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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

تربة وتطبيقاتو في  مقدمة عن ميكانيك الو تشمل دراسة مواضيع مهمة تخص ميكانيك التربة وتطبيقاتو في الهندسة المدنية 
الهندسة المدنية, تكوين التربة وانواعها الرئيسية, العالقات الحجمية والوزنية وتصنيف التربة, االجهادات داخل كتلة التربة 

ياالضافة الى  ودائرة مور, جريان الماء باتجاه واحد وباتجاىين في التربة, انضغاطية و انضمام التربة, مقاومة القص للتربة
  .التعرف على كيفية أجراء الفحوصات المختبرية الالزمة اليجاد خصائص التربة

 

 عبيؼخ ركشٚذ/كهٛخ انُٓذسخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انُٓذسخ انًذَٛخ / انًشكض  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 يٛكبَٛك انزشثخ

 ثكبنٕسٕٚط ُْذسخ يذَٛخ اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 سُٕ٘

  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 1/7/2116 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

  .خٕاص انزشثخ ٔ خظبئظٓب انُٓذسٛخدساسخ 

 .ٔطف انؼٕايم انزٙ رزحكى فٙ خظبئض انزشثخ

 يؼشفخ االسبنٛت انًزجؼخ نزحذٚذ خظبئض انزشثخ انذنٛهٛخ ٔانُٓذسٛخ.

 فٙ يغبل يٛكبَٛك انزشثخ ٔكٛفٛخ يؼبنغزٓب.االسبسٛخ  انًشبكمانزؼشف ػهٗ 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
  .كٛفٛخ اعشاء انفحٕطبد انًخزجشٚخ انالصيخ الٚغبد خظبئض انزشثخٚزؼشف انطبنت ػهٗ  -1أ

 .حسبة خٕاص انزشثخ انذنٛهٛخ ٔانُٓذسٛخ ٔ كٛفٛخ رظُٛفٓبٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفّٛ  -2أ

 .ٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفٛخ حسبة االعٓبداد فٙ انزشثخ رحذ ضشٔف رحًٛم يخزهفخ -3أ
 .ضذ فٕساٌ انزشثخػبيم االيبٌ  حسبةٙ انزشثخ ٔكٛفٛخ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يشبكم عشٚبٌ انًبء ف -4أ
 .كٛفٛخ حسبة انٓجٕط انُبرظ يٍ اَضًبو انزشثخٚزؼشف انطبنت ػهٗ  -5أ

 .يؼبيالد انمض نهزشثخ ٔكٛفٛخ حسبة يمبٔيخ انمضكٛفٛخ اٚغبد ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  -6أ

  .جشَبيظنخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ثحٕس رخشط. – 1ة 

 .ػهًٛخيخزجشٚخ ٔرمبسٚش  – 2ة 

 سثظ  انًؼهٕيبد ثبنٕالغ انُٓذسٙ. - 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .االخزجبساد انٕٛيٛخ انًفبعئخ ٔاالسجٕػٛخ انًسزًشح  

 أعشاء انزغبسة انًخزجشٚخ انًطهٕثخ. 

  نإلفبدح يُٓب.انًظبدس انزٙ رحزٕ٘ ػهٗ ايضهخ ٔرًبسٍٚ انطالة إنٗ ثؼض إسشبد 

 طشائك انزمٛٛى      

 ٔاالخزجبساد انٕٛيٛخ انًفبعئخ ٔانٕاعجبد انغًبػٛخ انًشبسكخ فٙ لبػخ انذسط. 

 نزمبسٚش انًخزجشٚخ.رمذٚى ا 

 ٔأَشطخ ئٛخَٔٓب اخزجبساد فظهٛخ. 

 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ. األْذاف -ط

 . انًمشس انًٕػذ فٙ ٔرسهًٛٓب انٕاعجبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذسح رطٕٚش -1ط         
 يحبٔنخ رطجٛك انًفبْٛى ثحم إَاع يخزهفخ يٍ انزًبسٍٚ. -2ط

 ٔانًُبلشخ. انحٕاس ػهٗ انطبنت لذسح رطٕٚش -3ط

 ثبالسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبحخ.ػهٗ رحذٚذ انًشكهخ ٔكٛفٛخ حهٓب يحبٔنّ رًُّٛ لذسِ انطبنت  -4ط   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

  ٔانُمبش ثٍٛ انطهجخ ٔانحش ػهٗ انًشبسكخ فٙ انُمبش.اػزًبد اسهٕة انحٕاس 
 انغًبػٛخ ٔانٕاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهٛف. 
  ثحش أ اٚغبد حم نٓبطشػ يسبئم فكشٚخ ٔيحبٔنخ. 

 طشائك انزمٛٛى    

 انًسؤٔنٛخ ٔرحًهّ انطبنت انزضاو دنٛم انذسط لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبسكخ. 
 ٔانجحٕس انٕاعجبد رمذٚى فٙ انًحذد ثبنًٕػذ االنزضاو . 
 طشٚمخ حم انطبنت نهًسبئم انفكشٚخ انًطشٔحخ ٔكٛفٛخ يؼبنغزٓب. 
 طشٚمخ اسزخذاو انطبنت نالدٔاد فٙ انزفكٛش يضم انًخططبد ٔانغذأل ٔغٛشْب. 



  
 3الصفحت 

 
  

 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ -د 

 .انحذٚضخ ٔاالَزشَذ انزمُٛخ ٔسبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ -1د

 .انمذسح ػهٗ فٓى انزطجٛك انؼًهٙ نالخزظبص انًذسٔط -2د

 .ػهٗ ارخبر انمشاساد انخبطخ ثبنًشكهخ انًطشٔحخ انطبنت لذسح رًُٛخ -3د

 .انًٓبساد انًزؼهمخ ثبنفحٕطبد اكزسبة ػهٗ انطبنت لذسح رطٕٚشاالسزفبدح يٍ االعٓضح انًزبحخ فٙ  -4د      

 
 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمشس أٔ انًسبق سيض انًمشس أٔ انًسبق انًشحهخ انذساسٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 َضش٘ 2 يٛكبَٛك انزشثخ CE333 انضبنضّ

 رطجٛمٙ 1+ 

2 

     

     

     

     

     
 
 
 

 نهزطٕس انشخظٙانزخطٛظ  .12

من خالل االطالع على اهم الطرق احلديثة املتبعة يف اجلامعات العاملية واالستفادة من حماضرات اجلامعات العريقة لسد النقص احلاصل 
 بالتطور العلمي الذي خيصص هذا املقرر يف البلد.

 
 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 القبول اعتمادا على نظام القبول املركزي املعتمد من قبل وزاره التعليم العايل والبحث العلمييتم 
 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

1- Soil Mechanics, Lambe and Whitman, 1969 
2- Theoretical soil mechanics, Karl Terzaghi, 1943 
3- Principlas of geotechnical engineering, Braja M. Das, 2010 
4- Craig,s soil mechanics, J.A. Knappet and R.F. Craig, 2012 
5- Soil Mechanics Laboratory Manual, Braja M. Das,1982 
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث الخعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للخقُُن

 هخرخاث الخعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوسخىي

 أم اخخُارٌ
 ُتالوهاراحاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والخأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوخعلقت بقابلُت الخىظُف 

 (والخطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  ●   ●      ●    ●  اساسٍ هُكانُك الخربت CE333 الثالثت

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 خاهعت حكرَج/كلُت الهنذست انزؼهًٛٛخانًؤسسخ  .1

 لسى انُٓذسخ انًذَٛخ    / انًشكض ؼهًٙ انمسى ان .2

 يٛكبَٛك انزشثخ CE333 اسى / سيض انًمشس .3

 دٔاو سسًٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 سُٕ٘ انفظم / انسُخ .5

 سبػخ 150 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 1/7/2016 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 انًمشسأْذاف  .8

  خٕاص انزشثخ ٔ خظبئظٓب انُٓذسٛخ.دساسخ 

 .ٔطف انؼٕايم انزٙ رزحكى فٙ خظبئض انزشثخ
 يؼشفخ االسبنٛت انًزجؼخ نزحذٚذ خظبئض انزشثخ انذنٛهٛخ ٔانُٓذسٛخ.

 انزؼشف ػهٗ انًشبكم االسبسٛخ فٙ يغبل يٛكبَٛك انزشثخ ٔكٛفٛخ يؼبنغزٓب.
  

 
 
 

 
 

دراسة مواضيع مهمة تخص ميكانيك التربة وتطبيقاتو في الهندسة المدنية والتعرف على كيفية أجراء الفحوصات المختبرية 
 .الالزمة اليجاد خصائص التربة
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .9

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
  ٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفٛخ اعشاء انفحٕطبد انًخزجشٚخ انالصيخ الٚغبد خظبئض انزشثخ. -1أ

 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفّٛ حسبة خٕاص انزشثخ انذنٛهٛخ ٔانُٓذسٛخ ٔ كٛفٛخ رظُٛفٓب. -2أ

 االعٓبداد فٙ انزشثخ رحذ ضشٔف رحًٛم يخزهفخ.ٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفٛخ حسبة  -3أ
 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يشبكم عشٚبٌ انًبء فٙ انزشثخ ٔكٛفٛخ حسبة ػبيم االيبٌ ضذ فٕساٌ انزشثخ. -4أ
 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفٛخ حسبة انٓجٕط انُبرظ يٍ اَضًبو انزشثخ. -5أ

  ٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفٛخ اٚغبد يؼبيالد انمض نهزشثخ ٔكٛفٛخ حسبة يمبٔيخ انمض. -6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ثحٕس رخشط. – 1ة 

 رمبسٚش يخزجشٚخ ٔػهًٛخ. – 2ة 

  سثظ  انًؼهٕيبد ثبنٕالغ انُٓذسٙ. - 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .االخزجبساد انٕٛيٛخ انًفبعئخ ٔاالسجٕػٛخ انًسزًشح  

 أعشاء انزغبسة انًخزجشٚخ انًطهٕثخ. 

  نإلفبدح يُٓب.انًظبدس انزٙ رحزٕ٘ ػهٗ ايضهخ ٔرًبسٍٚ انطالة إنٗ ثؼض إسشبد 

 طشائك انزمٛٛى      

 ٔاالخزجبساد انٕٛيٛخ انًفبعئخ ٔانٕاعجبد انغًبػٛخ انًشبسكخ فٙ لبػخ انذسط. 

  نزمبسٚش انًخزجشٚخ.ارمذٚى 

 ٔأَشطخ ئٛخَٔٓب اخزجبساد فظهٛخ. 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 . انًمشس انًٕػذ فٙ ٔرسهًٛٓب انٕاعجبد أداء ػهٗ نهؼًم انطبنت لذسح رطٕٚش -1ط         
 يحبٔنخ رطجٛك انًفبْٛى ثحم إَاع يخزهفخ يٍ انزًبسٍٚ. -2ط

 ٔانًُبلشخ. انحٕاس ػهٗ انطبنت لذسح رطٕٚش -3ط

 يحبٔنّ رًُّٛ لذسِ انطبنت ػهٗ رحذٚذ انًشكهخ ٔكٛفٛخ حهٓب ثبالسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبحخ. -4ط

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .اػزًبد اسهٕة انحٕاس ٔانُمبش ثٍٛ انطهجخ ٔانحش ػهٗ انًشبسكخ فٙ انُمبش 
 انغًبػٛخ ٔانٕاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهٛف. 
  فكشٚخ ٔيحبٔنخ ثحش أ اٚغبد حم نٓب.طشػ يسبئم 

 طشائك انزمٛٛى    

 انًسؤٔنٛخ ٔرحًهّ انطبنت انزضاو دنٛم انذسط لبػخ فٙ انفبػهخ انًشبسكخ. 
 ٔانجحٕس انٕاعجبد رمذٚى فٙ انًحذد ثبنًٕػذ االنزضاو . 
 طشٚمخ حم انطبنت نهًسبئم انفكشٚخ انًطشٔحخ ٔكٛفٛخ يؼبنغزٓب. 
  نالدٔاد فٙ انزفكٛش يضم انًخططبد ٔانغذأل ٔغٛشْبطشٚمخ اسزخذاو انطبنت. 
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 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 .انحذٚضخ ٔاالَزشَذ انزمُٛخ ٔسبئم يغ انزؼبيم ػهٗ انطبنت لذسح رًُٛخ -1د

 .نالخزظبص انًذسٔطانمذسح ػهٗ فٓى انزطجٛك انؼًهٙ  -2د

 .ػهٗ ارخبر انمشاساد انخبطخ ثبنًشكهخ انًطشٔحخ انطبنت لذسح رًُٛخ -3د

 .اكزسبة انًٓبساد انًزؼهمخ ثبنفحٕطبد ػهٗ انطبنت لذسح رطٕٚشاالسزفبدح يٍ االعٓضح انًزبحخ فٙ  -4د      
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 ثُٛخ انًمشس .10

يخشعبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ  اسى انٕحذح /

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

1 
 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة المقدمة مقدمة عن الرتبة وميكانيك الرتبة 3

 اسئلة عامة ومناقشة عملي مقدمة كيفية كتابة التقرير  مقدمة, 2

2 
3 

مشاكل الرتبة يف اهلندسة املدنية 
 والتطبيقات اهلندسية مليكانيك الرتبة

 اسئلة عامة ومناقشة  نظري + مناقشة المقدمة

 ناقشة مو التجربة شرح  عملي فحص المحتوى الرطوبي فحص المحتوى الرطوبي 2

3 
 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة تكوين التربة ووصفها تكوين التربة وانواعها الرئيسية 3

 اجراء التجربة  عملي فحص المحتوى الرطوبي فحص المحتوى الرطوبي 2

4 
3 

تركيب التربة وىيكلها متضمنا 
 المعادن الطينية

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة تكوين التربة ووصفها

2 
وامتحان  شرح التجربة  عملي فحص الوزن النوعي فحص الوزن النوعي

 اني

5 
3 

حساسية التربة وقابليتها الستعادة 
 مقاومتها

 نظري + مناقشة تكوين التربة ووصفها
 اسئلة عامة ومناقشة

 اجراء التجربة عملي فحص الوزن النوعي فحص الوزن النوعي 2

6 
3 

العالقات الحجمية والوزنية للتربة  العالقات الوزنية والحجمية
 وخصائصها الدليلية وتصنيفها

 نظري + مناقشة
 امتحان اني مناقشة و

 شرح واجراء التجربة عملي فحص حد السيولة فحص حد السيولة 2

7 
3 

العالقات الحجمية والوزنية للتربة  حدود اتربيرك وفعالية الطين
 وخصائصها الدليلية وتصنيفها

 ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة

 شرح التجربة عملي فحص حد اللدونة وحد االنكماش فحص حد اللدونة وحد االنكماش 2

8 
3 

والوزنية للتربة العالقات الحجمية  تصنيف التربة
 وخصائصها الدليلية وتصنيفها

 نظري + مناقشة
 الجماعية الواجبات

 اجراء التجربة  عملي فحص حد اللدونة وحد االنكماش فحص حد اللدونة وحد االنكماش 2

9 
 اني و امتحانمناقشة  نظري + مناقشة االجهادات داخل كتلة التربة اجهادات التربة الساكنة 3

2 
وامتحان  شرح التجربة  عملي التحليل المنخلي للتربة المنخلي للتربةالتحليل 

 اني

11 
 امتحان شهري نظري + مناقشة االجهادات داخل كتلة التربة االجهادات من االحمال الخارجية 3

 اجراء التجربة  عملي التحليل المنخلي للتربة التحليل المنخلي للتربة 2

11 
 ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة االجهادات داخل كتلة التربة الرئيسية ودائرة مور االجهادات 3

 شرح التجربة  التحليل بالمكثاف التحليل بالمكثاف 2

12 
 مناقشة و امتحان اني نظري + مناقشة االجهادات داخل كتلة التربة (, مسار االجهاداتP-Qمخطط) 3

 اجراء التجربة  بالمكثافالتحليل  التحليل بالمكثاف 2

13 
3 

مفهوم االجهادات المؤثرة, 
 الخاصبة الشعرية

 نظري + مناقشة االجهادات داخل كتلة التربة
 ومناقشة اسئلة عامة

 شرح واجراء التجربة عملي فحص النفاذية ثابت الشحنة فحص النفاذية ثابت الشحنة 2

14 
 ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة في التربةجريان الماء  معامل النفاذية وقانون دارسي 3

 شرح التجربة عملي فحص النفاذية متغير الشحنة فحص النفاذية متغير الشحنة 2

15 
 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة جريان الماء في التربة الجريان باتجاه واحد 3

 اجراء التجربة  فحص النفاذية متغير الشحنة فحص النفاذية متغير الشحنة 2
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16 
3 

قوة التسرب, االنحدار المائي 
 الحرج

 جريان الماء في التربة
 امتحان شهري نظري + مناقشة

 شرح التجربة  فحص الحدل فحص الحدل 2

17 
 اسئلة عامة ومناقشة  نظري + مناقشة جريان الماء في التربة الجريان باتجاىين ومعادلة البالس 3

 امتحان شهري  ------ ----- 2

18 
 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة جريان الماء في التربة شبكة الجريان 3

 شرح التجربة  فحص الكثافة الموقعية فحص الكثافة الموقعية 2

19 
3 

الجريان باتجاىين في تربة غير 
 موحدة الخواص

 نظري + مناقشة جريان الماء في التربة
 الواجبات الجماعية

 اجراء التجربة  فحص الكثافة الموقعية فحص الكثافة الموقعية 2

21 
 أسئلة عامة ومناقشة  نظري + مناقشة انضغاطية وانضمام التربة الخصائص االنضغاطية للتربة الطينية 3

 شرح التجربة  فحص االنضمام فحص االنضمام 2

21 
 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة انضغاطية وانضمام التربة انضمام التربة 3

 اجراء التجربة  فحص االنضمام فحص االنضمام 2

22 
3 

 باتجاه واحد نضرية االنضمام
 لترزاكي

 نظري + مناقشة انضغاطية وانضمام التربة
 ومناقشة اسئلة عامة

 شرح واجراء التجربة  فحص القص المباشر فحص القص المباشر 2

23 
 امتحان شهري نظري + مناقشة وانضمام التربة انضغاطية ىبوط االنضمام 3

 شرح واجراء التجربة  فحص االنضغاط غير المحصور فحص االنضغاط غير المحصور 2

24 
 ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة مقاومة القص للتربة معادلة كولومب لمقاومة القص 3

2 
فحص القص ثالثي المحاور المنضم 

 المبزول
فحص القص ثالثي المحاور المنضم 

 المبزول
 

 شرح التجربة

25 
 ومناقشة اسئلة عامة نظري + مناقشة مقاومة القص للتربة كولومب(  -معايير الفشل )مور 3

2 
فحص القص ثالثي المحاور المنضم 

 المبزول
فحص القص ثالثي المحاور المنضم 

 المبزول
 اجراء التجربة 

26 
3 

فحص  فحص القص المباشر,
 االنضغاط غير المحصور

 نظري + مناقشة مقاومة القص للتربة
 مناقشة وامتحان اني

2 
فحص القص ثالثي المحاور المنضم 

 غير المبزول
فحص القص ثالثي المحاور المنضم 

 غير المبزول
 

 شرح التجربة

27 
3 

فحص االنضغاط ثالثي المحاور 
 المنضم المبزول

 مناقشة نظري + مقاومة القص للتربة
 ومناقشة اسئلة عامة

2 
فحص القص ثالثي المحاور المنضم 

 غير المبزول
فحص القص ثالثي المحاور المنضم 

 غير المبزول
 

 اجراء التجربة

28 
3 

فحص االنضغاط ثالثي المحاور 
 المنضم غير المبزول

 نظري + مناقشة مقاومة القص للتربة
 ومناقشة اسئلة عامة

2 
فحص القص ثالثي المحاور غير 

 المنضم غير المبزول
فحص القص ثالثي المحاور غير 

 المنضم غير المبزول
 

 شرح التجربة

29 
3 

فحص االنضغاط ثالثي المحاور غير 
 المنضم غير المبزول

 امتحان شهري نظري + مناقشة مقاومة القص للتربة

 

2 
فحص القص ثالثي المحاور غير 

 المنضم غير المبزول
فحص القص ثالثي المحاور غير 

 المنضم غير المبزول
 اجراء التجربة 

31 
3 

مقدمة في ميكانيك التربة غير 
 المشبعة

 نظري + مناقشة ميكانيك التربة غير المشبعة
 ومناقشة اسئلة عامة

 امتحان شهري عملي ------- ------ 2
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 Soil Mechanics, Lambe and Whitman, 1969 -1 ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
2- Soil Mechanics Laboratory Manual, Braja M. 
Das,1982 

 ,Theoretical soil mechanics, Karl Terzaghi -1 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛسٛخ 2
1943 
2- Principles of geotechnical engineering, Braja 
M. Das, 2010 
3- Craig,s soil mechanics, J.A. Knappet and R.F. 
Craig, 2012 

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
1- Geotechnical engineering, principles and 
practices of soil mechanics and foundation 
engineering, V.N.S. Murthy  
2- ASTM and British Standards 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 وتوفر مصادر حديثة. قررمواقع الكرتونية ختص امل

 وكيفية اجراءها.مواقع الكرتونية توفر توضيح وايف للتجارب املختربية 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .12

   

 .انزشثخ غٛش انًشجؼخ ثبػزجبسِ يٍ انًٕاضٛغ انغذٚذح انًًٓخ انزطشق ثشكم اكضش نًٛكبَٛك -

 (Plaxis, Geoslopeانزطشق انٗ ثؼض انجشايظ انُٓذسٛخ انزٙ رخض يٛكبَٛك انزشثخ يضم ) -

 

 

 
 


