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 وضف امربانمج ال اكدميي

The aim of this course is to enable the student to: 

1. Describe factors which control the properties of concrete. 

2. List methods of determining the properties of concrete. 
 

 امخفطيل اموضف ت

 خامؼة حكريت/لكية امِيدسة املؤسسة امخؼوميية .1

 كسم امِيدسة املدهية املسم امؼومي / املركز .6

 حكٌوموحيا اخلرساهة امس امربانمج ال اكدميي او املِين .3

 باكموريوس ُيدسة مدهية امس امشِادة اههنائية .4

 س يوي اميظام ادلرايس .5

  برانمج الاغامتد املؼمتد .6

  املؤثرات اخلارحية ال خرى .7

ػداد اموضف .8  1/7/6116 اترخي ا 

  اُداف امربانمج الااكدميي .9

The aim of this course is to enable the student to: 

 describe factors which control the properties of concrete, 

 List methods of determining the properties of concrete. 

11. 

 املعووتة وظرائق امخؼومي وامخؼمل وامخليمي ربانمجخمرخات ام

 الاُداف املؼرفية

 يخؼرف امعامة ػىل ظبيؼة امسميت وضياغخَ.    -1أ  

 يخؼرف امعامة ػىل ظبيؼة امراكم وثطييفَ.-6أ  

 امعرية. يخؼرف امعامة ػىل خطائص اخلرساهة -3أ  

 يخؼرف امعامة ػىل خطائص اخلرساهة املخطوبة.-4أ  

 يخؼرف امعامة ػىل امخغريات احلجمية نوخرساهة املخطوبة. -5أ  

 يخؼرف امعامة ػىل ثطممي اخلوعة اخلرساهية.-6أ  
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 ربانمجاخلاضة ابم ال ُداف املِاراثية –ب 

 حبوث خترج.– 1ب 

 ثلارير ػومية – 6ب 

 ابمواكع امِيديس.رتط  املؼوومات    - 3ب 

 ظرائق امخؼومي وامخؼمل

 الاختبارات اميومية املفاحئة والاس بوغية املس مترة . -

 امخدريبات وال وشعة يف كاػة ادلرس. -

ىل تؼظ  - رشاد امعالب ا  فادة مهنا .املطادر اميت حتخوي ػىل امثةل ومتارين ا   مال 

 ظرائق امخليمي

 .املشاركة يف كاػة ادلرس 

  ال وشعةثلدمي. 

 وأ وشعة . ئيةوهنا اختبارات فطوية 

 ال ُداف اموخداهية واملميية . -ج

 . امللرر املوػد يف وجسوميِا امواحبات أ داء ػىل نوؼمل امعامة كدرة ثعوير -1ج        

 حماوةل ثعبيق املفاُمي حبل اهواع خمخوفة من امامترين . -6ج

 واملياكشة. احلوار ػىل امعامة كدرة ثعوير -3ج

 حماوهل حمنيَ كدٍر امعامة ابالس خفادة من اموسائل املخاحة. -4ج   

 ظرائق امخؼومي وامخؼمل    

 امامترين والاشاكميات امرايضية 

 ادلاغية وامواحبات ال وشعة تبؼظ امعامة حلكيف. 

 نوواحبات اميومية والاختبارات . ادلرخة من وس بة ختطيص 

 ظرائق امخليمي   

 املسؤومية وحتمهل امعامة امزتام دميل ادلرس كاػة يف امفاػةل املشاركة. 
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 وامبحوث. امواحبات ثلدمي يف احملدد ابملوػد الامزتام 

 واملِارى املؼريف وامخحطيل الامزتام غن واههنائية امفطوية الاختبارات ثؼرب. 

 امخعبيلات وامامترين وامواحبات اميومية 

يوية و  املِارات امؼامة -د   .امشخيص(ال خرى املخؼولة تلاتوية امخوظيف وامخعور  )املِاراتامليلوةل امخبُ 

 امخلٌية. وسائل مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -1د

 اال هرتهت. مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -6د

 املخؼددة. اموسائل مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -3د

 واملياكشة. احلوار ػىل امعامة كدرة ثعوير    -4د

 تًية امربانمج .11

املرحةل 

 ادلراس ية
 أ مس امللرر او املساق رمز امللرر أ و املساق

 امساػات املؼمتدة

 معًل هظري

 CE 238 6 6 حكٌوموحيا اخلرساهة 

 امخخعيط نوخعور امشخيص .16

والاس خفادة من حمارضات اجلامؼات من خالل الاظالع ػىل امه امعرق احلديثة املخبؼة يف اجلامؼات امؼاملية 

 امؼريلة مسد اميلص احلاضل ابمخعور امؼومي اذلي خيطص ُذا امللرر يف امبدل.

 املؼِد(ال هظمة املخؼولة ابالمخحاق ابملكية أ و  )وضعمؼيار املبول  .13

 ث امؼومييمت املبول اغامتدا ػىل هظام املبول املركزي املؼمتد من كبل وزاٍر امخؼومي امؼايل وامبح

 أ مه مطادر املؼوومات غن امربانمج .14

 املطادر ابنوغة امؼرتية:

 .)حكٌوموحيا اخلرساهة )ُياء غبد يوسف،مؤيد هوري اخلوف 

 املطادر ابنوغة ال ىلكزيية:

 Lambe and Whitman (1990) “Concrete Mechanics “, John Willy and Sons. 

 Craig, (1997). “Concrete Mechanics”. 7th edition Prentice-Hall. 

 Neville M. I (1995) “Concrete Properties”, final edition. 
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
رهز 

 الوقرر
اسن 

 الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

تُالوعرفاألهذاف   
 ُتالوهاراتاألهذاف 

برناهحالخاصت بال  

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت

الوهاراث العاهت 

        الونقىلتوالتأهُلُت 

الوهاراث األخري  )

الوتعلقت بقابلُت 

التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

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

 الثانُت
CE 

238 

تكنىلىخُا 

 الخرسانت
 اساسٍ

  3    3     3   3  

 منوذج وضف امللرر

The aim of this course is to enable the student to: 

1. Describe factors which control the properties of concrete. 

2. List methods of determining the properties of concrete. 
 

 امخفطيل اموضف ت

 خامؼة حكريت/لكية امِيدسة املؤسسة امخؼوميية .1

 كسم امِيدسة املدهية املسم امؼومي  / املركز .6

 (CE 238) حكٌوموحيا اخلرساهة/ امس / رمز امللرر .3

 حضور يويم حسة خدول ادلروس الاس بوغي أ شاكل احلضور املخاحة .4

 س يوي امفطل / امس ية .5

 ساػة 61 ػدد امساػات ادلراس ية )املكي( .6

ػداد ُذا اموضف .7  1/7/6116 اترخي ا 

 اُداف امللرر .8

The aim of this course is to enable the student to: 

 describe factors which control the properties of concrete, 

 List methods of determining the properties of concrete. 
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 خمرخات امللرر وظرائق امخؼومي وامخؼمل وامخليمي .9

 

 الاُداف املؼرفية

 يخؼرف امعامة ػىل ظبيؼة امسميت وضياغخَ.    -1أ  

 يخؼرف امعامة ػىل ظبيؼة امراكم وثطييفَ.-6أ  

 يخؼرف امعامة ػىل خطائص اخلرساهة امعرية. -3أ  

 يخؼرف امعامة ػىل خطائص اخلرساهة املخطوبة.-4أ  

 يخؼرف امعامة ػىل امخغريات احلجمية نوخرساهة املخطوبة. -5أ  

 يخؼرف امعامة ػىل ثطممي اخلوعة اخلرساهية.-6أ  

 

 ال ُداف املِاراثية اخلاضة ابمربانمج –ب 

 حبوث خترج.– 1ب 

 ثلارير ػومية – 6ب 

رتط  املؼوومات ابمواكع    - 3ب 

 مِيديس.ا

 ظرائق امخؼومي وامخؼمل

 

 اميومية املفاحئة والاس بوغية املس مترة .الاختبارات  -

 امخدريبات وال وشعة يف كاػة ادلرس. -

فادة مهنا - ىل تؼظ املطادر اميت حتخوي ػىل امثةل ومتارين مال  رشاد امعالب ا   ا 

 ظرائق امخليمي

 

 .املشاركة يف كاػة ادلرس 

 .ثلدمي ال وشعة 

  اختبارات فطوية وهنائية

 وأ وشعة .

 اموخداهية واملميية .ال ُداف  -ج 
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 . امللرر املوػد يف وجسوميِا امواحبات أ داء ػىل نوؼمل امعامة كدرة ثعوير -1ج        

 حماوةل ثعبيق املفاُمي حبل اهواع خمخوفة من امامترين . -6ج

 واملياكشة. احلوار ػىل امعامة كدرة ثعوير -3ج

 حماوهل حمنيَ كدٍر امعامة ابالس خفادة من اموسائل املخاحة. -4ج   

 ظرائق امخؼومي وامخؼمل    

 

 امامترين والاشاكميات امرايضية 

 ادلاغية وامواحبات ال وشعة تبؼظ امعامة حلكيف. 

 نوواحبات اميومية والاختبارات . ادلرخة من وس بة ختطيص 

 ظرائق امخليمي   

 

 املسؤومية وحتمهل امعامة امزتام دميل ادلرس كاػة يف امفاػةل املشاركة. 

 وامبحوث. امواحبات ثلدمي يف احملدد ابملوػد الامزتام 

 واملِارى املؼريف وامخحطيل الامزتام غن واههنائية امفطوية الاختبارات ثؼرب. 

 امخعبيلات وامامترين وامواحبات اميومية 

 

 

يوية امليلوةل  -  )املِارات ال خرى املخؼولة تلاتوية امخوظيف وامخعور امشخيص(.املِارات امؼامة وامخبُ 

 امخلٌية. وسائل مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -1د

 اال هرتهت. مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -6د

 املخؼددة. اموسائل مع امخؼامل ػىل امعامة كدرة حمنية  -3د

 واملياكشة. احلوار ػىل امعامة كدرة ثعوير    -4د

 تًية امللرر .11

 
امس اموحدة /  خمرخات امخؼمل املعووتة امساػات ال س بوع

 أ و املوضوع

 ظريلة امخليمي ظريلة امخؼومي
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 1 6 
 ملدمة غن امسميت

 امسميت

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 6 6 
هظري :  ضياػة امسميت ومركباثَ

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 3 6 

امسميت أ ماُة  
هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

ومٌاكشة او 

 امتحان أ ين

 4 6 
جحوم هواجت معوية ال ماُة 

 )اجلزء ال ول(

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 5 6 
جحوم هواجت معوية ال ماُة 

 )اجلزء امثاين(

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 6 6 
أ هواع امسميت امبورثالهدي 

ال ول()اجلزء   

أ هواع 

امسميت 

 امبورثالهدي

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 7 6 
أ هواع امسميت امبورثالهدي 

 )اجلزء امثاين(

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 8 6 

أ هواع امسميت امبورثالهدي 

 )اجلزء امثامث(
هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

ومٌاكشة او 

 امتحان أ ين

 امشِر ال ول/امفطل ادلرايس ال ولأ ختبار  1 9 

 11 6 
امراكم )اخلطائص 

 وال ضياف(

 امراكم

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 11 6 
هظري :  امرمل واحلىص

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 16 6 
هظري :  جبات امراكم

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة
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 13 6 

 امخحويل امليخًل 
هظري : 

 مٌاكشة

ػامة  اس ئةل

ومٌاكشة او 

 امتحان أ ين

 اخلرساهة امعرية 6 14 

اخلرساهة 

 امعرية

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 15 6 
كاتوية جشغيل اخلرساهة 

 امعرية

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 16 6 
امؼوامل املؤثرة ػىل كاتوية 

 جشغيل اخلرساهة امعرية

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 ال هؼزال واميضح 6 17 
هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 رص اخلرساهة 6 18 
هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

ومٌاكشة او 

 امتحان أ ين

 أ ختبار امشِر امثاين/امفطل ادلرايس ال ول 1 19 

 اخلرساهة املخطوبة 6 61 

اخلرساهة 

 املخطوبة

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 61 6 
امؼوامل املؤثرة ػىل ملاومة 

 اخلرساهة املخطوبة

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 مؼاجلة اخلرساهة 6 66 
هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

ومٌاكشة او 

 امتحان أ ين

امخغريات  مؼامل املروهة 6 63 

 احلجمية

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

اس ئةل ػامة :  هظري امخغريات احلجمية 6 64 
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 ومٌاكشة مٌاكشة

 زحف اخلرساهة 6 65 
هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

ومٌاكشة او 

 امتحان أ ين

 66 6 

دميومة اخلرساهة، هفاذية 

اخلرساهة، ملاومة اخلرساهة 

 مخب جري أ مالح امكربيخات

دميومة 

 اخلرساهة

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 67 6 
مياٍ ملاومة اخلرساهة مخب جري 

 امبحر

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 68 6 

 أ هخاج اخلرساهة يف اجلو امبارد
هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

ومٌاكشة او 

 امتحان أ ين
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 31 6 

ثطممي اخلوعة اخلرساهية 

مبوحة امعريلة ال مريكية 

 )اجلزء ال ول(

اخلوعة ثطممي 

 اخلرساهية

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

 ومٌاكشة

 31 6 

ثطممي اخلوعة اخلرساهية 

مبوحة امعريلة ال مريكية 

 )اجلزء امثاين(

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

ومٌاكشة او 

 امتحان أ ين

 36 6 

ثطممي اخلوعة اخلرساهية 

مبوحة امعريلة امربيعاهية 

 )اجلزء ال ول(

هظري : 

 مٌاكشة

ػامة  اس ئةل

 ومٌاكشة

 33 6 

ثطممي اخلوعة اخلرساهية 

مبوحة امعريلة امربيعاهية 

 )اجلزء امثاين(

هظري : 

 مٌاكشة

اس ئةل ػامة 

ومٌاكشة او 

 امتحان أ ين



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 

 

 

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
 

 

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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  ـ امكتة امللررة املعووتة 1 

  ـ املراحع امرئيس ية )املطادر(  6 

 
اـ امكتة واملراحع اميت يوىص هبا  ) اجملالت امؼومية ، 

 امخلارير ،....  (
- 

 - ب ـ املراحع الامكرتوهية، مواكع الاهرتهيت .... 
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  .أ س خخدام امربامج الامكرتوهية احلديثة يف ثطممي اخلوعات اخلرساهية 

 


