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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

تصميم طرق الري المختلفة )الري السطحي والحوضي والشريطي والري بالرش والري بالتنقيط( باإلضافة إلى دراسة 
 وتصميم البزل األفقي والعمودي والمبازل المفتوحة والمغطاة.

 

 خبيؼخ ركشّذ/كهْخ انينذسخ ْخانًؤسسخ انزؼهًْ .1

 لسى انينذسخ انًذنْخ / انًشكز  ؼهًِانمسى ان .2

اً اسى انجشنبيح األكبدًِّ  .3

 انًينِ 
 انخشسبنخ انًسهحخ

 ثكبنٌسٌّس ىنذسخ يذنْخ اسى انشيبدح اننيبئْخ  .4

  :اننظبو انذساسِ  .5
 سنٌُ /يمشساد /أخشٍ 

 سنٌُ

  انًؼزًذ   ثشنبيح االػزًبد .6

  خْخ األخشٍ انًؤثشاد انخبس .7

 1/7/2116 ربسّخ إػذاد انٌطف  .8

 أىذاف انجشنبيح األكبدًِّ .9

ريذف انًبدح انَ اسزخذاو انًجبدئ االسبسْخ فِ رحهْم ًكزنك رظًْى االخزاء انخشسبنْخ انًسهحخ انًخزهفخ 

 .انًؼشضخ انَ يخزهف االحًبل

 حًبل ًنًخزهف يسزٌّبد انزحًْميؼشفخ انطبنت ثكْفْخ رظشف االخزاء انخشسبنْخ رحذ االثبإلضبفخ إنَ 
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 انًطهٌثخ ًطشائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى جشنبيحيخشخبد ان  .11

  االىذاف انًؼشفْخ  - أ
  انزؼشف ػهَ انًٌاد انًسزخذيخ فِ االخزاء انخشسبنْخ انًسهحخ ًخظبئض ىزه انًٌاد -1أ

 .االنشبئِّزى انزؼشف ػهَ انطشق انًسزخذيخ فِ انزحهْم ًانزظًْى -2أ

 .فِ انًنشآدانزؼشف ػهَ انٌاع االخزاء انخشسبنْخ انًسزخذيخ  -3أ
 .انزؼشف ػهَ رظشف االخزاء انخشسبنْخ رحذ يخزهف يسزٌّبد انزحًْم-4أ
 .يؼشفخ كْفْخ رحهْم ًرظًْى االخزاء انخشسبنْخ -5أ
 .زحهْمانزؼشف ػهَ كْفْخ اسزخذاو يحذداد ًيؼبدالد انكٌد انًؼزًذ فِ  انزظًْى ًان-6أ

 جشنبيح نخبطخ ثبنا ْخانًيبسار األىذاف –ة 

 ثحٌس رخشج.– 1ة 

     .ػن طشّك انزّبساد انؼهًْخ نًشبسّغ لْذ االنشبء سثظ  انًؼهٌيبد ثبنٌالغ انينذسِ  – 2ة 

 

 طشائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 

  االخزجبساد انٌْيْخ انًفبخئخ ًاالسجٌػْخ انًسزًشح . -

 . طخ فِ لبػخ انذسسنزذسّجبد ًاألنشا -

 نإلفبدح ينيب . انًظبدس انزِ رحزٌُ ػهَ ايثهخ ًرًبسّن إسشبد انطالة إنَ ثؼض  -

 
 طشائك انزمْْى      

 

 .انًشبسكخ فِ لبػخ انذسس 

 رمذّى األنشطخ. 

  ئْخًنيب فظهْخيفبخئخ  اخزجبساد . 

 
 انٌخذانْخ ًانمًْْخ . األىذاف -ج

 زهفخ ين انزًبسّن .رطجْك انًفبىْى ثحم انٌاع يخ -1ج

 ًانًنبلشخ. انحٌاس ػهَ انطبنت لذسح رطٌّش -2ج

 .ػهَ سثظ اندبنت اننظشُ ثبندبنت انزطجْمِيحبًنو رنًْو لذسه انطبنت  -3ج    
 طشائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 

 . اػطبء االيثهخ انينذسْخ 
 ًانٌاخجبد األنشطخ ثجؼض انطبنت ركهْف . 

 
 طشائك انزمْْى    

 

 سكخ فِ لبػخ انذسس.انًشب 
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 رمذّى األنشطخ. 

  ئْخًنيب فظهْخيفبخئخ  اخزجبساد . 

 
 

 

 .انشخظِ(األخشٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌس  )انًيبسادانًنمٌنخ انزؤىْهْخ ً انًيبساد انؼبيخ -د 

 رنًْخ لذسح انطبنت ػهَ يٌاخيخ انًسبئم ًانًشبكم فِ يدبل االخزظبص ًحهيب. -1د

 انزمنْخ. ًسبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت سحلذ رنًْخ -2د

 ًانًنبلشخ. انحٌاس ػهَ انطبنت لذسح رطٌّش  -3د

 ثنْخ انجشنبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمشس أً انًسبق سيز انًمشس أً انًسبق انًشحهخ انذساسْخ 

  رطجْمِ   نظشُ      

 1 3 انشُ ًانجزل CE335 انثبنثو

     

     

     

     

     
 

 انزخطْظ نهزطٌس انشخظِ .12

 
 حتديث احملاضرات وحماولة تضمينها امثلة تطبيقية من خالل االطالع على املصادر احلديثة مع االعتماد على املدونة اليت تصدر حديثا.

 انًؼيذ(األنظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهْخ أً  غ)ًضيؼْبس انمجٌل  .13

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

 أىى يظبدس انًؼهٌيبد ػن انجشنبيح .14

 د.جمال عبد الواحد      ( ACI-02تصاميم المنشآت الخرسانية المسلحة وفقا لمتطلبات الكود )-1
2- A Reinforced Concrete – A Fundamental Approach Edward G. Nawy 
3- Design of Reinforced Concrete  Jack C. McMCORMAC 

 



  
 4الصفحت 

 
  

 

 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 اخخُار
 ُ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

الخرسانت  CE334 الثالثت

 الوسلحت

  ●   ●     ●    ●   اساسٍ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 5الصفحت 

 
  

 



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 خاهعت حكرَج/كلُت الهنذست انًؤسسخ انزؼهًْْخ .1

 لسى انينذسخ انًذنْخ    / انًشكز ؼهًِ انمسى ان .2

 انخشسبنخ انًسهحخ CE335 اسى / سيز انًمشس .3

 دًاو سسًِ انحضٌس انًزبحخ أشكبل .4

 سنٌُ انفظم / انسنخ .5

 سبػخ 99 )انكهِ(ػذد انسبػبد انذساسْخ  .6

 1/7/2916 ربسّخ إػذاد ىزا انٌطف  .7

 أىذاف انًمشس .8

ريذف انًبدح انَ اسزخذاو انًجبدئ االسبسْخ فِ رحهْم ًكزنك رظًْى االخزاء انخشسبنْخ انًسهحخ انًخزهفخ 

 .انًؼشضخ انَ يخزهف االحًبل

 ثبإلضبفخ إنَ يؼشفخ انطبنت ثكْفْخ رظشف االخزاء انخشسبنْخ رحذ االحًبل ًنًخزهف يسزٌّبد انزحًْم

 
 
 
 
 
 

 

ضي والشريطي والري بالرش والري بالتنقيط( باإلضافة إلى دراسة وتصميم تصميم طرق الري المختلفة )الري السطحي والحو 
 البزل األفقي والعمودي والمبازل المفتوحة والمغطاة.
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 ًطشائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى ًمشسبد انيخشخ .19

  ىذاف انًؼشفْخ األ -أ
  انزؼشف ػهَ انًٌاد انًسزخذيخ فِ االخزاء انخشسبنْخ انًسهحخ ًخظبئض ىزه انًٌاد -1أ

 ّزى انزؼشف ػهَ انطشق انًسزخذيخ فِ انزحهْم ًانزظًْى االنشبئِ.-2أ

 انزؼشف ػهَ انٌاع االخزاء انخشسبنْخ انًسزخذيخ فِ انًنشآد. -3أ
 انزؼشف ػهَ رظشف االخزاء انخشسبنْخ رحذ يخزهف يسزٌّبد انزحًْم.-4أ
 يؼشفخ كْفْخ رحهْم ًرظًْى االخزاء انخشسبنْخ. -5أ
  ْخ اسزخذاو يحذداد ًيؼبدالد انكٌد انًؼزًذ فِ  انزظًْى ًانزحهْم.انزؼشف ػهَ كْف-6أ

  ًمشس.انخبطخ ثبن ْخانًيبساراألىذاف   -ة 

 ثحٌس رخشج.– 1ة 

     سثظ  انًؼهٌيبد ثبنٌالغ انينذسِ ػن طشّك انزّبساد انؼهًْخ نًشبسّغ لْذ االنشبء.  – 2ة 

 

 طشائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 

  انينذسْخ .اػطبء االيثهخ 
 ًانٌاخجبد األنشطخ ثجؼض انطبنت ركهْف . 

 
 طشائك انزمْْى      

 

 .انًشبسكخ فِ لبػخ انذسس 

 رمذّى األنشطخ. 

  ئْخًنيب فظهْخيفبخئخ  اخزجبساد . 

 
 األىذاف انٌخذانْخ ًانمًْْخ  -ج

 . انًمشس انًٌػذ فِ ًرسهًْيب 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 ثبالسزفبدح ين انٌسبئم انًزبحخ. -4ج
 طشائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 

 انزًبسّن ًاالشكبنْبد انشّبضْخ 
 ًبػْخاند ًانٌاخجبد األنشطخ ثجؼض انطبنت ركهْف. 
 نهٌاخجبد انٌْيْخ ًاالخزجبساد . انذسخخ ين نسجخ رخظْض 

 
 طشائك انزمْْى    

 

 .انًشبسكخ فِ لبػخ انذسس 
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 رمذّى األنشطخ. 

  ئْخًنيب فظهْخيفبخئخ  اخزجبساد . 

 
 انًنمٌنخ ) انًيبساد األخشٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌس انشخظِ (.انزؤىْهْخ انؼبيخ ً انًيبساد -د 

 رنًْخ لذسح انطبنت ػهَ يٌاخيخ انًسبئم ًانًشبكم فِ يدبل االخزظبص ًحهيب. -1د

 انزمنْخ. ًسبئم يغ انزؼبيم ػهَ انطبنت لذسح رنًْخ -2د

 ًانًنبلشخ. انحٌاس ػهَ انطبنت لذسح رطٌّش  -3د      
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 ثنْخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٌع

 انًطهٌثخ
اسى انٌحذح / أً 

 انًٌضٌع
 طشّمخ انزمْْى شّمخ انزؼهْىط

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة املواد املس تخدمةمقدمة غن   3 1

2 3 
اسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة اخلواص املياكهيكية نوخرساهة املسوحة 

 امتحان اني

3 3 
طريقة اهجادات امتشغيل يف حتويل  

 اخلرساهة
 قشةأسئلة عامة ومنا نظري + مناقشة

 امتحان اني نظري + مناقشة مراحل الاهجاد نوخرساهة  3 4

5 3 
طريقة املقاومة امقصوى يف امتحويل  

 وامتصممي
أسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة

 امتحان اني

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة حتويل املقاطع املس تطيةل املفردة  3 6

 اسئلة عامة نظري + مناقشة ملفردةتصممي املقاطع املس تطيةل ا  3 7

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة املقاطع املس تطيةل املزدوجة احلديد  3 8

 اسئلة عامة نظري + مناقشة حتويل املقاطع املزدوجة  3 9

 امتحان شهري نظري + مناقشة تصممي املقاطع املزدوجة  3 11

 اسئلة عامة نظري + مناقشة   Tامعتبات بشلك حرف   3 11

 مناقشة و امتحان اني نظري + مناقشة Tحتويل امعتبات بشلك حرف   3 12

 اسئلة عامة نظري + مناقشة Tتصممي امعتبات بشلك حرف   3 13

 امعتبات ذات املقاطع غري املنتظمة  3 14
 الجماعية+ الواجبات نظري + مناقشة

 مناقشة

 امتحان شهري ظري + مناقشةن املقاطع املس تطيةل املزدوجة احلديد  3 15

 اسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة حتويل املقاطع املزدوجة  3 16

17 3 
اسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة تصممي املقاطع املزدوجة 

 امتحان اني

 أسئلة عامة ومناقشة نظري + مناقشة   Tامعتبات بشلك حرف   3 18

 امتحان اني نظري + مناقشة Tحتويل امعتبات بشلك حرف   3 19

21 3  
حتويل امعتبات ذات املقاطع غري 

 املنتظمة

أسئلة عامة ومناقشة او  نظري + مناقشة
 امتحان اني

 اسئلة عامة و مناقشة نظري + مناقشة امقص يف امعتبات  3 21

 اسئلة عامة نظري + مناقشة تصممي امقص نوعتبات  3 22

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة ةحتويل امعتبات املس متر   3 23

 اسئلة عامة نظري + مناقشة امبالطات ابجتاه واحد  3 24

 امتحان شهري نظري + مناقشة تصممي امبالطات ابجتاه واحد  3 25

 اسئلة عامة نظري + مناقشة غزم انيل يف امعتبات  3 26

 اقشة و امتحان انيمن نظري + مناقشة هظرية الاهبوب اجملوف همتثيل امقص   3 27

انٌاع  –االػًذح )يمذيخ   3 28

 انؼًذح(

 اسئلة عامة نظري + مناقشة

29 3 
 الجماعية+ الواجبات نظري + مناقشة الامعدة امقصرية 

 مناقشة

 امتحان شهري نظري + مناقشة الامعدة امطويةل  3 31
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 انجنْخ انزحزْخ  .12

 Building Code Requirement for Structural ـ انكزت انًمشسح انًطهٌثخ 1
Concrete ACI 314-14 

-ACIتصاميم المنشآت الخرسانية المسلحة وفقا لمتطلبات الكود )-1 )انًظبدس(  ـ انًشاخغ انشئْسْخ 2

 د.جمال عبد الواحد      ( 02
2- A Reinforced Concrete – A Fundamental 
Approach Edward G. Nawy 
3- Design of Reinforced Concrete  Jack C. 
McMCORMAC 

               ـ انكزت ًانًشاخغ انزِ ٌّطَ ثيب  ا

 ( انًدالد انؼهًْخ , انزمبسّش ,.... ) 
ACI - researches 

ة ـ انًشاخغ االنكزشًنْخ, يٌالغ االنزشنْذ 

.... 
 

 
 خطخ رطٌّش انًمشس انذساسِ  .13

رضى طشق رحهْم انًنشآد ( ًانزِ اطجح اػزًبدىب فِ  رغْْش ثؼض يفشداد انًنيح )يثم انًفشداد انزِ -1

انًسهحخ ػبنْخ االداء يثم انخشسبنخ رارْخ انشص انزحهْم ًانزظًْى لهْال ًادساج يٌاضْغ ػن انخشسبنخ 

 اً راد خظبئض خذّذح

ادساج ايثهخ رظًْى اً رحهْم رشًم ينشؤ ّضى اكثش ين خزء ين انخشسبنخ انًسهحخ نزًكْن انطبنت ين  -2

 نًسبئم انخبطخ ثكم خزء يغ اندزء االخش ًثبنزبنِ رًكْنو ين رحهْم اً رظًْى ينشؤ يزكبيم.سثظ ا

 
 


