الرئيسية  ،تصميم
عناصر االرتكاز المتحركة والمفصلية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 440

هندسة السكك الحديدية

عدد الساعات أسبوعيا
محضرات 4 ، 2 :

درس 2 ، 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
ديناميكية سير القطارات  :قوى الجر والمقاومات أثناء السير بعجلة أو أثناء الفرامل  ،سعة الخطوط الحديدية  ،تصميم جدول مسير
القطارات  ،التخطيط الهندسي للسكة  :السر عات  ،تصميم المنحنيات الرأسية واألفقية ومنحنى االنتقال والقطاعات الطولية والعرضية ،
التصميم اإلنشائي للسكة :أساس السكة  ،دراسة االهتزاز والضوضاء  ،تالمس القضبان والعجالت خروج العجالت عن القضبان ،
مخروطية العجالت  ،ضرب السكة  ،القوى المؤثرة على القضيب  ،عيوب وتأكل القضبان واالجهادات بالقضبان  ،تصميم القضبان
وفجواتها ووصالتها ولحامها ،الفلنكات ( أنواعها ووظيفتها وتصميمها) ،مادة التزليط( وظيفتها وخواصها وتصميمها) تكنولوجيا
السكك بدون مادة التزليط  ،المفاتيح والتفريعات  :المفاتيح  ،التخطيطه ،التحويلية  ،المقص  ،المفصلة  ،التفريعة المزدوجة  ،المحطات
واالحواش  :موقع المحطات ( ركاب،بضائع ) مستلزمات كل منها  ،تصميم أحواض القطارات  ،الفرز  ،التستيف والحاويات  ،سعة
المحطات والعربات تكاليف السكك الحديدية وتعريفة النقل بها  ،إشارات السكك الحديدية  :أنواعها  ،تقسيمها  ،كشك البلوك  ،وسائل
تأمين الحركة الميكانيكية  ،التحكم في سير القطارات  ،نظام قسم البلوك األتوماتيكي  ،نظام التحكم المركزي ،التحكم األتوماتيكي لسير
القطارات  ،الصيانة والتجديدات  :مواصفات وشروط الصيانة والتجديدات لذلك  ،النقل السريع للسكك الحديدية  :أنظمته ووظائفه
وتشغيله .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 430

هندسة طرق ومطارات ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مواد إنشاء الطرق  :تصميم وخصائص الخلطات اإلسفلتية  ،خصائص المواد واالختبارات والمواصفات  ،التصميم اإلنشائي للطرق:
اال جهادات في الرصف اإلسفلتي  ،االجهادات في الرصف الخرساني  ،اعتبارات األحمال المرورية والمركبات  ،تثبيت التربة التصميم
اإلنشائي للرصف الخرساني  ،تصميم رصف أسطح الكباري وأرضيات المصانع التي تتعرض لألحمال عالية  ،التصميم اإلنشائي
للرصف في المطارات  ،أساليب إنشاء الطرق وتصميم الصرف  :إنشاء الرصف اإلسفلتي  ،إنشاء الرصف الخرساني  ،ضبط الجودة،
تصميم الصرف السطحي في الطرق والمطارات ،صيانة إعادة طبقات الرصف  :إعادة استخدام الرصف اإلسفلتي القديم  ،إدارة الصيانة
 ،تطبيقات الحاسب اآللي في تصميم الطرق .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

إنس 411

كتابة التقارير الفنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المحتوى العلمي للمقرر
يرمى هذا المنهج الدراسي أو المقرر إلى إعطاء الطالب المبادئ األولية لكتابة التقارير  .كما يمد الطالب باألساس المنطقي لكتابة
التقا رير  ،والبنية لكتابة التقرير والتفاصيل األخرى مثل المظهر الخارجي العام  ،واألسلوب اللغوي الذي يتم مناقشته  .وعالوة على
كتابة التقرير فإن الطالب يعطى أيضا تمارين إضافية كضرورة لتقوية قدراته في الكتابة عامة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 422

إدارة المشروعات المدنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة ألسس إدارة المشروعات  ،األهداف الرئيسية ودورة عمر المشروع  .التعريف بالمشروع بصفة عامة وكجزء رئيسي في الخطط
االستراتيجية بصفة خاصة  .مراحل المشروع  ،النواحي التي يتم مراعاتها  ،الغرض  ،األنشطة والمشاركون في مراحل المشروع
المختلفة  ،دور الجودة في مراحل المشروع المختلفة  ،إدارة العقود  ،النواحي القانونية  ،الهياكل التنظيمية لكل من المالك والمقاول ،
واجبات ومسئوليات وسلطات األعضاء الرئيسين  ،مقدمة ألسس حساب التكاليف والعوامل المؤثرة عليها  ،تطبيقات في تنفيذ
المشروعات المدنية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 422

المشروع

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 1 :

درس 3 :

المحتوى العلمي للمقرر
الهدف العام من المشروع هو السماح لكل طالب أن يجمع كل ما يتدرب علية في مجموعة موحدة من المعلومات  ،من الناحية السلوكية
 :يسمح للطالب بالعمل في مجاميع وان يجعلهم يتدربون باتباع طرق هندسية على أسس علمية إلنجاز المشروع  ،وهذا يدعم وجود
مستندات وطرق عرض جيدة  ،ومن الناحية التكنولوجية يسمح لهم باالختيار من خالل مجموعة من المشاريع المقترحة من مختلف
أعضاء هيئة التدريس  ،موضوعات هذه المشاريع تنتمي إلى مختلف المواد في المنهج الدراسي أو أي موضوعات أخري تعتبر مهمة .

المرجع الرئيسي :

المقـــررات التخصصيةاالختيــارية
لشعبة الهندسة المدنية
شعبة األنشاءات
مقرر تخصصي اختياري ()1
 هدن  313تحليل منشآت بالحاسب اآللي
 هدن  321أنواع الخرسانة الخاصة
 هدن  322مواد الهندسة المدنية الحديثة
 هدن  323ضبط الجودة والتأكد
 هدن  324الفحص واالختبارات غير المتلفة
 هدن 336

المنشآت ذات الحوائط الحاملة

 هدن 334

طرق التشييد

 هدن  346التربة والصخور فى المناطق الجافة
 هدن  344السلوك الديناميكي للتربة
 هدن 333

المنشات المعدنية المدرفلة على البارد

 هدن 366

معدات البناء والتشييد

مقرر تخصصي اختياري ()4(، )3( ، )2























هدن 413
هدن 412
هدن 421
هدن 422
هدن 423
هدن 424
هدن 423
هدن 433
هدن 432
هدن 443
هدن 442
هدن 433
هدن 434
هدن 433
هدن 436
هدن 434
هدن 464
هدن 463
هدن 441
هدن 442
هدن 431
هدن 432

هندسة الزالزل
المباني العالية
إصالح وتقوية المنشات
مواد البوليمرز فى الخرسانة
خرسانة األلياف
متانة الخرسانة
ميكانيكا الكسر فى الخرسانة
تحليل متقدم لكباري الخرسانة المسلحة
أسقف الخرسانة المسلحة القشرية
تكنولوجيا الصب والتشييد فى االساسات
تحسين التربة
االتجاه الحديث فى الكباري المعدنية
سلوك المنشآت المعدنية
تصميم المنشات المعدنية الخاصة
التصميم اللدن للمنشآت المعدنية
التشكي ل واإلنشاء والصيانة للمنشآت المعدنية
إدارة مصادر المشروعات
تحليل النظم فى الهندسة اإلنشائية
األمان ضد الحريق فى المنشات الخرسانية
المباني العالية واألبراج الخرسانية
تداخل المنشات والتربة
األنفاق والمنشآت تحت األرض

المقررات التخصصية االختيارية()1
شعبة اإلنشاءات
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 313

تحليل منشآت بالحاسب اآللي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة عن استخدام الحاسب اآللي فى التحليل اإلنشائي  ،اللغات المختلفة التي تناسب التحليلل اإلنشلائي  ،البرمجلة  ،كتابلة مجموعلة ملن
البلرامج لحلل الكملرات وإيجلاد القلوى الداخليلة وسلهم التلرخيم  ،أعلداد بلرامج لخلواص القطاعلات المختلفلة وحسلاب اإلجهلادات العموديلة
وإجهادات القص  ،حساب اإلجهادات المركبة والرئيسية.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 321

أنواع الخرسانة الخاصة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
الخرسانة خفيفة الوزن  ،الخرسانة ذات الكثافة العالية  ،الخرسانة سابقة التجهيز  ،الحقن على الركلام فلى الموضلوع مسلبقا  ،الخرسلانة
عالية األداء  ،الخرسانة المسامية  ،الخرسانة المعالجة بالبخار  ،الخرسانة المستخدمة تحت الماء  ،خرسانة األجواء الحارة.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 322

مواد الهندسة المدنية الحديثة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
أنواع مواد الهندسة المدنية الحديثة  ،تقنية التجهيز  ،السلوك والخواص  ،تطبيقات.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 323

ضبط الجودة والتأكد

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
الفحللص الفنللى  ،خطللوات الللتحكم فللى النوعيللة  ،مكونللات تأكيللد الضللمان  ،األسللس التصللورية لخطللط الللتحكم فللى النوعيللة  ،مكونللات تأكيللد
الضللمان  ،األسللس التصللورية لخطللط الللتحكم فللى النوعيللة وضللمان نجاحهللا  ،الللتحكم اإلحصللائي لنوعيللة الخرسللانة  :تطبيقللات باسللتخدام
البرامج الجاهزة للحاسب اآللي.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 324

الفحص واالختبارات غير المتلفة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
أسللس الفحللص  ،الفحللص قبللل وأثنللاء وبعللد إتمللام البنللاء  ،كتابللة التقاريـــللـر ( اسللتخدام البللرامج الجللاهزة للحاسللب اآللللي )  ،الغللرض مللن
االختبلارات غيلر المتلفلة  :اختبلار الصلالبة السلطحي  ،واختبلار االمتصلاص  ،اختبلار نفاذيلة الملاء  ،اختبلار الموجلات فلوق الصلوتية ،
اختبار النضوج  ،االختبار باألشعة السينية  ،أسلوب المجال المغناطيسي  ،أسلوب المجال الكهربائي  ،استخدام دهان اإلجهاد.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 336

المنشآت ذات الحوائط الحاملة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
أنواع وخواص الطوب والحجارة والصخور المستخدمة فى المنشآت ذات الحوائط الحاملة  ،طرق تنفيذ الحوائط الحاملة أنواع األسقف
 ،حوائط المباني العالية  ،تصميم وتفاصيل المنشآت ذات الحوائط الحاملة المختلفة  :عمارات  ،أسوار  ،عقود  ،قبوات.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 334

طرق التشييد

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
المواد المستخدمة فى المنشآ ت الخرسانية المسلحة  ،األنظمة التقليدية ( حوائط حاملة  ،هيكلية )  ،األنظمة سابقة الصب وطريقة
تنفيذها والوصالت الخاصة بها وتفاصيلها  ،النظام النفقي  ،طريقة البالطات المرفوعة وتفاصيلها.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 346

التربة والصخور فى المناطق الجافة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
التربة القابلة للتمدد الطبيعة  ،المنشأ  ،العوامل المؤثرة على التمدد واالنكماش بالتربة ،التمييز  ،التصنيف  ،التنبؤ باالرتفاع  ،إعداد
وبناء األساسات واإلجراءات العالجية  ،توزيع التربة المنتفخة فى مصر  :التربة القابلة لالنهيار  :الطبيعة  ،المنشأ  ،الحدوث ،
التمييز ،أخذ العينات واختبارها  ،التنبؤ بالهبوط واإلجراءات العالجية  ،توزيع التربة القابلة لالنهيار فى مصر  :ميكانيكية الصخور :
كتل الصخر  ،التحرى عن أماكن الصخور  ،االختبار المعملي للصخور  ،التصنيف الهندسي للصخور  ،وصف عدم االستمرار
الجيولوجي  ،التأسيس على الصخور.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 344

السلوك الديناميكي للتربة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
تللأثير الذبللذبات علللى الللنظم  ،حركللة الموجللات فللى التربللة  ،عالقللة اإلجهللادات  ،االنفعللاالت الديناميكيللة فللى التربللة  ،االختبللارات الحقليللة
والمعملية لقياس الخواص للتربة الديناميكية.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 333

المنشآت المعدنية المدرفلة على البارد

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة ألشكال وخواص القطاعات المشلكلة عللى البلارد  ،معلايير التصلميم المسلتخدمة فلى الحديلد المشلكل عللى البلارد  ،تصلميم الكملرات
بقطاعات ذو شفة ضغط مقواة  ،تصميم أعضاء الضغط مع أخلذ تلأثير االنبعلاج الموضلعي فلى االعتبلار  ،تصلميم القطاعلات األسلطوانية (
األنابيب والمواسير )  ،تصميم الوصالت.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 366

معدات البناء والتشييد

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
العمليات الميكانيكية الرئيسية فى التشييد  ،معدات تحريك التربة  ،معدات الرفع  :رافعات  ،األوناش  ،النقل  ،الضخ  ،تجميع المعدات
 ،تخطيط واختبار معدات البناء  ،تقدير اإلنتاج  ،اقتصاديات معدات البناء  ،الصيانة واإلصالح.

المرجع الرئيسي :

مقررات تخصصية اختيارية ()4(،)3(،)2
شعبة اإلنشاءات
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 413

هندسة الزالزل

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

خللواص الللزالزل  ،أخطللار الللزالزل فللى مصللر  ،اسللتجابة الللنظم اإلنشللائية األحاديللة فللى درجللة الحريللة فللى أحمللال
ديناميكية مختلفة  ،تحليل المجال الزمني  ،االستجابة الضوئية  ،كلود التصلميم  ،اسلتعمال الحاسلب اآلللي لحسلاب
القوى الناتجة عن الزالزل.
المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 412

المباني العالية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
أنواع المباني العالية  ،األحمال  ،المباني ذات الجساءة العالية  ،المباني ذات الحوائط والهياكل عالية الجسلاءة  ،األحملال عللى الملداخن ،
التحليل اإلستاتيكى التقريبى  ،تحليل تقريبى للطاقة الحركيلة للملداخن  ،األحملال عللى أبلراج الكهربلاء  ،تحليلل تقريبلى للحركلة فلى أبلراج
الكهرباء.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 421

إصالح وتقوية المنشآت

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
أسباب العيوب  ،تقييم المنشآت  ،المواد الالزمة لإلصالح والتقوية  ،طرق اإلصالح  ،طرق التقوية.
المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 422

مواد البوليمرز فى الخرسانة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
المووداا المقو وال والمووداا الم بووول ز )وودللم س ن الش عووبمل الملووويل )مووداا الووودللم س الش عووبمل المح ديوول ىاو
أعمنت )درتالمدى و)دللم س الش عبمل المضبف ىالهب مداا م بول تونلل ىمالل اإلم بج الشداص ال صومل
ال طولق.
المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 423

خرسانة األلياف

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
أنللواع األليللاف وخواصللها  ،األسللس النظريللة الحتللواء األليللاف  ،خللواص الخرسللانة المخلوطللة باأللي لاف الحديديللة فللى الحالللة الطازجللة
والمتصلدة  ،ألياف البولي بروبولين فى الخرسانة  ،استخدام األلياف الزجاجية فى الخرسانة  ،تطبيقات على خرسانة األلياف .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 424

متانة الخرسانة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مسامية الخرسانة  ،تأثير الجلو عللى الخرسلانة  ،تلأثير ميلاه البحلر عللى الخرسلانة  ،تلأثير الكرنبلة عللى الخرسلانة  ،مهاجملة الكبريتلات
للخرسانة  ،مقاومة الخرسانة للذوبان والتجمد ،تآكل حديد التسليح فى الخرسانة فى األجواء الساحلية  ،تأثير الوسلط العللوي والكربلوني
على الخرسانة  ،مقاومة البرى فى الخرسانة  ،تحمل الخرسانة للنار

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 423

ميكانيكا الكسر فى الخرسانة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
المراحللل المختلفللة فللى خلطللة األسللمنت  ،تطللور التركيللب البنللائى الللدقيق  ،تللداخل الركللام بالخلطللة  ،التركيللب البنللائى الللدقيق اإلجمللالي
للخرسانة  ،تأثير كل من نسبة م/س واإلضافات المعدنية على التركيب البنائى اللدقيق للخرسلانة  ،أساسليات ميكانيكلا االنهيلار ( الكسلر )
التقليدية  ،التحليل بواسطة طريقة ميكانيكا اال نهيار ( الكسر ) باسلتخدام بلرامج العناصلر المحلددة  ،الكسلر فلى الملواد القصلفة  ،اسلتنباط
الخواص فى الكسر معمليا .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 433

تحليل متقدم لكباري الخرسانة المسلحة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
أنواع الكباري  ،مواصفات التصميم بالنسبة للكودات الدولية المختلفة واألحمال المستخدمة  ،الكباري ذات البالطات والكباري ذات
الكمرات الصندوقية  ،الخرسانة سابقة اإلجهاد  ،األنظمة الحديثة للكباري الخرسانية  :كابولية  ،معلقة ،ذات الكابالت عقدية  .الركائز
والفواصل  ،طرق التنفيذ والصيانة.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 432

أسقف الخرسانة المسلحة القشرية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
األسطح الدورانية ( القبة  ،المخروط )  ،القشريات األسطوانية  ،األلواح المنطبقة  ،التحليل باستخدام النظرية الغشائية  ،القشريات ذات
السطح القطعي الزائد والناقص  ،التحليل باستخدام نظرية العزوم .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 443

تكنولوجيا الصب والتشييد فى االساسات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
االختبار الحقلي الجيوتقن ى  ،تكنولوجيا تشييد الخوازيق  ،الحوائط والكباري  ،تدعيم أساسات المنشآت  ،التفاعل التبادلي بين التصميم
واإلنشاء فى نظم االساسات .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 442

تحسين التربة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
العوامل المؤثرة على تحسين التربة  ،التثبيت اآللي ( التكثيف ) التصريف  ،سد الشقوق  ،تقوية التربة  ،تجميد األرض  ،المعايير فى
أختيار األسلوب األمثل لتحسين التربة.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 433

االتجاه الحديث فى الكباري المعدنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة لالتجاهات الحديثة فى الكباري المعدنية  ،األرضيات الحديدية لكباري الطرق والسكة الحديد  ،الكبلاري صلندوقية القطلاع أبعادهلا ،
الحسابات اإلستاتيكية  ،الكمرات الصندوقية المركبة  ،الكباري المحتوية على دعامات وكابالت  ،الكباري المعلقة.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 434

سلوك المنشآت المعدنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
خواص حديد اإلنشلاء  ،االنهيلار  ،القصلف الكلالل فلى المنشلآت المعدنيلة  ،مسلامير البرشلام عاليلة المقاوملة  ،وصلالت مسلامير البرشلام
والقالووظ والوصالت الملحومة  ،سلوك الكمرات والمنشآت.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 433

تصميم المنشآت المعدنية الخاصة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
تحليللل وتصللميم الخزانللات الحديديللة  ،التصللميم الفراغللي  ،تصللميم أبللراج الجهللد العللالي  ،تحليللل وتصللميم األسللقف المعدنيللة المعلقللة ،
المنشآت الحديدية المستخدمة فى أعمال التربة واألساسات  ،تحليل وتصميم المنشآت المعدنية العالية.

المرجع ال رئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 436

التصميم اللدن للمنشآت المعدنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمللة للتصللميم اللللدن  ،انحنللاء الكمللرات  ،تحليللل المنشللآت لألحمللال القصللوى  ،المشللاكل الثانويللة فللى التصللميم  ،الكمللرات المسللتمرة ،
التصميم اللدن لإلطارات المعدنية.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 434

التشكيل و اإلنشاء والصيانة للمنشآت
المعدنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
التصنيـع  :الرسومات التنفيذية  ،القطع  ،التنقيب .التنفيذ  :طرق التنفيذ للمباني والكباري  ،السماحة.
الدهانات  :مواد الدهان  ،مركبات المواد المبطنة  ،اإلضافات ومواد المعالجة  ،ملواد التماسلك واللربط  ،ملواد الحشلو  ،اختبلار اللدهانات.
الصيانة  :الصدأ والتآكل .طبيعة المعدن والوسط المحيط به  ،معالجة المنشآت المعدنية كهربيا وكيميائيا.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 464

إدارة مصادر المشروعات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
تللدبير المللوارد  ،التخطلليط والللتحكم  ،نظللم المعلومللات  ،التكللاليف  ،إدارة المللوارد البشللرية  ،التكللاليف واالختيللار و التللدريب  ،الحللوافز ،
العالقات والعمل  ،إدارة الموقع  ،تجهيز الموقع  ،تسهيالت وخدمات  ،اتصاالت كتابة التقارير.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 463

تحليل النظم فى الهندسة اإلنشائية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مدخل تحليل النظم  ،مدخل األهداف المتعددة  ،وضع األهداف الوظيفية المناسبة  ،أنواع النماذج الرياضية ،النموذج الرياضي
لتخصيص الموارد  ،النموذج األمثل  ،تحليل القرار  ،أساسيات نظرية االحتماالت واإلحصاء ،صناعة القرارات فى حالة عدم التأكد ،
اعتبارات فى تخطيط المشروعات.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 441

األمان ضد الحريق فى المنشآت الخرسانية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

الدراسة اإلحصائية للمنشآت الخرسانية المسلحة وحسلاب التغيلر للعناصلر اإلنشلائية بطريقتلي مونلت كلارلو و تلايلور  ،حسلاب احتملاالت
انهيار المنشآت الخرسانية المسلحة والمركبلة ضلد الحريلق  ،مبلادئ التصلميم ضلد الحريلق  ،سللوك انهيلار الملواد تحلت تلأثير الحريلق ،
طرق حساب المقاومة القصوى للعناصر اإلنشائية المعرضة للحريق  ،الحكم على العناصر التي تم إصالحها بعد تعرضلها للحريلق وطلرق
اإلصالح.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 442

المباني العالية واألبراج الخرسانية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
العناصر المستخدمة فى المنشآت العالية ( الخطية  ،السطحية  ،القلب )  ،طرق تحليل المنشآت العالية  :طريقة اإلطار  ،الكابولى ،
حوائط القص  ،طريقة القلب المثقب  ،طريقة العناصر المحددة  .األحمال المعرضة لها من رياح وزالزل  ،مقارنة بين األنظمة المختلفة

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 431

تداخل المنشآت والتربة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
توزيع الضغوط فى التربة  ،النمذجة للتربة  ،تحليل وتوزيع اإلجهادات فى االساسات الشريطية والمستطيلة والمستديرة  ،تصميم اللبشة
 ،تحليل االساسات للمباني العالية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدن 432

األنفاق والمنشات تحت األرض

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
تصللنيف األنفللاق  ،حفللر األنفللاق  ،تحليللل وتصللميم تبطللين النفللق  ،هبللوط التربللة نتيجللة لألنفللاق  ،اسللتخدام األجهللزة الخاصللة بالهندسللة
الجيوتقنية  ،تحليل وتصميم البرابخ والمحطات والمنشآت تحت األرض .

المرجع الرئيسي :

المقـــررات التخصصية االختيــارية
لشعبة الهندسة المدنية
شعبة المياه و المنشآت الهيدروليكية

مقرر تخصصي ز1ن ز2ن ز3ن ز4ن
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الهيدرولوجيا الهندسية
مقدمة لعمليات بحوث الموارد المائية
هيدرولوجيا المياه الجوفية
الهيدروليكا الحسابية
الهندسة الهيدروليكية
البيئة الساحلية
طرق حسابية
الهيدرومترية
النمذجة الهيدروليكية
هندسة األنفاق
قياس جودة المياه
مبادئ الهندسة البيئية
طرق الري الحديثة
المالحة الداخلية
الري والصرف المتقدم
هندسة السدود
هندسة الموارد المائية
هندسة محطات الطلمبات
هندسة المياه الجوفية
تاريخ الهندسة الهيدروليكية
األثر البيئي للمشروعات

المقررات التخصصية ()4(،)3(،)2(،)1
شعبة المياه و المنشآت الهيدروليكية
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 440

الهيدرولوجيا الهندسية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
اللللدورة الهيدرولوجيللله  0البيانلللات واألرصلللاد الهيدرولوجيللله نظريلللة االحتملللاالت وتوقلللع الفيضلللانات ملللن بيانلللات األمطلللار  0اللللدورة
الهيدرولوجيلله ومصللادر الميللاه مللن المنللاطق الجافللة  ،والمنللاطق الشللبه جافلله والمنللاطق الرطبللة  ،التحليللل اإلحصللائي للبيانللات وطللرق
التعامللل معهللا  0اختيللار القلليم التصللميميه مللن البيانللات المتللوفرة  0وحللدة الهي لدروجراف دراسللة نظريللة ثللم تطبيقللات الهيللدروجرافات
االصطناعية  0أمثلة من حسابات مناطق األمطار في أعالي النيل  0كيفية حساب الفيضانات المتوقعة من العواصف الممطرة .
أعمللال الحمايللة مللن السلليول والفيضللانات والدراسللات االقتصللاد ي له الالزمللة  0الميللاه الجوفيللة واسللتغاللها وعالقتهللا بالميللاه السللطحية
الدراسات الهيدرولوجيه الالزمة في مشروعات المياه وكيفية عرضها والقيام بها0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 441

مقدمة لعمليات بحوث الموا رد المائية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
تخطيط وتحليل نظم الموارد المائية  :مقدمة لتخطيط الموارد المائية  ،تحليل نظم الموارد المائية  :من المهندسين وصانعي القرار ،
خواص وتطبيقات تحليل النظم  ،تحليل خطط جودة وإدارة المياه  :مقدمه لتقييم الجودة والمنفعة  ،صياغة التخطيط نماذج التخطيط
وطرق الحل  ،دوال الهدف وشروط المعادالت البرمجة الديناميكية  ،البرمجة الخطية طرق المحاكاة والبحوث  ،برامج الحاسب للبرمجة
الخطية  0أهداف تخطيط الموارد المائية  ،إدارة جودة المياه السطحية  ،تخطيط الري وإدارته  ،التنبؤ بجودة المياه ومحاكاتها  ،إدارة
جودة المياه ونمذجتها 0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 442

هيدرولوجيا المياه الجوفية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
المياه الجوفية والطبقات الحاملة للمياه  ،تعريفات  ،أنواع الطبقات الحاملة توزيع الجوفية في باطن األرض  000 ،الخ
الخواص الفيزيائية للطبقات الحاملة للمياه  ،قانون دراسي و النفاذيه الهيدروليكية والسريان في الطبقات الحاملة للمياه  ،قياس النفاذيه
الهيدروليكية في الطبيعة وفى المعمل وقياس المعامالت األخرى مثل معامل التوصيل ومعامل التخزين وتحديد معامل السحب اآلمن ،
استكشاف المياه الجوفية وإنشاء اآلبار وتنميتها وحمايتها  ،العالقة بين المياه السطحية والمياه الجوفية  ،نوعية المياه الجوفية  ،تلوث
المياه الجوفية وطرق حمايتها  ،هبوط األراضي وحركتها نتيجة ضخ المياه الجوفية 0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 443

الهيدروليكا الحسابية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
األشكال المميزة لقوانين الحفظ  :قوانين الحفظ والمعادالت  ،إطارات جاليليان  ،الكتلة والكميه والحركة والطاقة وعالقتها بالكتلة ،
كثافة تدفق كمية الحركة والطاقة ،أمثله  0األشكال المتصلة لقوانين الحفظ  :األشكال البدائية ذات االتجاه الواحد للموائع المتجانسة
التركيب الرأسي  ،التمدد والتقلص في التدفق ذي االتجاه الواحد  ،الشكل ثنائي األبعاد لقوانين الحفظ للموائع المتجانسة  ،صياغة أويلر
والصيغ الحسابية  ،صياغة أويلر لمعادالت بوزيسنك  0طريقة الخواص  :الخواص والتعبير الجبري الثابت  ،منطقة الحالة  ،تكون
وحساب القفز الهيدروليكية  ،شرط الالحتمية لطريقة الخواص  0الطرق الحسابية  :طريقة الخواص باستخدام الثالث نقاط واألربع نقاط
 ،طريقة الفروق الضمنية والصريحة للتدفق ذي االتجاه الواحد األفقي تقريبا  ،طريقة الفروق الضمنية لمعادالت بوزيسنك

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 444

الهندسة الهيدروليكية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

مقدمه  :نظرة عامه على الهندسة الهيدروليكية  ،االعتبارات التاريخية  ،االتجاهات المستقبلية  0خطوط المواسير  :مقدمة هيدروليكيا
التدفق المطرد وغير المطرد في المواسير  ،قياس التصرفات في المواسير القوى في المواسير استعراض للتصرف المطرد في
القنوات المكشوفة  :مقاومة المجرى المائي ومعادلة ما نتج  ،الطاقة النوعية  ،العمق الحرج  ،القفزة الهيدروليكية  ،التدفق المتغير
التدرج  ،المقاطع االنتقالية  ،قياس التدفق  ،التدفق الغير المطرد ذي السطح الحر  :تعريف المعادالت االساسيه  ،تطبيقات  0ميكانيكية
انتقال الرواسب  :مقدمة  ،خواص الرسابه  ،انتقال الرسابه  ،تصميم القنوات الغير مبطنه  0النمذجه الطبيعية  :مقدمة التشابه
وقوانين النمذجه  ،تطبيقات قوانين التشابه  ،نماذج األنهار  0المنشات الهيدروليكيه0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 443

البيئة الساحلية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
العمليات الطبيعية للسواحل  0هيدروديناميكا األمواج  0التغيرات الديناميكية للشاطئ  0المد والجزر والبحيرات  0التغيرات ذات المدى
الطويل للشواطئ  0تأثير تغير منسوب البحر على الشاطئ  0النظام البيئي للشاطئ الكثبان الرملية الساحلية  0المستنقعات الساحلية
 0أنشطة اإلنسان والشاطئ  0إدارة المياه الساحلية  0إدارة األراضي الساحلية والترسبات  0إدارة النظام البيئي  0العشوائيات0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 446

طرق حسابيه

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمه  :معادالت نافيير  ،ستوك  ،أشكالها المختلفة  ،معادالت نافير  ،ستوك للموائع الغير قابله لالنضغاط  0طريقة الفروق المحدودة :
التقريب المنفصل  ،حل معادلة تفاضلية عاديه  ،الحل التحليلي لمسألة باستخدام طريقة الفروق المحدودة  ،طرق باستخدام الدرجات
األعلى  ،حل معادلة خطيه ذات االتجاه الواحد  ،المعادالت متعددة االتجاهات  0استخدام طريقة الفروق ألم حدوده لحل معادالت نافير ،
ستوك  :معادالت نافبر  ،ستوك في المتغيرات األولية  ،معادالت نافير  ،ستوك للتصرف المطرد وغير المطرد  ،أمثله  ،دالة السريان ،
التدويم وحلولها0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 444

الهيدرومتريه

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمه  :القياسات الحقلية  ،المواصفات العالمية للقياس  ،اختيار طريقة القياس  ،طريقة السرعة والمساحة لقياس التدفق  ،قياس
الدرجة  ،عالقة التصرف بالمنسوب  ،مشاكل خاصة في قياس التدفق  ،القياس باستخدام العوامات  ،طريقة الميل والمساحة 0
الهدارات  0المسايل مبادئ عامه نظريه  ،قياس الضاغط  ،المعايرة  ،طرق القياس درجة التخفيف  ،طريقة القارب المتحرك  ،الطريقة
الكهرومغناطيسيه  ،الدقة  ،معالجة بيانات القياس 0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 443

النمذجه الهيدروليكية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
المبادئ العامة  :مقدمه  ،ميكانيكية التشابه  ،قوانين النمذجه  ،تصنيف النماذج الهيدروليكية نماذج األنهار ذات القاع الثابت  :المبادئ
االساسيه  ،تطبيقات األنهار ذات القاع المتحرك  :المبادئ االساسيه  ،تطبيقات  0نماذج األنهار النتقال المواد والحرارة  :المبادئ
االساسيه ن تطبيقات  0نماذج الخزانات واألحواض المبادئ االساسيه  ،تطبيقات  0نماذج دراسة المد والجزر ذات القاع الثابت
والمتحرك  :المبادئ االساسيه  ،تطبيقات  0نماذج المنشئات الهيدروليكية  :عالقات التصرف ،استهالك الطاقة ،النحر  ،التكهف
والذبذبة  0نماذج خطوط المواسير  ،نماذج تدفق المياه الجوفية  ،النماذج الخاصه0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 442

هندسة األنفاق

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمه  :نبذه تاريخية عن األنفاق الهيدروليكية  ،استخدام األنفاق في األعمال الهيدروليكية  ،تصنيف األنفاق الهيدروليكية  ،إنفاق
التغذية  ،إنفاق صرف المياه  ،تخط يط النفاق المائية و اختيار مقاطعها  ،االستطالعات الجيولوجية  ،ضغوط الصخور أو التربة  ،رد
فعل التربة آو الصخور  ،تبطين األنفاق  ،تحديد أبعاد مقطع النفق والتبطين  ،تصميم األنفاق  ،طرق تنفيذ األنفاق ،إدارة الموقع والتنفيذ
0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 430

قياس جودة المياه

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
تحليل ملوثات المياه العضوية  :التشغيل  GC, MSإعداد العينات  ،فصل العينات  ،انتقاء وتكوين األيونات  ،تجميع تكامل الكمبيوتر ،
التفسير المنظورى  0 Spectraت حليل المياه الطبيعية باستخدام سبكترو متري كتله مصدر اإلشعال  ،مصدر األيون  ،محلل الكتلة
عن األيونات  ،طرق ملوثات  ،غير العضوية العنصرية  ،أعداد األلكترود والعينات  ،عوامل الحساسية النسبية والطرق القياسية ،
حساب النتائج  0سبيكترومترى كتله المج الحقلي  ،النظرية واألجهزة التطبيقيات  0الرسم القطبي النبضي  ،النظرية  ،األجهزة
والمعدات  ،التطبيقات الملخص الفولتميترى بالتقسيم إلى شرائط  ،النظرية  ،الجهاز  ،الطرق التحليلية  0إلكترودات منتقى األيونات ،
النظرية اعتبارات معمليه  0تحليل التنشيط النيوتروني  NAAطبيعة هذه الطريقة  ،تطبيقاتها التوضيحية في دراسات المياه .
اإلسبكتروسكوبى الذرى  ،القواعد األساسية  ،التطويرات فى مكونات األجهزة  ،طرق النصوع  ،أسس هذه الطريقة ،تطبيقاتها .
المدخل إلى القياس البيولوجي  :السعة  ،القياس الكيماوي البيولوجي  ،أصل القياس البيولوجي .

الم رجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 431

مبادئ الهندسة البيئية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
المقدملللة  :البيئلللة  ،تلللأثير األنشلللطة البشلللرية عللللى البيئلللة  ،تلللأثير البيئلللة عللللى األنشلللطة البشلللرية  ،تحسلللين النوعيلللة البيئيلللة  ،دور
الهندسة البيئية  .نوعية المياه  :تعاريف  ،الخواص والرؤى المختلة  ،الدورة الهيدروليكية ونوعية المياه  .المتغيرات
الطبيعية لنوعية المياه  :المواد الصلبة العالق  ،التلوث اللون  ،الطعم والرائحة والحرارة .
المتغيرات الكيماوية لنوعية المياه  :كيمياء المحاليل  ،األمالح الكلية الذائبة  ، TDSالقلوية  ،عسر الماء  ،الفلوريلد  ،المعلادن  ،الملواد
العضوية  ،الملواد الغذائيلة – المتغيلرات البيولوجيلة لنوعيلة الميلاه  :الكائنلات الممرضلة ومؤشلراتها  ،احتياجلات نوعيلة الميلاه  ،معلايير
الميللاه بالمجللارى المائيللة  ،معللايير ميللاه الصللرف  .عمليللات تنقيللة الميللاه فللى الللنظم الطبيعيللة  :العمليللات الطبيعيللة  :العمليللات الطبيعيللة ،
التخفيللف  ،الترسلليب وإعللادة التطبيللق  ،الترشلليح  ،االنتقللال الغللازي  ،االنتقللال الحللرارى  .العمليللات الكيميائيللة  :التحللويالت الكيميائيللة ،
عمليات الكيميلاء الحيويلة العمليلات االيضلية للكائنلات الدقيقلة  ،نظلم الميلاه الطبيعيلة  :اسلتجابة المجلارى المائيلة للفاقلد العضلوية القابللة
للتحلل العضوي  ،ميزان األكسجين الذائب  ،نموذج األكسجين الذائب  .التصرف العضوي وبيئة المجلرى  :تطبيلق العمليلات الطبيعيلة فلى
النظم الهندسية  ،العمليات الطبيعية  ،العمليات الكيميائية  ،العمليات البيولوجية.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 432

طرق الري الحديثة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
العالقة بين المياه والتربة  :تكوينات التربة  ،تصنيف التربة  ،السعة الحقلية  ،أنواع رطوبة التربة  ،حزام التربة  ،منطقة جذر النبات ،
توزيع الرطوبة فى التربة  ،معدل التسرب  ،الرطوبة األرضية  ،ملوحة التربة  ،احتياج الغسيل  ،تصنيف مياه الري  ،نوعية مياه الري
والنبات  ،طرق الري الحقلي  :نظم الري الحديث  ،شبكات الري  ،نظم القنوات  ،شبكات األنابيب إدارة مياه الري  :تخطيط مشاريع
الري  ،التأثير البيئي  ،اقتصاديات مشاريع الري  ،البرمجة الخطية  ،البرمجة الديناميكية عائد التكلفة لمشاريع الري  ،التدريب  ،نظم
المتابعة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر433

المالحة الداخلية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة عن المالحة الداخلية  :مجاالت المالحة الداخلية وعالقاتها المتبادلة  .السفن  :أنواعها  ،العوامل المؤثرة فى التصميم ،
التصنيف  .أنواع القنوات المالحية  :األنهار الطبيعية  ،القنوات االصطناعية  ،الترع  .تصميم قنوات المالحة الداخلية  :طرق التصميم ،
تأثير العمق  ،تصميم العمق  ،تصميم العرض  ،التخطيط وتصميم المنحنيات  .األهوسة  :أنواعها  ،األبعاد  ،الوصالت بين المواني
واألنهار النظام الهيدروليكي والقوى المؤثرة على السفن  .الظواهر الهيدروليكية المرتبطة بالمالحة  .حماية جوانب القنوات المالحية
تصميم التكسية  .األرصفة  :األنواع  ،المواقع  ،التخطيط  ،تأثير السفن عالمات اإلرشاد والمالحة  .القواعد المنظمة للمالحة

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 434

الري والصرف المتقدم

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

الري  :العالقة بين النبات والتربة والمياه واإلنتاج والبيئة  ،األسس الحديثة في طرق توزيع المياه وفقا لالحتياج أو المتوفر األسس
الحديثة في طرق التحكم في المياه وفقا لمتطلبات األرقام أو الخلف  ،البوابات االوتوماتيكيه ونظريات تشغيلها واختيارها كيفية عمل
الميزانيات المائية للترع والمناطق المختلفة ،كيفية استغالل البيانات المساحية من المعلومات الجغرافية لتقدير االستهالك المائي المتغير
وفقا للتغيرات  ،مستقبل نظام الري في مصر تحت ظروف نقص نصيب الفرد من المياه  ،الخطة القومية لتطوير أداء شبكات الري
ورفع كفاءة التوزيع الصرف  ،:تصميم وتخطيط شبكات الصرف لألغراض المختلفة  ،للفاقد نعالجه التربة القلوية أو الحمضية  ،كيفية
إنشاء شبكات الصرف المغطى وصيانتها  ،الخامات المتوفرة واستغاللها  ،البيئة وأهميته الصرف الزراعي  ،إعادة استخدام مياه
الصرف في الري و المحددات لذلك 0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 433

هندسة السدود

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
التطور التاريخي للسدود وعالقته بالحضارة االنسانيه  ،الدراسات الهيدرولوجيه المتعلقة بمشروعات السدود  ،أنواع السدود ومدى
مالئمة كل نوع وكيفية تحديد ه  ،الدراسات االقتصادية وحسابات التكاليف والعائد وطرق تمويل مشروعات السدود  ،اعتبارات التصميم
من الناحية الجيولوجية و الطبوغرافيه والمواد المتاحة لإلنشاء والتكنولوجية المتوفرة ،التصميم الهيدروليكي للسدود ونظم التحكم
ومسار المياه الفائضة  ،التصميم اإلنشائي للسدود  ،االساسات وجسم السد والتحليل اإلنشائي و تكنولوجيا التنفيذ  ،اآلثار البيئية
الناتجة عن السدود والخزانات وكيفية حسابها وطرق عرضها  ،السدود والطاقة الهيدروليكية  ،مشروع السد العالي  :كمنشأ مدني
ضخم  ،كمنشأ هيدروليكي ذو آثار إيجابية على مصدر المياه في مصر  ،مشروعات السدود الموجدة والمتوقعة في حوض نهر النيل
أثارها على المصادر المائية في مصر0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هد ر 436

هندسة الموارد المائية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
اللدورة الهيدرولوجيله والمصلادر المائيلة وتنميتهلا  ،كيفيللة تقلدير كميلات الميلاه المتوقعلة  ،طللرق حسلابات متطلبلات الميلاه فلي المشللاريع
المختلفللة  ،متطلبللات نوعيللة الميللاه مللن الناحيللة الكيميائيللة والبيولوجيللة  ،توقعللات السللريان بالمجللارى المائيللة ومللدى تعرضللها للتلللوث ،
تخزين الميلاه وتوزيعهلا  ،تنميلة الميلاه الجوفيلة والمحافظلة عليهلا كملا ونوعلا  ،تجهيلز الميلاه للشلرب التقلدم الصلناعي ومتطلبلات الميلاه
والتلوث  ،تنمية المصادر المائية في مصر ومسلتقبل الزراعلة اقتصلاديات مشلروعات الميلاه  ،اللتخلص ملن النفايلات أثلره عللى المصلادر
المائية  ،معالجة مياه الصرف وتوافق ذلك مع االستعماالت المختلفة  ،قوانين حماية البيئة والمصادر المائية 0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 434

هندسة محطات الطلمبات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
أنواع الطلمبات وتصنيفها  :من الناحية الهيدروليكية ومن ناحية اآلالت الهيدروليكيلة  0ملن وجهلة نظلر اسلتهالك الطاقلة وكيفيلة حسلاب
ذلللك مللن وجهللة نظللر الغللرض المسللتخدمة مللن اجللله لرفللع مللراد صلللبه /سللائله /غازيلله  ،تصللميم الطلمبللات واختيارهللا والعوامللل المللؤثرة
منحنيات الخواص من حيث العالقة بين مقدار الرفع ومعدل الضلخ فلي اختيلار طلمبلات اللري آو اآلبلار أو مكافحلة الحريلق أو رفلع الملواد
الصلبة  ،األداء والعوامل االقتصادية محطات الطلمبات ومنشأتها  0العناصر المكونة لمحطلة الطلمبلات واعتبلارات التصلميم كيفيلة تحديلد
أبعاد هذه العناصر وتصميميها  0التكنولوجيا الحديثة للطلمبات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح  ،أعملال نلزح الميلاه وعالقتهلا بالتربلة 0
اقتصاديات الطلمبات في مشروعات مصادر المياه عموما ومشروعات الري بصفة خاصة 0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 433

هندسة المياه الجوفية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

الللدورة الهيدرولوجيلله ووضللع الميللاه الجوفيللة فيهللا  ،أنللواع الطبقللات الحاملللة للميللاه وخواصللها  ،سللريان الميللاه الجوفيللة فللي الطبقللات
المختلفة مقدمله وتعريفلات  ،المعلامالت  ،المعلادالت الحاكملة للسلريان  ،التلداخل بلين الميلاه الجوفيلة والميلاه السلطحية  ،الطلرق الحديثلة
الستكشاف الميلاه الجوفيلة  ،طلرق حفلر اآلبلار وتنميتهلا وصليانتها  ،حسلاب تكلاليف واقتصلاديات اآلبلار والميلاه الجوفيلة  ،كيفيلة اختيلار
الطلمبات وأنواعها  ،إدارة وتنمية المياه الجوفية  ،نوعيه المياه الجوفية واستعماالتها
ومعالجتها وحمايتها من التلوث  ،استغالل المياه الجوفية في المناطق الساحلية  ،أعمال تخفيض مناسيب المياه لبنلاء االساسلات  ،أعملال
بناء االساسات تحت المياه0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 432

تاريخ الهندسة الهيدروليكية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمه عامه  :التطور التاريخي لمبادئ هيدروليكيا القنوات المكشوفة وميكانيكا الموائع والهيدروليكا النهرية  0السدود القديمة  :مثال
سد الكفرة  ،أبعاد ه  ،تصور إعادة إنشاؤه  ،اتزانه  ،تاريخ إنشاؤه  0الحضارة الهيدروليكية القديمة في مصر

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدر 420

اإلثر البيئي للمشروعات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمه لعلوم البيئة  ،كيفية تقييم المشروع بيئيا  ،أساليب ونظم التقييم للمشروعات  ،تقدير اآلثار البيئية للمشروعات ،
قانون البيئة وتطبيقاته  ،دراسة حاله تطبيقيه 0

المرجع الرئيسي :

درس :

المقـــررات التخصصية االختيــارية
للهندسة المدنية
شعبة األشغال العامة
مقرر تخصصي اختياري ()1
 هدش 410
 هدش 411
 هدش 412

المساحة الجيوديسية
مجال الجاذبية وتأثيره على القياسات
المساحة باستخدام االقمار الصناعية

مقرر تخصصي اختياري ()2
 460 هندسة صحية ()2
 هدش  462مياه المخلفات الصناعية والخطيرة
 هدش  463تنقية المياه ألغراض الصناعة

مقرر تخصصي اختياري ز3ن ز4ن
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تطبيقات الحاسبات اآللية فى المساحة
االستشعار عن بعد وتطبيقاته
نظم المعلومات الجغرافية
تكنولوجيا إنشاء الطرق والمطارات
صيانة الطرق والمطارات
هندسة المطارات
اقتصاديات الطرق
نظم إدارة المرور
اقت صاديات إنشاء وصيانة خطوط السكك الحديدية
مبادئ اقتصاديات النقل
تخطيط وإدارة النقل العام
تحليل التأثير المروري لألنشطة المختلفة
دراسات األثر البيئي
دراسات التقييم البيئي
إدارة المخلفات الصلبة

المقررات التخصصية االختيارية ()1
شعبة األشغال العامة
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 410

المساحة الجيوديسية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
المسللاحة الجيوديسللية والطللرق المختلفللة لتحديللد مواقللع الللنقط علللى سللطح األرض  ،ضللبط األرصللاد المسللاحية حسللب نظريللة أقللل مجمللوع
لمربعات األخطاء وتحليل نتائج التصحيح  ،علم الفلك وتطبيقاته فى المساحة الجيوديسية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 411

مجال الجاذبية وتأثيرة على القياسات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة عامة عن شكل األرض وعالقاتها باألجرام السلماوية وخاصلة المجموعلة الشمسلية  ،المكونلات الداخليلة للكلرة األرضلية والتقريلب
الرياضللي لشللكل األرض الطبللوغرافى الفعلللي  ،مجللال الجاذبيللة األرضللية  :تسللارع الجاذبيللة األرضللية  ،جهللد الجاذبيللة األرضللية  ،األسللطح
المتسللاوية الجهللد ( سللطح الجيللود وعالقتلله بالشللكل الرياضللي لللألرض )  ،الطللرق المختلفللة لقيللاس تسللارع الجاذبيللة األرضللية  ،شللبكات
الجاذبية األرضية الدولية واإلقليمية  ،األنواع المختلفة لحيود قيم الجاذبية األرضية وطرق حسابها  ،تلأثير مجلال الجاذبيلة األرضلية عللى
ق ياسللات الميزانيللة الدقيقللة  ،تللأثير الجاذبيللة األرضللية علللى إسللقاط القياسللات المسللاحية مللن سللطح األرض إلللى سللطح اإلسللناد والحسللاب
الجيوديسى  ،تأثير الجاذبية األرضية على القياسات الفلكية  ،استخدام اختالف قيم الجاذبية فى حساب التحلرك الرأسلي للقشلرة األرضلية
 ،تللأثير الجاذبيللة األرضللية علللى مللدارات االقمللار الصللناعية المسللتخدمة فللى العمليللات المسللاحية  ،التللدريب علللى اسللتخدام أجهللزة قيللاس
الجاذبية األرضية النسلبية  ،دراسلة تلأثير مجلال الجاذبيلة األرضلية عللى مواضلع اللنقط فلى شلبكات المثلثلات األرضلية  ،الطلرق المختلفلة
لتعيين سطح الجيود وأهميتها بالنسبة لتطبيقات النظام العالمي لألقمار الصناعية فى حساب المناسيب النسبية للنقط األرضية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 412

المساحة باستخدام االقمار الصناعية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة  ،التعريف بمكونا ت النظام العالمي لألقمار الصناعية وأنواع الموجات المستخدمة فى الرصد  ،أنواع المستقبالت المستخدمة فى
الرصد  ،أنواع الهوائيات المستخدمة فى الرصد  ،طرق الرصد المختلفة وأسس تصميم معسكر الرصد  ،طرق الحسابات المختلفة ،
طرق الرصد المالحي والتعريف بأجهزة الرصد  ،تطبيقات الستخدام جهاز الرصد المالحي  ،أعمال الرصد اإلستاتيكى وأنواعها ،
العوامل المؤثرة على تخطيط معسكر الرصد اإلستاتيكى  ،برمجة أجهزة الرصد وتخطيط المشاريع  ،برنامج عملي لمعسكر رصد مع
تفرغ البيانات وطرق الحساب  ،أساليب عرض النتائج وكتابة التقارير .

المرجع الرئيسي :

المقررات التخصصية االختيارية ()2
شعبة األشغال العامة
عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ه دش 460

هندسة صحية ( ) 2

محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
الدراسلات المبدئيللة الالزمللة لمشللروعات الصللرف الصلحي  ،مصللادر ميللاه المخلفللات وخواصللها  ،تصلميم وتخطلليط وتنفيللذ أعمللال التجميللع
والنقللل  ،أعمللال معالجللة ميللاه المخلفللات  ،العينللات وتحاليللل ميللاه المخلفللات  ،أعمللال الللتخلص وإعللادة االسللتخدام للميللاه  ،أعمللال المعالجلة
والتخلص وإعادة االستخدام للحمأة .

المرجع الرئيسي :

عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ه دش 462

مياه المخلفات الصناعية والخطيرة

محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
التعريللف بميللاه المخلفللات الصللناعية والخطيللرة  ،أنللواع وخللواص ميللاه المخلفللات الصللناعية  ،أنللواع وخللواص ميللاه المخلفللات الخطيللرة ،
أعمال التجميع والتداول والنقل  ،أعمال المعالجة  .أعمال المعالجة  .أعمال التخلص وإعادة االستخدام .

المرجع الرئيسي :

عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ه دش 463

تنقية المياه ألغراض الصناعة

محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
أمداع الصنبىبت وم طاوبت الملبه المش افل )هب تحالل ملبه الوح
ال يدي وال شلح وال هديل إىباة اع شدام الملبه .

المرجع الرئيسي :

إسالل الحديد والمنجنلز إسالل اليق

ال كاس وال شاص من األمالح

المقررات التخصصية االختيارية ()4(،)3
شعبة األشغال العامة
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 400

تطبيقات الحاسب اآللي فى المساحة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة الستخدام الحاسب اآللي فى الرسومات  :تاريخية ــ تطبيقية ــ التعامل المباشر مع الحاسب اآللي ــ البرامج الجاهزة للرسومات :
رسم األشكال األولية  :النقطة ــ الخط ــ الد ائرة ــ القطع الناقص  ،أساسيات الرسومات  :للعرض على الشاشة  ،النقل فى مستوى
اللوحة  :نقل ــ دوران ــ تغيير مقياس الرسم  ،بعض البرامج الجاهزة وتطبيقاتها  :األتوكاد  ،لرسم الخرائط ( سيرفر) لرسم خطوط
الكنتور وحساب الحجوم  ،برامج خاصة بالطرق والمجارى وخطوط المياه والنقل والمرور .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 420

االستشعار عن بعد وتطبيقاته

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
أساسيات ومبادئ االستشعار من البعد  :التعريف باألسلوب والخطوات الالزمة للتطبيق  ،مصادر الطاقة ومميزات استخدام كل منها ،
الموجات الكهرومغناطيسية والخواص اإلشعاعية لألجسام األرضية  ،مميزات وتطبيقات أسلوب االستشعار من البعد  :خواص البيانات
المأخوذة بطريقة االستشعار من البعد  ،قراءة وتحليل الصور الرقمية والعادية  ،أساسيات أختيار الصور الالزمة للدراسة  ،التحكم
األرضي والتحقيق الموقعى  :المعلومات األساسية الالزمة ،العوامل التى تؤثر على عملية أختيار عينات االختبار وتقدير صالحيتها
لتمثيل األجسام خطوات العمل الحلقي  :نظم االستقبال واألقمار الصناعية المختلفة وخصائصها  ،التطبيقات المختلفة فى المجاالت
الهند سية والبيئية  :استخدام الصور فى نظم المعلومات الجغرافية  GICالنظم واألجهزة والبرامج الالزمة لقراءة وتحليل الصور .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 421

نظم المعلومات الجغرافية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة عن نظم المعلومات الجغرافية  :أساسيات فكرة نظم المعلومات الجغرافية  ،االستخدام وأهميتها مع استعراض بعض النماذج
أنواع المعلومات والبيانات المختلفة المستخدمة فى النظام  ،الخرائط الرقمية  :طرق إنتاجها وتحديثها واألساسيات الحلقية  :استنباط
الخرائط والمجس مات الجيوديسية وتحديد النطاقان الجغرافية على الخرائط الرقمية  ،الصور الرقمية  :صور االقمار الصناعية ( متعددة
األطياف وغيرها ) مميزاتها  ،أنواعها  ،ربط الصور الرقمية بنظم اإلحداثيات األرضية والدقة الناتجة  ،استخالص المعلومات والدمج
مع الخرائط الرقمية  ،التص وير الجوى وخصائص  ،الصور الناتجة منة ــ الربط األرضي بنظم اإلحداثيات والدقة ــ إنتاج الخرائط من
الصور الجوية والدمج مع الخرائط الرقمية  ،البيانات الكتابية العددية  :قواعد البيانات وطرق إنشائها ( تعريف وأساسيات )،
االعتبارات األساسية فى تصميم قواعد البيانات لالستخدام فى نظم المعلومات  ،ربط قواعد البيانات للمعلومات الجغرافية  ،تطبيقات نظم
المعلومات الجغرافية نماذج واعتبارات خاصة  :نمزجه التطبيقات الخدمات ( اتصاالت ،صرف صحي  ،تغذية مياه  ،كهرباء وغيرها ،
دراسات اجتماعية  ،دراسات بيئية وغيرها  ،البرامج واألجهزة المستحدثة فى نظم المعلومات الجغرافية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 433

تكنولوجيا إنشاء الطرق و المطارات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
تكنولوجيا إنشاء الجسور  ،تكنولوجيا إنشاء الرصف  ،إدارة إنشاء الخلطات اإلسفلتية  :فرش الخلطات اإلسفلتية  ،دمك الخلطات
اإلسفلتية  ،التشغيل واألشراف على محطات خلط اإلسفلت  :المعدات  ،التشغيل  ،التفتيش  ،ضبط الجودة  ،أساليب المعالجة السطحية
بالمواد اإلسفلتية  ،أساليب تثبيت التربة  ،الطرق الخرسانية  ،أساليب اإلنشاء  ،ضبط الجودة  ،متطلبات اإلنشاء إلضافات اإلسفلت :
البوليمرات  ،الكبريت  ،المواد المائلة  ،البودرة  ،مقومات التقشر والتأكسد  ...الخ  .اإلسفلت فى المنشآت الهيدروليكية  :اإلسفلت فى
تبطين الخرسانات  ،اإلسفلت فى طالء الخزانات والسدود  ،اإلسفلت فى تبطين القنوات ومنشآت الصرف اإلسفلت فى حماية الجسور ،
اإلسفلت فى حماية المنشآت الساحلية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 434

صيانة الطرق والمطارات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
عيوب الرصف وتقييمها  :عيوب الرصف اإلسفلتي وتقييمه  ،عيوب الرصف الخرساني وتقيمة  ،تجارب تقييم الرصف  ،طلرق التقيليم ،
صيانة الطرق  :صيانة الرصف اإلسفلتي  ،صيانة رصف الخرساني  ،صيانة معابر المشاة والبردورات والتكاسلى  ،صليانة الطلرق الغيلر
مرصوفة  ،صيانة أنظملة الصلرف  :صليانة القنلوات المفتوحلة والمغطلاة  ،صليانة أنظملة صلرف الميلاه السلطحية  ،إعلادة اسلتخدام ملواد
الرصف واعمال الصيانة الجسيمة  ،أنظمة إدارة الصيانة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 433

هندسة المطارات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
تخطيط المطارات  ،عناصر ومكونات المطارات  ،موقع ممر الهبوط واإلقالع وأتجاهلة  ،أنظملة طلرق االرتبلاط  ،موقلف انتظلار الطلائرات
 ،خصائص وأنواع الطائرات  ،تصميم ممر الهبوط واإلقلالع  :الشلكل العلام  ،الطلول  ،العلرض  ،الميلول  ...اللخ  .تصلميم طلرق االرتبلاط
الشللكل العللام  ،الطللول  ،العللرض  ،الميللول  ...الللخ  ،تصللميم مواقللف انتظللار الطللائرات  ،مهللابط الطللائرات العموديللة  ،التصللميم اإلنشللائي
للمطارات  ،أنظمة الصرف فى المطارات وتصميمها  ،أنظمة اإلضاءة فى المطارات  ،العالمات المرورية والالفتات فى المطارات .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 436

اقتصاديات الطرق

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
طريقلة التحليلل االقتصلادي  :طريقللة المكلافئ المنلتظم للتكلفلة السللنوية  ،طريقلة القيملة الحاليلة للتكلفللة  ،طريقلة المعلدل المكلافئ المنللتظم
الصللافي  ،طريقللة القيمللة الصللافية للتكلفللة الحاليللة  ،طريقللة النسللبة بللين ( العائللد  /التكلفللة )  ،طريقللة معللدل االسللترجاع  ،تكلفللة النقللل ،
عواقب ( نتائج ) استخدام الطريق  ،حوادث مرورية  ،التحليل االقتصادي فى الدول النامية  ،مسائل نموذجية توضيحية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 434

نظم ادارة المرور

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدملة  :تعريللف  ،أهللداف نظللم ادارة المللرور و طللرق قياسللها  ،وسللائل تحسللين سلليولة المللرور  ،مثللل الطللرق ذات االتجللاه الواحللد  ،ربللط
االشارات الضوئية  ،منع دورانات اليسار  ،اتجاه المرور العكسلي و تنظليم ملداخل الكبلاري  ،وسلائل تحسلين حركلة النقلل العلام  :وسلائل
تنظيم حركة المشاة و الدراجات  :وسائل التحكم فى حركة الشاحنات  :التحكم فى االنتظار  :تقييم عائد تطبيق نظم ادارة المرور .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش442

اقتصاديا ت إنشاء وصيانة خطوط السكك الحديدية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
تخطيط محطات بحلواش السلكك الحديديلة  ،وسلائل تلامين حركلة القطلارات عللى خطلوط السلكك الحديديلة  ،طلرق ومعلدات إنشلاء وتجديلد
وصيانة خطوط السكك الحديدية  ،تكاليف النقل بالسكك الحديدية وقواعد تحديد تعريفة النقل بها وحساب اقتصادياتها.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 430

مبادىء اقتصاديات النقل

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة  :وتشمل تعريف موجز القتصاديات النقل ودراسة الفرق بين وجهة النظر التفصيلية والكلية القتصاديات النقل  ،مبادىء
اقتصاديات النقل  :ويحتوى على دراسة تفصيلية لعالقات العرض والطلب وتقدير تعريفة النقل والضرائب والمصروفات  ،التقييم
االقتصادي لمشروعات النقل  :ويشمل دراسة النظريات المختلفة لتقييم المشروعات االقتصادية  ،تقدير تكاليف الحوادث وأزمنة
الرحالت  :نظرية العائد الصافى  ،التامين االبتدائي  ،تقليل الخطورة  ،تكلفة زمن الرحلة  ،السعير خدمة النقل  :مبدأ أقصى ربحية ،
أقصى عائد صافى  ،تكلفة هامش السعر للنقل  ،الدعم  :أنواع دعم خدمات النقل  ،تخفيض الدعم .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 431

تخطيط وإدارة النقل العام

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة  ،خصائص وسائل النقل الجماعي  ،خصائص خدمات النقل الجماعي  ،الطلب على النقل الجماعي  ،كفاءة نظام النقل الجماعي
ونظام التعريفة  ،تجميع البيانات الخاصة بالنقل الجماعي .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 432

تحليل التأثير المروري لألنشطة المختلفة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمللة  :فائللدة تحليللل التللأثير المللروري  ،العالقللة بللين النقللل واسللتعماالت األراضللي  ،توقيللت الدراسللة  ،بللدء دراسللة التللأثير المللروري :
اشتراطات الدراسة  ،البعلد المكلاني والزمنلي للدراسلة  ،سلاعة اللذروة  ،تجميلع البيانلات الالزملة  ،التنبلؤ بحجلم الحركلة خلارج النشلاط :
المكونات  ،أساليب التنبؤ  ،اشتراطات عامة  ،تولد الرحالت الناتجة عن النشاط محلل الدراسلة  :مقدملة  ،اسلتعماالت األراضلى المختلطلة
والمنفردة  ،حساب حجم الرحالت المتولدة  ،توزيع وتخصيص الرحالت الناتجة عن النشاط على شبكة الطلرق  :طلرق توزيلع اللرحالت ،
طرق تخصيص الرحالت على الشبكة  ،حساب الرحالت الخارجية  ،تحليلل الملرور الكللى  :تحديلد حجلم الحركلة الكليلة  ،تحديلد التلأثيرات
المختلفة  ،حساب مستوى الخدمة على التقاطعات والوصالت  ،غدارة حركة المرور  ،األمان على الطلرق  ،تحديلد طلرق العلالج  ،تطلوير
حركة النقل والطرق داخل وخارج النشاط تعديالت على مستوى الشبكة  ،تعديالت على مستوى الشبكة  ،تعديالت على مسلتوى الموقلع ،
عمللل برنللامج م تكامللل للتعللديالت تخطلليط الموقللع وأمللاكن االنتظللار  :نقللط الوصللول  ،المللرور الللداخلي  ،حللاران خدمللة ،إشللارات والفتللات ،
تجهيزات لمشاة  ،التأثير البيئي للمشروعات  :أنواع التأثير البيئي  ،أساليب حساب التأثير البيئي  ،طلرق العلالج  ،تطبيقلات عمليلة عللى
األنشطة المختلفة  :دراسة حاالت عملية إيجابية وسلبية وتحليل التأثير المروري لها .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 441

دراسات األثر البيئي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمه لعلم البيئة  ،التعريف بدراسة األثر البيئي لمشروع  ،الدراسات المبدئية المطلوبة  ،تأثير المشروع قبل وخالل وبعد اإلنشاء ،
آلثار على الحياة البرية  ،التأثير على حياة البشر  ،دراسة حاله تطبيقيه  ،قانون البيئة وتطبيقاته0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 442

دراسات التقييم البيئي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
وبمد الولةول

مودمه لياودم الولةول بلفلول تولول الملو وع )لةلوب أعوبللا وميو ال ولول لاملو وىبت توودي اة وبر الولةلول لاملو وىبت
وتطولوبته اراعل حبله تطولوله 0

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

هدش 443

إدارة المخلفات الصلبة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
مصادر المخلفات الصلبه وأنواعها  ،أعمال التجميع والتداول  ،أعمال الفصل والفرز  ،أعمال المعالجة  ،أعمال التخلص وإعادة
االستخدام  ،أعمال القياس والتحكم في الجودة  ،إدارة مشروعات المخلفات الصلبه 0

المرجع الرئيسي :

مقـــررات اإلنسانيات
والعلوم األجتماعية األختيارية
المطروحة لجميع شعب الهندسة المدنية
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التذوق الفنى
التذوق األدبي
التفكير الفلسفي
التفكير العلمي
اإلدارة والتسويق
نظم اقتصادية معاصرة
البيئة وخدمة المجتمع
عالقات دولية
مواصفات و كميات

ملحوظة :
 Xتعنى رقم السنة التي سيكون بها الطالب حينما يدرس المادة

مقررات اإلنسانيات االختيارية
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

انس X 30

التذوق الفنى

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
االستاطيقا  AESTHETICأو علم الجمال  ،أو فلسفة التذوق  ،تاريخ كلمة لغة  ،الفن والحقيقة  ،الفن والمجتمع  ،الفن والصناعة ،
الفن بوصفة تعبيرا  ،الفن باعتباره خياال ،الفن واإلبداع  ،تطبيق على الفنون التشكيلية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

إنس X 31

التذوق األدبي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
نظر يللة الخيللال  ،الخيللال وفنللون األدب والقصللة المسللرحية  ،الشللعر  ،اللغللة والتعبيللر  ،مجللاالت تللذوق األدب ( تطبيللق علللى فللن نثللرى أو
شعري .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

انس X 32

التفكير الفلسفي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
أهمية التفكير الفلسفي لفهم الواقع  ،كيفية تحويل الفهم إلى أسلوب عمل  ،طرق التفكير الفلسفي  :الحوار  ،رؤيلة المشلكلة ملن جوانبهلا
المتعددة  ،تحديد المصطلحات والمفاهيم  ،المناهج الفلسفية  :الواقعية  ،التحليلية  ،التاريخية  ،ديكارت ومنهج الشك .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

انس X 33

التفكير العملي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
سمات التفكير العملي  :التراكمية رأسيا أو عموديا وأفقيا  ،التنظيم  ،البحث عن األسباب  ،الشمولية والتبعية  ،الدقة والتجريد  ،المنهج
 METHODوالمالحللظ  ،واالفتللراض  ،والتجريللب  ،والقللوانين الجزئيللة  ،النظريللة العامللة واالسللتنباط العقلللي  ،العناصللر األخالقيللة فللى
شخصية العالم  :الروح النقدية  ،النزاهة  ،الحياد .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

انس X 40

اإلدارة والتسويق

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
القسللم األول ويتنللاول اإلدارة مللن حيللث تعريللف اإلدارة  ،واإلدارة علللم وفللن  ،ومسللتويات وأنللواع اإلدارة  ،وظللائف اإلدارة  ،التخطلليط ،
والتنظلليم  ،واألشللراف  ،القيللادة ،الرقابللة  ،اتخللاذ القللرارات وأسللس التصللميم التنظيمللي  ،اسللس الرقابللة  ،إدارة الجللودة الشللاملة  .القسللم
الثللاني ويتنللاول التسللويق مللن حيللث تعريللف التسللويق  ،أهللداف نظللام التسللويق  ،هيكللل األنظمللة التسللويقية  ،دور التسللويق فللى الوحللدة
االقتصلللادية ويضلللم التخطللليط اإلسلللتراتيجي والعمليلللة التسلللويقية  ،نظلللام المعلوملللات التسلللويقية  ،أسلللواق المسلللتهلك وسللللوك الشلللراء ،
إستراتيجية والتسعير  ،قنوات التسويق  ،وسائل االتصاالت التسويقية وتضم اإلعالن والترويج والدعاية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

انس X 41

نظم اقتصادية معاصرة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
وتتناول ا لتعريف بالنظم االقتصادية التقليدية  ،وخصائص النظام الرأسمالي ومزاياه وعيوبه والسياسات االقتصادية التي يتبعها  ،كما
يتناول أيضا خصائص النظام االشتراكي ومزاياه وعيوبه والسياسات االقتصادية التي يتبعها  ،ثم يتناول بعد ذلك النظم االقتصادية
المعاصرة وهى عبارة عن نظم مختلطة تجمع بين النظامين الرأسمالي واالشتراكي  ،والسياسات االقتصادية للنظم المختلطة وتضم
السياسات المالية ( مثل الضرائب واإلنفاق الحكومي ) والسياسات النقدية ( مثل الرقابة على عرض النقود واسعار الفائدة ) والسياسات
التجارية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

انس X 42

البيئة وخدمة المجتمع

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
تنميللة المجتمللع  :بطاقللة و أهللداف بللرامج خدمللة وتنميللة المجتمللع  ،أنشللطة التللدريب علللى صللناعات حرفيللة صللغيرة إنتاجيللة وتسللويقها ،
مشروعات تحسين البيئة األساسي ة مثلل تحسلين الطلرق وميلاه الشلرب وصليانة المنشلات الصلغيرة بغلرض رفلع إنتاجيتهلا واسلتمراريتها
وزيادة قدرتها على توفير فرص عمل جديدة  ،التشلغيل والتلدريب  .تنميلة البيئلة  :تقيليم اآلثلار البيئيلة للمشلروعات  ،دور الجامعلات فلى
حل قضايا البيئة وتنميتها  ،التغذية والتلوث وعالق تهما بتنمية البيئة  ،الجوانب القانونية والتشريعات لحماية البيئة .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

انسX 43

عالقات دولية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
بتناول التعريف بالعالقلات الدوليلة وإطارهلا العلام اللذي يضلم النلواحي السياسلية واالقتصلادية واالجتماعيلة والقانونيلة والبيئيلة والحربيلة
والثقافية والفنون بأنواعها  ...الخ  ،تضم العالقات االقتصلادية الدوليلة حركلات كلل ملن السللع والخلدمات ( صلادرات وواردات ) واأليلدي
العاملة ورأس الملال اللذي يتمثلل فلى االسلتثمارات األجنبيلة المباشلرة وغيلر المباشلرة والمعونلات بأنواعهلا والقلروض القصلير والطويللة
األجلل  ،كمللا يتنللاول أيضللا المنظمللات الدوليللة ومنهلا علللى سللبيل المثللال األمللم المتحللدة والبنلك الللدولي لإلنشللاء والتعميللر ( البنللك الللدولي )
وصندوق النقد الدولي  ،كما يتناول أيضا االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الجات .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

انسX 44

مواصفات و كميات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة :

درس :

المحتوى العلمي للمقرر
يتناول التعريف باساليب وضع و تحديد المواصفات القياسلية و الفنيلة و التلي تحقلق المتطلبلات العاملة و الخاصلة للمشلروعات الهندسلية
كما يتناول المقرر التعريف باسلوب حساب و تجهيز و اعداد قوائم الكميات لالعمال الهندسية المختلفة .

المرجع الرئيسي :

