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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

مراجعة مواضيع تصاميم المقاطع الخرسانية المسلحة , وتقديم تفاصيل خرسانة االنشائية , يشمل موضوع تصاميم ال
والمدونات وتوضيح أنماط أألحمال التصاميم االنشائية للعناصر الهيكلية المختلفة والطرق المعتمدة في التصميم 

أألنشائية الخدمية وطرق التسليح , ويتضمن ذلك تصاميم انواع البالطات والعتبات واالعمدة والعتبات المسبقة االجهاد 
ومسبقة الصب وآلية انتقال االحمال وتصاميم الساللم والخزانات الدائرية ونظريات الفشل للبالطات والعتبات الخرسانية 

 .فة , اضافة لتصاميم البالطات المضلعة والمسطحة وطرق تدقيق االجهادات الحرجة  المختل

 

 خبيؼخ ركشّذ/كهْخ انينذعخ انًؤعغخ انزؼهًْْخ .1

 لغى انينذعخ انًذنْخ / انًشكض  ؼهًِانمغى ان .2

اً اعى انجشنبيح األكبدًِّ  .3

 انًينِ 
 رصبيْى انخشعبنخ االنشبئْخ انًغهحخ

 ثكبنٌسٌّط ىنذعخ يذنْخ اعى انشيبدح اننيبئْخ  .4

  :اننظبو انذساعِ  .5
 عنٌُ /يمشساد /أخشٍ 

 عنٌُ

  انًؼزًذ   ثشنبيح االػزًبد .6

  انًؤثشاد انخبسخْخ األخشٍ  .7

 15/7/2116 ربسّخ إػذاد انٌصف  .8

9.  

رٌظْح انؼنبصش انخشعبنْخ انًغهحخ االعبعْخ انًكٌنخ نهيْكم االنشبئِ ًغشق رصًًْيب ثبػزًبد يذًنخ يؼيذ 

ًانطشق انزحهْهْخ ًانشّبظْخ انزِ رغزنذ نهنظشّبد انؼهًْخ فِ ىزا  ACI- code - 11 شعبنخ االيشّكِانخ

 انزخصص .

ّشًم انجشنبيح رٌظْح غشق رصًْى أغهت انؼنبصش انخشعبنْخ انًغهحخ , ًسثطيب يغ ثؼعيب نزمذّى انزًثْم 

فبدح ينيب ثًب ّؼضص ايكبنْخ انطبنت انؼهًْخ انشّبظِ انزُ ّزطبثك ػًهْب يغ انحغبثبد اننظشّخ , ًكْفْخ أألعز

 نهمْبو ثبخشاء انزصًْى , ػنذيب ّزخشج كًينذط يذنِ .
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 انًطهٌثخ ًغشائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى جشنبيحيخشخبد ان  .11

  االىذاف انًؼشفْخ  - أ
  انًزجؼخ. انزصًْىّزؼشف انطبنت ػهَ اىى غشق ا      -1أ

 .انؼنبصش أألنشبئْخ انًخزهفخ كْفْو رصًْى  ّزؼشف انطبنت ػهَ-2أ

 .نهزصًْى انًنبعجخ انطشّمخاخزْبس  ينانطبنت  رٌظْح أألعظ انؼهًْخ ًانخجشح انالصيخ انزِ رًكن  -3أ
 .انؼنبصش أألنشبئْخ ًكْفْخ رصًًْيب ًغشق رنفْزىب ػًهْب ّزؼشف انطبنت ػهَ اىًْو -4أ
ؼنصش االنشبئِ انكفٌء نزدنت ربثْشاد االحًبل انًخزهفخ نٌع انّزؼشف انطبنت ػهَ كْفْو اخزْبس  -5أ

 .ًحغت اىًْزو فِ انيْكم االنشبئِ 
ًحذاد انشبئْخ راد اعزخذاو ييى ًًاعغ فِ انٌالغ انؼًهِ , كزصبيْى ّزؼشف انطبنت ػهَ رصًْى -6أ

 .انخضانبد ًانشًافذ اندغشّخ ًانجالغبد انًغطحخ ًغْش رنك 
 جشنبيح بصخ ثبننخا ْخانًيبسار األىذاف –ة 

 .ػًهْخ ًنظشّخ  ثحٌس رخشج– 1ة 

 رمبسّش ػهًْخ – 2ة 

ًانمْبو ثبخشاء صّبساد يْذانْخ ػهَ انًشبسّغ انزنفْزّخ  سثػ  انًؼهٌيبد ثبنٌالغ انينذعِ   - 3ة 

     .نزٌظْح انزطجْمبد اننظشّخ ثشكم ػًهِ 

 
 غشائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 

  ئخ ًاالعجٌػْخ انًغزًشح .االخزجبساد انٌْيْخ انًفبخ -

 .  نزذسّجبد ًاألنشطخ فِ لبػخ انذسطا -

 .  نإلفبدح ينيب انًصبدس انزِ رحزٌُ ػهَ ايثهخ ًرًبسّن إسشبد انطالة إنَ ثؼط  -

 رٌخْو انطالة أليكبنْخ رطجْك انجشايح انزصًًْْخ ًغشق اعزخذاييب الغشاض اخشاء انزصًْى انًطهٌة. -

 
 غشائك انزمْْى      

 

 .انًشبسكخ فِ لبػخ انذسط 

 رمذّى األنشطخ. 

 ًأنشطخ . ئْخًنيب اخزجبساد فصهْخ 
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 انٌخذانْخ ًانمًْْخ . األىذاف -ج

 . انًمشس انًٌػذ فِ ًرغهًْيب انٌاخجبد أداء ػهَ نهؼًم انطبنت لذسح رطٌّش -1ج         

 يحبًنخ رطجْك انًفبىْى ثحم انٌاع يخزهفخ ين انزًبسّن . -2ج

 ًانًنبلشخ. انحٌاس ػهَ انطبنت لذسح رطٌّش -3ج

 يحبًنو رنًْو لذسه انطبنت ثبالعزفبدح ين انٌعبئم انًزبحخ. -4ج   
 غشائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 

 انزًبسّن ًاالشكبنْبد انشّبظْخ 
 اندًبػْخ ًانٌاخجبد األنشطخ ثجؼط انطبنت ركهْف. 
 نهٌاخجبد انٌْيْخ ًاالخزجبساد . انذسخخ ين نغجخ رخصْص 

 

 
 غشائك انزمْْى    

 

 انًغؤًنْخ ًرحًهو انطبنت انزضاو دنْم انذسط لبػخ فِ انفبػهخ انًشبسكخ. 
 ًانجحٌس. انٌاخجبد رمذّى فِ انًحذد ثبنًٌػذ االنزضاو 
 ًانًيبسٍ انًؼشفِ ًانزحصْم االنزضاو ػن ًاننيبئْخ انفصهْخ االخزجبساد رؼجش. 
 انزطجْمبد ًانزًبسّن ًانٌاخجبد انٌْيْخ . 

 
 

 

 .انشخصِ(األخشٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌس  )انًيبسادانًنمٌنخ انزأىْهْخ ً انًيبساد انؼبيخ -د 

 انزمنْخ. ًعبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذسح رنًْخ  -1د

 اإلنزشنذ. يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذسح رنًْخ  -2د

 ح.انًزؼذد انٌعبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذسح رنًْخ  -3د

 ًانًنبلشخ. انحٌاس ػهَ انطبنت لذسح رطٌّش    -4د

 ثنْخ انجشنبيح  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أً انًغبق سيض انًمشس أً انًغبق انًشحهخ انذساعْخ 

 ػًهِ     نظشُ      

 رصبيْى كٌنكشّذ انشبئْخ  انشاثؼخ

Structural concrete 
design                      

4 - 
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 انزخطْػ نهزطٌس انشخصِ .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.

 انًؼيذ(ًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهْخ أً األنظ غ)ًظيؼْبس انمجٌل  .13

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

 أىى يصبدس انًؼهٌيبد ػن انجشنبيح .14

1- Concrete Design , Winter and Nelson. 
2- ACI- code – 11 
3- Prestressed Concrete Design , Edward Nawy . 
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث الخعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للخقُُن

 هخرجاث الخعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوسخىي

 أم اخخُارٌ
 ُتاحالوهاراألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 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

حصاهُن   الرابعت

 الكىنكرَج
  ●   ●    ●    ●    اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 جاهعت حكرَج/كلُت الهنذست انًؤعغخ انزؼهًْْخ .1

 لغى انينذعخ انًذنْخ    / انًشكض ؼهًِ انمغى ان .2

 رصبيْى كٌنكشّذ اعى / سيض انًمشس .3

 دًاو سعًِ أشكبل انحعٌس انًزبحخ .4

 عنٌُ انفصم / انغنخ .5

 عبػخ 121 )انكهِ(ػذد انغبػبد انذساعْخ  .6

 15/7/2116 ربسّخ إػذاد ىزا انٌصف  .7

 أىذاف انًمشس .8

ِ ًغشق رصًًْيب ثبػزًبد يذًنخ يؼيذ رٌظْح انؼنبصش انخشعبنْخ انًغهحخ االعبعْخ انًكٌنخ نهيْكم االنشبئ

ًانطشق انزحهْهْخ ًانشّبظْخ انزِ رغزنذ نهنظشّبد انؼهًْخ فِ ىزا  ACI- code - 11 انخشعبنخ االيشّكِ

 انزخصص .

ّشًم انجشنبيح رٌظْح غشق رصًْى أغهت انؼنبصش انخشعبنْخ انًغهحخ , ًسثطيب يغ ثؼعيب نزمذّى انزًثْم 

ْب يغ انحغبثبد اننظشّخ , ًكْفْخ أألعزفبدح ينيب ثًب ّؼضص ايكبنْخ انطبنت انؼهًْخ انشّبظِ انزُ ّزطبثك ػًه

 نهمْبو ثبخشاء انزصًْى , ػنذيب ّزخشج كًينذط يذنِ .
 

سلحة , وتقديم تفاصيل التصاميم مراجعة مواضيع تصاميم المقاطع الخرسانية الميشمل موضوع تصاميم الخرسانة االنشائية , 
االنشائية للعناصر الهيكلية المختلفة والطرق المعتمدة في التصميم والمدونات وتوضيح أنماط أألحمال أألنشائية الخدمية 
وطرق التسليح , ويتضمن ذلك تصاميم انواع البالطات والعتبات واالعمدة والعتبات المسبقة االجهاد ومسبقة الصب وآلية 

ل االحمال وتصاميم الساللم والخزانات الدائرية ونظريات الفشل للبالطات والعتبات الخرسانية المختلفة , اضافة لتصاميم انتقا
 .البالطات المضلعة والمسطحة وطرق تدقيق االجهادات الحرجة  
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 ًغشائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى ًمشسبد انيخشخ .11

  ىذاف انًؼشفْخ األ -أ
  نًزجؼخ.ّزؼشف انطبنت ػهَ اىى غشق اانزصًْى ا     -1

 ّزؼشف انطبنت ػهَ كْفْو رصًْى انؼنبصش أألنشبئْخ انًخزهفخ .    -2

 رٌظْح أألعظ انؼهًْخ ًانخجشح انالصيخ انزِ رًكن  انطبنت ين اخزْبس انطشّمخ انًنبعجخ نهزصًْى .   -3

 ّزؼشف انطبنت ػهَ اىًْو انؼنبصش أألنشبئْخ ًكْفْخ رصًًْيب ًغشق رنفْزىب ػًهْب . -4
شف انطبنت ػهَ كْفْو اخزْبس نٌع انؼنصش االنشبئِ انكفٌء نزدنت ربثْشاد االحًبل انًخزهفخ ًحغت ّزؼ  -5

 اىًْزو فِ انيْكم االنشبئِ .
ّزؼشف انطبنت ػهَ رصًْى ًحذاد انشبئْخ راد اعزخذاو ييى ًًاعغ فِ انٌالغ انؼًهِ , كزصبيْى  -6

 رنك .انخضانبد ًانشًافذ اندغشّخ ًانجالغبد انًغطحخ ًغْش 
  ًمشس.انخبصخ ثبن ْخانًيبساراألىذاف   -ة 

 ثحٌس رخشج.– 1ة 

 رمبسّش ػهًْخ – 2ة 

     سثػ  انًؼهٌيبد ثبنٌالغ انينذعِ.   - 3ة 

 
 غشائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 

 انزًبسّن ًاالشكبنْبد انشّبظْخ 
 اندًبػْخ ًانٌاخجبد األنشطخ ثجؼط انطبنت ركهْف. 
 نهٌاخجبد انٌْيْخ ًاالخزجبساد . انذسخخ ين نغجخ رخصْص 

 

 
 غشائك انزمْْى      

 

 انًغؤًنْخ ًرحًهو انطبنت انزضاو دنْم انذسط لبػخ فِ انفبػهخ انًشبسكخ. 
 ًانجحٌس. انٌاخجبد رمذّى فِ انًحذد ثبنًٌػذ االنزضاو 
 ًانًيبسٍ انًؼشفِ ًانزحصْم االنزضاو ػن ًاننيبئْخ انفصهْخ االخزجبساد رؼجش. 
 د ًانزًبسّن ًانٌاخجبد انٌْيْخانزطجْمب 
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 األىذاف انٌخذانْخ ًانمًْْخ  -ج

 . انًمشس انًٌػذ فِ ًرغهًْيب انٌاخجبد أداء ػهَ نهؼًم انطبنت لذسح رطٌّش -1ج         

 يحبًنخ رطجْك انًفبىْى ثحم انٌاع يخزهفخ ين انزًبسّن . -2ج

 ًانًنبلشخ. انحٌاس ػهَ انطبنت لذسح رطٌّش -3ج

 بًنو رنًْو لذسه انطبنت ثبالعزفبدح ين انٌعبئم انًزبحخ.يح -4ج   
 غشائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 

 انزًبسّن ًاالشكبنْبد انشّبظْخ 
 اندًبػْخ ًانٌاخجبد األنشطخ ثجؼط انطبنت ركهْف. 
 نهٌاخجبد انٌْيْخ ًاالخزجبساد . انذسخخ ين نغجخ رخصْص 

 
 غشائك انزمْْى    

 

 انًغؤًنْخ ًرحًهو انطبنت انزضاو دنْم انذسط ػخلب فِ انفبػهخ انًشبسكخ. 
 ًانجحٌس. انٌاخجبد رمذّى فِ انًحذد ثبنًٌػذ االنزضاو 
 ًانًيبسٍ انًؼشفِ ًانزحصْم االنزضاو ػن ًاننيبئْخ انفصهْخ االخزجبساد رؼجش. 
 انزطجْمبد ًانزًبسّن ًانٌاخجبد انٌْيْخ 

 
 بساد األخشٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌس انشخصِ (.انًنمٌنخ ) انًيانزأىْهْخ انؼبيخ ً انًيبساد -د 

 انزمنْخ. ًعبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذسح رنًْخ  -1د

 اإلنزشنذ. يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذسح رنًْخ  -2د

 انًزؼذدح. انٌعبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذسح رنًْخ  -3د

 نًنبلشخ.ًا انحٌاس ػهَ انطبنت لذسح رطٌّش    -4د      
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 ثنْخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انغبػبد األعجٌع

 انًطهٌثخ
اعى انٌحذح / أً 

 انًٌظٌع
 غشّمخ انزمْْى غشّمخ انزؼهْى

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة تصاميم كونكريت مقدمة 4 1

2 4 
السقوف الخرسانية ذات االتجاه 
 الواحد وتصاميم القص للعتبات

 

 تصاميم كونكريت

 + مناقشة نظري
 اسئلة عامة ومناقشة 

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة تصاميم كونكريت السقوف ذات االتجاهين 4 3

4 4 
انواع السقوف الثنائية االتجاه 

 والنظريات المعتمدة

 امتحان انيمناقشة و  نظري + مناقشة تصاميم كونكريت

 السقوف المسطحة وانواعها 4 5
أسئلة عامة ومناقشة او  مناقشة نظري + تصاميم كونكريت

 امتحان اني

6 4 
نظريات التصميم المعتمدة للسقوف 

 المسطحة

 نظري + مناقشة تصاميم كونكريت
 اسئلة عامة و مناقشة

 اسئلة عامة نظري + مناقشة تصاميم كونكريت السقوف المضلعة باتجاه واحد 4 7

8 4 
السقوف الدائرية وانواعها وطرق 

 تصميمها

 نظري + مناقشة كونكريتتصاميم  
 اسئلة عامة 

9 4 
السقوف الدائرية وانواعها وطرق 

 تصميمها 

 نظري + مناقشة تصاميم كونكريت
 ومناقشة اسئلة عامة

 امتحان شهري نظري + مناقشة تصاميم كونكريت تصاميم الساللم وانواعها  4 11

11 4 
مقدمة لنظريات الفشل في السقوف 

 والعتبات

 نظري + مناقشة تتصاميم كونكري
 اسئلة عامة

 مناقشة و امتحان اني نظري + مناقشة تصاميم كونكريت نظريات الفشل في العتبات  4 12

 اسئلة عامة نظري + مناقشة تصاميم كونكريت الفشل في العتبات 4 13

14 4 
أنواع العتبات وأحمال الفشل 

 الخدمية وانواع أألسناد

 الجماعية+ لواجباتا نظري + مناقشة تصاميم كونكريت
 مناقشة

 امتحان شهري نظري + مناقشة تصاميم كونكريت الفشل في البالطات  4  15

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة تصاميم كونكريت نظرية خطوط الخضوع 4 16

17 4 
على  .Y.Lتطبيق نظرية الفشل 

 انواع البالطات

قشة او اسئلة عامة ومنا نظري + مناقشة تصاميم كونكريت
 امتحان اني

18 4 
ألية الفشل والطرق الرياضية 

 المعتمدة في التصميم والتحليل

 نظري + مناقشة تصاميم كونكريت
 أسئلة عامة ومناقشة

 امتحان اني نظري + مناقشة تصاميم كونكريت تصميم البراكيت 4 19

21 4 
أنواع تطبيقات البراكيت ) التحليل 

 والتصميم (

أسئلة عامة ومناقشة او  ري + مناقشةنظ تصاميم كونكريت
 امتحان اني

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة تصاميم كونكريت أنتقال أألحمال في أألبنية الهيكلية 4 21

22 4 
نظرية انتقال أألحمال وتحليل 
 المنشآت الخرسانية المسلحة

 نظري + مناقشة تصاميم كونكريت
 اسئلة عامة

23 4 
ت الخرسانية مقدمة عن العتبا

المسلحة مسبقة الجهد ومسبقة 
 الشد والصب 

 نظري + مناقشة تصاميم كونكريت

 اسئلة عامة

24 4 
تفاصيل وانواع المقاطع وانواع 

 الضائعات للخرسانة مسبقة االجهاد

 نظري + مناقشة تصاميم كونكريت
 اسئلة عامة

 امتحان شهري اقشةنظري + من تصاميم كونكريت تطبيقات العتبات مسبقة الجهد 4 25



  
 11الصفحت 

 
  

  انجنْخ انزحزْخ .12

 .Concrete Design , Winter and Nelson -1 ـ انكزت انًمشسح انًطهٌثخ 1
2- ACI- code – 11 . 

 
 

 .Concrete Design , Winter and Nelson -1 )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئْغْخ 2
2- ACI- code – 11 . 
3- Prestressed Concrete Design , Edward Nawy. 

 
 

               ٌّصَ ثيب   ـ انكزت ًانًشاخغ انزِا

 ( انًدالد انؼهًْخ , انزمبسّش ,.... ) 
Concrete Design , Nadeem Hasoon .                    

ة ـ انًشاخغ االنكزشًنْخ, يٌالغ االنزشنْذ 

.... 
 

 

 خطخ رطٌّش انًمشس انذساعِ  .13

 نؼنبصش أألنشبئْخ انًخزهفخ .ثنْخ انيْكهْخ ًااػزًبد انجشايح انشّبظْخ انحذّثخ نغشض رذلْك انزحهْم ًانزصًْى نال

 

 
 

26 4 
تصميم الخزانات الدائرية )الطريقة 

 التقريبية (

 نظري + مناقشة تصاميم كونكريت
 اسئلة عامة

27 4 
تطبيقات رياضية النواع االسناد 

 المختلفة للخزانات

 مناقشة و امتحان اني نظري + مناقشة تصاميم كونكريت

 اسئلة عامة + مناقشة نظري تصاميم كونكريت نظرية عزم أأللتواء  4 28

29 4 
تطبيقات عزم أأللتواء على المقاطع 

 المختلفة ذات الجدران الرقيقة

 الجماعية+ الواجبات نظري + مناقشة تصاميم كونكريت
 مناقشة

31 4 
تطبيقات عزم أأللتواء على مقاطع 

 متعددة الخاليا

 امتحان شهري نظري + مناقشة تصاميم كونكريت
 
 

 


