
  والمرافق قسم هندسة التشیید

دارة التشیید لعلميالمحتوى ا ٕ   لمقررات دبلوم الدراسات المهنیة في  هندسة وا

  مراقبة وضمان الجودة  ٥٠٠هتش 

أنشـطة ضـمان الجـودة  –فحوصات واختبارات ، عناصر مراقبة الجـودة  –مصطلحات وتعریفات 
ـــى جـــودة التشـــیید  –تكـــالیف الجـــودة الســـیئة  –أنشـــطة ضـــمان الجـــودة  –  –العوامـــل المـــؤثرة عل

  . إدارة الجودة الشاملة  –نظم إدارة الجودة  –منحنى السبب والتأثیر  –منحنى باریتو 

  مشروعات التشییدلتخطیط ال ٥٠١هتش 

تقســیم المشــروع إلــى أنشـــطة وتحدیــد مســئولیات أطقــم العمــل اإلشــرافي علـــى  –مفهــوم التخطــیط 
طریقة المسـتطیل البیـاني والمسـتطیل البیـاني الموضـح (أسالیب التخطیط  –مراحل تنفیذ المشروع 

یقــة المســار طر  –طریقــة الرسـم علــى األسـهم  –طریقـة التقیــیم البحثـي للمشــروع  –علیـه العالقــات 
  )طریقة خط االتزان –الحرج 

 االدارة المالیة لمشروعات التشیید ٥٠٢هتش 

مفهـوم وتعریـف التـدفق النقــدي  –مفهـوم القیمــة الزمنیـة للمـال  –سـمات وخصـائص مشـروع التشـیید 
طــرق تمویـــل  –قـــراءة التــدفق النقــدي لمشـــروع التشــیید  –اعــداد التــدفق النقـــدي لمشــروع التشــیید  –

  .تحدید العائد المناسب والمقبول لمشروع التشیید  –تشیید مشروع ال

  حصر الكمیات وتقدیر التكالیف والعطاءات ٥٠٣هتش 

تقســیم العمــل الــى  –أهــداف عملیــة حصــر الكمیــات طریقــة تجهیــز كراســة الشــروط والمواصــفات 
بنــد مــن أعــال القیاســات والوحــدات المســتخدمة لكــل  –بنــود وكیفیــة ترتیــب بنــود العمــل وتوصــیفها 

تقــدیر  –تقــدیر التكــالیف المبــدئي  –الغــرض مــن تقــدیر تكــالیف العطــاءات  –البنــود أثنــاء التنفیــذ 
مراحــل تقــدیر التكــالیف داخــل مؤسســة المقــاول  –تقــدیر التكــالیف التشــغیلي  –التكــالیف النهــائي 

  وتجهیز العطاء النهائي وطریقة تغییر االسعار في العطاء 

  عقود التشیید ٥٠٤هتش 



االطـراف المشـاركین فـي مشـروعات التشـیید  –أنواع شركات المقـاوالت  –اسیات عقود التشیید اس
  .قانون الفیدیك  –أنواع العقود  –وثائق العقد  –ومسئولیات كل طرف 

  االنتاجیة في التشیید  ٥٠٥هتش 

 –طریقــة دراســة الوقــت  –العوامــل المــؤثرة علــى االنتاجیــة فــي التشــیید  –مصــطلحات وتعریفــات 
ـــق الكومانـــدا  –عملیـــة النشـــاط  ـــأخیر عـــن طری ـــاس النمـــوذجي  –طریقـــة حصـــر الت التشـــیید  –القی

  .الرشیق 

  الرقابة على مشروعات التشیید ٥٠٦هتش 

تحـدیث وقـت شـبكة المشـروع  –طریقـة الرسـم البیـاني لوقـت المشـروع  –أهداف التحكم في الوقت 
االحتیــاج الــى الرقابــة والــتحكم فــي  – عالقــة الوقــت بالتكــالیف –ســبل اختــزال وقــت المشــروع  –

أنظمـة التقـاریر  –حسـابات التكلفـة  –طرق الـتحكم فـي التكلفـة  –میزانیة التنفیذ  –تكلفة المشروع 
  .ومستویات التقاریر والتحكم في تكلفة المواد 

  

  

  

  والمرافق قسم هندسة التشیید

  ادارة معدات التشیید ٥٠٧هتش 

) ة المعـدات ، احـالل معـدات التشـیید ، شـراء أو تـأجیر المعـداتتقدیر تكلفـ(اقتصادیات المعدات 
 –) ، معـــدات التســـویة والـــدمك األتربـــةمعـــدات الحفـــر ، معـــدات نقـــل (معـــدات أعمـــال االتربـــة  –

  .معدات صب ونقل الخرسانة  –معدات دق الخوازیق  –معدات رصف الطرق  – األوناش

  هندسة تشیید المباني ٥٠٨هتش 



تشـــــیید  –طــــرق التنفیــــذ التقلیدیــــة  –تصــــمیمي الشــــدات الخشـــــبیة والمعدنیــــة  –تخطــــیط الموقــــع 
صــــیانة  –) الــــتحكم فــــي الجــــودة –المعالجــــة  –الصــــب  –النقــــل  –الخلــــط (األســــمنتیةالخرســــانة 

  .تشیید المنشآت المعدنیة  –وترمیم المنشآت الخرسانیة 

  اقتصادیات التشیید ٥٠٩هتش 

 –) القیمة الزمنیة للتدفقات النقدیـة ، طـرق وأسـالیب التقیـیم االقتصـادي(ادي مبادئ التقییم االقتص
االدارة  –التحلیــل االقتصــادي للتــدفقات النقدیــة بعــد حســاب الضــرائب  –طــرق حســاب االهــالك 

  .مبادئ االدارة المالیة لشركات التشیید  –المالیة لمشروعات التشیید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  والمرافققسم هندسة التشیید 

  لمقررات دبلوم الدراسات المهنیة في هندسة الطرق والمطارات العلميالمحتوى 

  هندسة النقل ٥١٠هتش 

تخطـــیط النقـــل بأنواعـــه  –أنـــواع النقـــل  –) مراحـــل –أهـــداف  –تعریـــف (هندســـة النقـــل  –مقدمـــة 
التـوازن بـین العـرض والطلـب علـى  –أنظمـة ومؤسسـات النقـل  –أسـس تخطـیط النقـل  –المختلفة 

توزیــــع  –طــــرق التنبــــؤ بتولـــد الــــرحالت  –تولــــد الـــرحالت  –مراحــــل التنبــــؤ علـــى النقــــل  –النقـــل 
 –تقســیم الــرحالت علــى وســائل النقــل المختلفــة وأســالیبها  –نمــاذج توزیــع الــرحالت  –الــرحالت 

  .تخصیص الرحالت على شبكة الطرق وأسالیبها 

  یم الهندسي للطرقأساسیات التصم ٥١١هتش 

العوامـل األساسـیة التـي تـتحكم فـي التصـمیم الهندسـي للطـرق  –تعریف التصمیم الهندسي للطـرق 
التخطــیط األفقــي للطــرق مــع تصــمیم المنحنیــات األفقیــة  –حســاب مســافة الرؤیــة علــى الطــرق  –

طــرق تصــمیم تقاطعــات ال –التخطــیط الرأســي للطــرق مــع تصــمیم المنحنیــات الرأســیة  –البســیطة 
  .في ذات المستوى 

  أسالیب التصمیم اإلنشائي للطرق ٥١٢هتش 

دراســة میكانیكــا التربــة إلنشــاء الطــرق والتــي تشــتمل علــى تصــنیف أنــواع التربــة وتقییمهــا وكــذلك 
المــرن (كیفیــة بنــاء الجســور للطــرق وعمــل ضــبط جــودة لهــا ، التعریــف بــأنواع الرصــف المختلفــة 

وكذا دراسـة األحمـال المروریـة وأوزان المحـاور والحمـوالت  وأسس التصمیم في كل منها) والصلب
  .المسموح بها ، دراسة أساسیات تصمیم الرصف المرن والصلب 



  مواد بناء الطرق ٥١٣هتش 

اختبــــــارات  –الخــــــواص المطلوبــــــة  –أنواعهــــــا (المــــــواد االســــــفلتیة  –مفــــــاهیم أساســــــیة  –مقدمــــــة 
اختبـــارات  –االســـفلت المســـتحلب واســـتخداماته  –االســـفلت الســـائل واســـتخداماته  –) الصـــالحیة

اختبــارات الصــالحیة للركــام  –) الخلــط –التــدرج (الصــالحیة لالســفلت الســائل والمســتحلب الركــام 
  )   .الرصف الساخن والرصف البارد –) االهداف والطریقة(تصمیم الخلطة االسفلتیة  –

  ادارة ومراقبة جودة إنشاء الطرق ٥١٤هتش 

الخصـائص الهندسـیة لكـل طبقـة  –تعریف بطبقـات الرصـف  –ع االنشائي للطرق القطا –مقدمة 
ــــات  – اختبــــارات الجــــودة والصــــالحیة للمــــادة  –خصــــائص المــــواد المســــتخدمة فــــي إنشــــاء الطبق

ـــات  ـــارات الجـــودة  –طـــرق تصـــنیع الخلطـــات االســـفلتیة  –مارشـــال  –المســـتخدمة فـــي الطبق اختب
 –رصـف الطـرق والتخطـیط لعملیـة الرصــف  –االسـفلتیة أنـواع الخالطـات  –للخلطـات االسـفلتیة 

  .دمك الخلطات االسفلتیة واستالمها  –الفرش للخلطات االسفلتیة 

  أساسیات هندسة المرور  ٥١٥هتش 

خصــــائص تــــدفق  –خصــــائص المشــــاه وقائــــدي المركبــــات  –تعریــــف هندســــة المــــرور  –مقدمــــة 
ـــین عناصـــر المـــرور  –المـــرور  دراســـات  –) الســـرعة –الحجـــم  –الكثافـــة (العالقـــات األساســـیة ب

دراســة  –دراســات الســرعة اللحظیــة  –طــرق حصــر أحجــام المــرور  –خصــائص وأحجــام المــرور 
  . نظم التحكم في المرور  –دراسة وخصائص انتظار المركبات  –أزمنة الرحالت والتأخیر 

  

  والمرافق قسم هندسة التشیید

  لمقررات دبلوم الدراسات المهنیة في الهندسة المساحیة  العلميلمحتوى ا

    التصویریةتطبیقات المساحة  ٥١٦هتش 

 –اســـتخدامات المســـاحة الجویـــة  –الغـــرض مـــن المســـاحة الجویـــة  –أهـــداف التصـــویر األرضـــي 
العالقـات  –الصـورة الجویـة الرأسـیة  –كـامیرا التصـویر الجـوي وأجزائهـا  –أنواع الصور المختلفـة 

االحـــداثیات االرضـــیة مـــن  -مقیـــاس رســـم الصـــورة الجویـــة –الهندســـیة للصـــورة الجویـــة الرأســـیة 



خطـة الطیــران  –اإلزاحـة الناتجـة عـن التضـاریس علـى الصـورة الجویـة  –الصـورة الجویـة الرأسـیة 
ـــران  – ـــى خریطـــة  –تصـــمیم خطـــة الطی ـــران عل ـــة المجســـمة  –رســـم مخطـــط الطی ـــة  –الرؤی الرؤی

كیفیـــة  –أنـــواع االستریوســـكوب  –طـــرق رؤیـــة االشـــكال المجســـمة  –بواســـطة الصـــور  المجســـمة
طــرق قیــاس االبعــاد بــدون اســتخدام  –االبتعــاد االستریوســكوب  –اســتخدام أجهــزة االستریوســكوب 

ــــاس االبتعــــاد باســــتخدام أجهــــزة التجســــیم  –أجهــــزة التجســــیم  ــــراالكس  –قی حســــاب  –قضــــیب الب
 –اســــتخدام التریوســــكوب ألخــــذ قیاســــات مــــن الصــــور الجویــــة  –المناســـیب مــــن فــــروق االبتعــــاد 

  .الیجاد فرق االبتعاد ) البرالكس(استخدام قضیب االبتعاد 

  تطبیقات المساحة المائیة واألنفاق   ٥١٧هتش 

منسـوب  –مسـاحة الشـواطئ  –الطـرق المختلفـة للمسـاحة المائیـة  –الغرض من المسـاحة المائیـة 
االرصـاد الحقلیـة  –تعیـین أعمـاق المیـاه  –محطـات المـد والجـزر  –المـد والجـزر  –سطح البحر 

 –حســـاب االحـــداثیات  –حســـاب المســافات  –رصـــد الزوایـــا بالسكســتان  –فــي المســـاحة المائیــة 
طـرق حسـاب معـدالت تصـریف المیـاه  –عمل قطاع في مجرى مائي  –تعیین الموقع من مركب 

طـــرق  –توقیـــع نقــاط شـــبكة مســاحة األنفـــاق  –أنــواع االنفـــاق  –الغــرض مـــن مســاحة االنفـــاق  –
 –حساب المسـافات المائلـة فـي النفـق  –الضبط األفقي والرأسي لمحاور األنفاق  –إنشاء األنفاق 

نقـل المناسـیب مـن سـطح األرض  –ربط شبكة المثلثـات بمسـار النفـق  –خطأ التقابل في األنفاق 
  .لداخل النفق 

  تطبیقات القیاس االلكتروني   ٥١٨هتش 

تصــــنیف أجهــــزة القیــــاس االلكترونــــي  –الفكــــرة األساســــیة ألجهــــزة القیــــاس االلكترونــــي للمســــافات 
ـــة  –للمســـافات  ـــاألجهزة االلكترونی ـــة القیـــاس ب خـــواص اإلشـــارات المســـتخدمة فـــي األجهـــزة  –كیفی

 –النظــام الكهروضـــوئي  –نظــام المیكرویــف  –أنظمــة قیــاس المســافة االلكترونــي  –االلكترونیــة 
 –مصـــادر األخطـــاء فـــي أجهـــزة القیـــاس االلكترونـــي  –إزالـــة الغمـــوض فـــي األجهـــزة االلكترونیـــة 

دقـــة  –العـــواكس  –التصـــحیحات الـــالزم أخـــذها فـــي االعتبـــار عنـــد القیـــاس بـــاألجهزة االلكترونیـــة 
ـــة  –القیـــاس االلكترونـــي  ـــات الرفـــع والتوقیـــع باســـتخدام  –المحطـــة المتكامل التـــدریب العملـــي لعملی

  .ة المتكاملة المحط

  نظریة األخطاء المساحیة   ٥١٩هتش 



أنـــــواع  –االخطـــــاء االلیـــــة  –االخطـــــاء الطبیعیـــــة  –األخطـــــاء الشخصـــــیة  -مصـــــادر األخطـــــاء 
نظریـــــــة  –) العارضـــــــة(االخطـــــــاء العشـــــــوائیة  –األخطـــــــاء المنتظمـــــــة  –االغـــــــالط  –االخطـــــــاء 

أنــواع  –االنحــراف المعیــاري أو الخطــا التربیعــي المتوســط  –منحنــى االحتمــاالت  –االحتمــاالت 
ــــة المطلقــــة  –الدقــــة  ــــة النســــبیة  –الدق ــــیم األرصــــاد الشــــاذة  –) التكراریــــة(الدق الخطــــأ  –حــــذف ق

   –االرتباط بین االرصاد  –معاییر الدقة لالرصاد الموزونة  –مدى الثقة  –المحتمل 
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ـــاین (مصـــفوفة االرتبـــاط  –الخطـــأ التربیعـــي المتوســـط للـــدوال  مصـــفوفة االوزان  –) التغـــابن –التب
ـــة أقـــل مجمـــوع لمربعـــات االخطـــاء  –لالرصـــاد  ـــة البارامتریـــة  –نظری ـــة المعـــادالت  –الطریق طریق
  .الشرطیة 

  تطبیقات جیودیسیا االقمار الصناعیة واالستشعار عن بعد    ٥٢٠هتش 

ـــة فـــي الجیودیســـیا الفضـــائیة  –ا الفضـــائیة تعریـــف بالجیودیســـی النظـــام العـــالمي  –االنظمـــة الحدیث
 –الوحــدة الفضــائیة  –أساســیات النظــام  –مــاهو النظــام العــالمي لتحدیــد الموقــع  –لتحدیــد الموقــع 
حسـاب المســافة  – GPSكیفیـة تعیـین الموقــع بالــ –) المسـتخدم(وحـدة االســتقبال  –وحـدة الـتحكم 

االنــــواع  – GPSأنــــواع االرصــــاد ومعــــدالت الرصــــد المختلفــــة للـــــ  –مــــن المســــتقبل الــــى القمــــر 
 – GPSمصــادر االخطــاء فــي الـــ  –مــدارات االقمــار الصــناعیة  –المختلفــة الجهــزة االســتقبال 

جـو االخطـاء الناتجـة مـن طبقـات ال –أخطاء االتاحـة المختـارة  –أخطاء الوضع الهندسي لالقمار 
ــــة باالقمــــار الصــــناعیة  – ــــأجهزة االســــتقبال  –االخطــــاء المتعلق ــــة ب االســــالیب  –االخطــــاء المتعلق

التطبیقــات المختلفــة  – GPSأســالیب الرصـد المختلفــة للـــ – GPSالمسـتخدمة لتعیــین الموقــع بالـــ
تطبیقـات االستشـعار عـن  –فكرة عمل نظـام االستشـعار عـن بعـد  –للنظام العالمي لتحدید الموقع 

  . GPSالتدریب العملي على أجهزة الـ –بعد 

  تطبیقات المساحة الجیودیسیة ٥٢١هتش 

ـــد  –شـــكل االرض  ـــواع االحـــداثیات  –العناصـــر الهندســـیة لاللبســـوید  –االلبســـوید  –الجیوئی  –أن
أنصـــاف أقطـــار االنحنـــاء لنقطـــة علـــى ســـطح  –االحـــداثیات الكارتیزیـــة  –االحـــداثیات الجغرافیـــة 

الزیـادة  –تقـارب خطـوط الـزوال  –على سطح االلبسوید ) االطوال(حساب المسافات  –االلبسوید 
 –حســاب االحــداثیات والطــول واالنحــراف علــى ســطح االلبســـوید  –الخــط الجیودیســي  –الكریــة 



أنظمـــة الشـــبكات الجیودیســـیة فـــي  –شـــبكات المثلثـــات  –المســـألة العكســـیة  –المســـألة المباشـــرة 
 –خطــوات عمـــل شــبكة مثلثـــات  –ات المثلثــات الجیودیســیة فـــي مصــر شـــبك –البلــدان المختلفــة 

ــأثیر كرویــة  –تبــادل الرؤیــة  –دراســة العقبــات بــین الــنقط الجیودیســیة  –أعمــال الرصــد الحقلــي  ت
 –حالة وجود عـائق بـین نقتطـي الرصـد  –االنكسار الجوي االفقي  –االرض واالنكسار الضوئي 

االشــترطات والمتانـــة فـــي  –قیــاس خـــط القاعـــدة  –) زيالرصــد غیـــر المركـــ(المحطــات المســـاعدة 
الطـرق الدقیقـة  –الطـرق التقریبیـة لضـبط الشـبكات  –ضبط شبكات المثلثـات  –الشبكات المثلثیة 

مصـــادر  –المیزانیـــة الدقیقـــة  –ضـــبط الشـــبكات المقیســـة االضـــالع  –لضـــبط الشـــبكات المثلثیـــة 
ـــة الدقیقـــة  ـــة الدقیقـــة العمـــل الحقلـــي ل –االخطـــاء فـــي المیزانی ـــة  –لمیزانی  –ضـــبط شـــیكات المیزانی

التــدریب العملــي باســتخدام المیــزان  –الطــرق الدقیقــة لضــبط المیزانیــة  –طریقــة التقریــب المتتــالي 
    المحطة المتكاملة    –التیودولیت الرقمي  –المیزان الرقمي  –الدقیق 

  تطبیقات إسقاط الخرائط ٥٢٢هتش 

االحــداثیات علــى ســطح الكــرة  –االحــداثیات علــى المســقط  –المبــادئ االساســیة الســقاط الخــرائط 
تقســیم المســاقط تبعــا لشــكل  –تصــنیف المســاقط  –الغــرض مــن علــم اســقاط الخــرائط  –االرضــیة 

ـــة  –تقســـیم المســـاقط مـــن حیـــث طبیعـــة االســـقاط  –ســـطح االســـقاط   –المســـاقط المســـتویة القطبی
حســــاب االحــــداثیات ومقــــاییس الرســــم علــــى المســــاقط  –مســــتویة القطبیــــة خصــــائص المســــاقط ال

) االســــتریوجرافي(المســــقط المجســــم  –المســــقط المركــــزي القطبــــي المســــتوي  –القطبیــــة المســــتویة 
المســــاقط القطبــــي المســــتوي المتســــاوي  –المســــاقط القطبیــــة غیــــر المنظــــورة  –القطبــــي المســــتوي 

  المساقط الرأسیة  –المساقط المخروطیة واالسطوانیة  المساقط المساحیة –) المبرت(المساحات 
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المسـقط االسـطواني الرأسـي الممـاس  –المسـقط االسـطواني المركـزي الرأسـي المماسـي  –المماسة 
مســــقط  –المســــاقط المســــاحیة مســــقط مركیتــــور المســــتعرض  –) المبــــرت(المتســــاوي المســــاحات 

مســـــقط مركیتـــــور  –مســـــقط مركیتـــــور المســـــتعرض المصـــــري  –مركیتـــــور المســـــتعرض العـــــالمي 
  .المستعرض المصري المعدل 

  المساحة بالتیودولیت ٥٢٣هتش 



ــــت  ــــة  –المســــاحة بالتیودولی ــــت المختلف ــــت  –أنــــواع التیودولی  –الترافرســــات  –تطبیقــــات التیودولی
االرصــــاد  –الترافــــرس الموصــــل والمفتــــوح  –طــــرق ضــــبط الترافــــرس المقفــــل  –الترافــــرس المقفــــل 

 –الحجــــوم وتســــویة االراضــــي  –المیزانیــــة العادیــــة  –المســــاحات وتقســــیم االراضــــي  –الناقصــــة 
ـــردم  ـــة  –كمیـــات الحفـــر وال ـــات  –المســـاحة التاكیومتری ـــة البســـیطة  –المنحنی ـــات الدائری  –المنحنی

ـــة والعكســـیة  ـــات الرأســـیة  –المنحنیـــات المركب ـــة  –المنحنی ـــات االنتقالی ـــي  –المنحنی ـــدریب العمل الت
  .التیودولیت البصري  –باستخدام المیزان العادي 

  المساحة المستویة ٥٢٤هتش 

 –أقسـام علـم المسـاحة  –مقدمـة عامـة عـن علـم المسـاحة  –المبادئ االساسیة للمساحة المستویة 
ــــادئ االساســــیة للمســــاحة المســــتویة  ــــاس االطــــوال  –المب ــــاس الزوایــــا  وحــــدات –وحــــدات قی  –قی

 –االحـــداثیات المســـتویة  –أنظمـــة االنحرافـــات  –االتجاهـــات االساســـیة فـــي المســـاحة المســـتویة 
 –المقیــــاس الطــــولي  –أنــــواع المقــــاییس  –الخــــرائط المســــاحیة  –حســــاب االطــــوال واالنحرافــــات 

 –الخـــرائط ذات مقـــاییس الرســـم الصـــغیرة فـــي مصـــر  –الخـــرائط المســـاحیة  –المقـــاییس الشـــبكیة 
طریقـــة اإلحـــداثیات  –طریقـــة االتجـــاه لترتیـــب الخـــرائط  -الخـــرائط ذات مقـــاییس الرســـم الكبیـــرة  

خطـوات عملیـة الرفـع  –الرفع بالقیاسـات الطولیـة  –النظام الحدیث لترتیب الخرائط  –الكیلومتریة 
 –فكـرة القیـاس باسـتعمال األجهـزة الكهرومغناطیسـیة  –طرق قیاس األطـوال  –بالقیاسات الطولیة 

ـــــاني  –التحشـــــیة  أنـــــواع وأجـــــزاء البوصـــــلة  –المســـــاحة بالبوصـــــلة  –طـــــرق تحشـــــیة أركـــــان المب
ضـــبط  –البوصـــلة ) مضـــلع(ترافـــرس  –كیفیـــة اســـتعمال البوصـــلة المغناطیســـیة  –المغناطیســـیة 

ات الطولیــة والبوصــلة المغناطیســیة التــدریب العملــي علــى أعمــال الرفــع بالقیاســ –أركــان البوصــلة 
  .والخرائط المساحیة 

  مشروع ٥٢٥هتش 

  .مشروع عملي یحتوي على إنشاء ورصد وضبط شبكة مثلثات وترافرس وشبكة میزانیة 

  

  

  



  

  

  

  

  

  والمرافق قسم هندسة التشیید

دارة التشیید علیالمقررات دبلوم الدراسات ال العلميالمحتوى  ٕ   في  هندسة وا

  دراسة العطاء وتقدیر التكالیف ٥٢٦  هتش

 –مراحـل اتخـاذ قـرار العطـاء  –العوامل التي تؤثر علـى اتخـاذ قـرار العطـاء  –اتخاذ قرار العطاء 
الشـكل النهـائي للعطـاء وطــرق التغییـر فـي أسـعار بنــود  –هیكـل العطــاء  –طـرق رسـو العطـاءات 

بیــان طریقــة تقــدیر  –لمبــدئي تقــدیر التكــالیف ا –الهــدف مــن تقــدیر تكــالیف العطــاءات  –العطــاء 
مراحــل تقــدیر التكــالیف داخــل  –تقــدیر التكــالیف التشــغیلي  –تقــدیر التكــالیف النهــائي  –التكلفــة 

مؤسسـة المقـاول وتجهیـز العطــاء النهـائي وطریقـة تغییــر األسـعار فـي العطــاء وتطبیـق علـى حالــة 
  .  دراسیة 

  دادارة مشروعات التشیی ٥٢٧هتش 

مراحـــل  –المشـــاركین فـــي التنفیـــذ ومســـئولیاتهم  –أهـــداف ومفهـــوم اإلدارة فـــي مشـــروعات التشـــیید 
مبــادئ التخطـیط والجدولــة  –أنظمــة تسـلیم المشـروع  –أنــواع شـركات المقـاوالت  –تنفیـذ المشـروع 

  .مبادئ عن ادارة التمویل  –والتحكم قي وقت وتكالیف المشروع 

  ادارة عقود التشیید ٥٢٨هتش 

 –أنـواع العقـود وعقـود االدارة  –وثـائق العقـد  –أنـواع شـركات المقـاوالت  –سیات عقـود التشـیید أسا
  .اشتراطات الفیدیك  –المطالبات وفض المنازعات  –األوجه القانونیة في مشروعات التشیید 



  قیاس وتحسین االنتاجیة في التشیید  ٥٢٩هتش 

خریطــة  –خطــوات دراســة الطریقــة  –فــي التشــیید  تعریفــات وأهمیــة العوامــل المــؤثرة علــى االنتاجیــة
ـــدفق العملیـــة  طریقـــة التصـــویر  –عینـــة النشـــاط  –قیـــاس العمـــل  –خـــرائط االنشـــطة المتعـــددة  –ت

  . التشیید الرشیق  –القیاس النموذجي  –طریقة حصر التأخیر عن طریق المالحظ  –والفیدیو 

  ادارة جودة التشیید ٥٣٠هتش 

 –دلیـل الجـودة  –سیاسـة الجـودة  –مسـئولیة االدارة  –نظـام ادارة الجـودة  –مصطلحات وتعریفـات 
  ٩٠٠١/٢٠٠٠ایزو  –مراقبة المستندات  –خطة الجودة  -تخطیط الجودة 

  هندسة القیمة ٥٣١هتش 

شــروط  –متطلبــات هندســة القیمــة   –تعریفــات هندســة القیمــة  –نبــذة تاریخیــة عــن هندســة القیمــة 
عوامـل تؤخـذ فـي االعتبـار عنـد  –أنواع التوصیات في هندسة القیمة  –د تحفیزیة في عقود التشیی

تطبیــق  –االبــداع فــي هندســة القیمــة  –أساســیات هندســة القیمــة  –تطبیــق مفهــوم هندســة القیمــة 
  .هندسة القیمة بواسطة االستشاري والمقاول 

  دراسات الجدوى وتقییم المشروعات ٥٣٢هتش 

مفهــوم القیمــة الزمنیــة  –) الفنیــة واالقتصــادیة(مفهــوم دراســة الجــدوى  –دورة حیــاة مشــروع التشــیید 
معـدل  –صـافي القیمـة الحالیـة (المعاییر المالیة لتقیـیم المشـروعات والحكـم علـى جـدواها  –للمال 

  .مشروع تطبیقي  –) فترة االسترداد –تحلیل المنفعة والتكلفة  –العائد الداخلي 

  

  

  والمرافق قسم هندسة التشیید

  االدارة المالیة ومحاسبة التكالیف ٥٣٣هتش 



تحلیـل البیانـات المالیـة للشـركة  –المسـتندات المالیـة  –مقدمة ومفاهیم أساسیة لمحاسـبة التكـالیف 
القیمـــة  –التكامـــل بـــین الوقـــت والتكلفـــة  –تقـــدیر تكلفـــة التشـــیید  –مفهـــوم الرقابـــة علـــى التكلفـــة  –

  .تحدید قیمة العائد بناءا على التدفق النقدي للمشروع   –الزمنیة للمال 

  هندسة وتكنولوجیا التشیید  ٥٣٤هتش 

تكنولوجیــا ســبق  –تكنولوجیــا تشــیید األنفــاق  –تكنولوجیــا تشــیید الكبــاري  –طــرق التنفیــذ الحدیثــة 
  القابلیة للتشیید وطرق تحسینها  –تكنولوجیا التفجیر في التشیید  –االجهاد 

  حصر الكمیات والمواصفات ٥٣٥هتش 

ــــات  ــــواع المواصــــفات  –دور المواصــــفات  –حصــــر الكمی ــــة  –أن مواصــــفات  –المواصــــفات الفنی
 –طــرق كتابــة المواصــفات  –المواصــفات الغیــر فنیــة  –مواصــفات االداء  –المــواد والمصــنعیات 

  استخدام الكمبیوتر في كتابة المواصفات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والمرافق قسم هندسة التشیید

  لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في هندسة الطرق والمطارات لعلميالمحتوى ا

  اإلحصاء الهندسي للطرق  ٥٣٦هتش 

ـــع االحتمـــاالت  –مقدمـــة عـــن اإلحصـــاء وتحلیـــل البیانـــات  ـــرات العشـــوائیة وتوزی اختبـــار  –المتغی
تحلیـل التشـتت  –تعـدد تحلیـل االنحـدار الخطـي الم –تحلیل االنحدار الخطي البسیط  –الفروض 

.  

  التصمیم الهندسي للطرق ٥٣٧هتش 

 –العناصـر االساسـیة الحاكمـة للتصـمیم الهندسـي للطـرق  –مقدمة عن التصمیم الهندسي للطرق 
 –التخطــــیط األفقــــي للطــــرق  –حســــاب مســــافة الرؤیــــة علــــى الطــــرق الالزمــــة للتوقــــف والتخطــــي 

التخطـــیط  -تــدویر حـــواف الطــرق عنــد المنحنیــات االفقیــة  –تصــمیم االنــواع المنحنیــات األفقیــة 
تصـمیم القطـاع  –حارات التزلـق للسـیارات الثقیلـة  –الرأسي للطرق مع تصمیم المنحنیات الرأسیة 



أنـــواع تقاطعــــات الطـــرق فـــي ذات المســـتوى أو فــــي مســـتویین مختلفـــین مــــع  –العرضـــي للطـــرق 
  .تصمیم عناصرها المختلفة 

  نشائي للطرقالتصمیم اإل  ٥٣٨هتش 

دراسة اعتبارات التصمیم للتربة التأسیسیة للرصف المـرن وكـذا التربـة التأسیسـیة للرصـف الصـلب 
ــــات الرصــــف المختلفــــة ، دراســــة  ــــت التربــــة ، مواصــــفات طبق ـــالیب المختلفــــة لتثبی ، دراســــة االسـ

ت االجهادات واالنفعاالت فـي الرصـف المـرن والصـلب ، دراسـة أحجـام المـرور وتصـنیف المركبـا
 –وتوزیعها على الحارات وكذا دراسة أوزان المحـاور والفتـرة التصـمیمیة ومعـدالت الزیـادة السـنویة 

  . دراسة طرق التصمیم الحدیثة للرصف المرن والصلب 

  مواد انشاء الطرق ٥٣٩هتش 

الركـام  –) االختبـارات  –االسـتخدامات  –األنواعهـا (المواد االسـفلتیة  –مفاهیم أساسیة  –مقدمة 
تصــنیع الخلطــة االســفلتیة علــى  –تصــمیم الخلطــة االســفلتیة  –) اختباراتــه –تدرجــه  -حســاباته (

  . المعالجة السطحیة  –تصنیع الخلطة االسفلتیة على البارد  –الساخن 

  مراقبة جودة إنشاء الطرق ٥٤٠هتش 

خصــــائص المــــواد  –الخصــــائص الهندســــیة لكــــل طبقــــة  –القطــــاع االنشــــائي للطریــــق  –مقدمــــة 
 –اختبارات الجـودة والصـالحیة للمـادة المسـتخدمة فـي الطبقـات  –مستخدمة في إنشاء الطبقات ال

فــــرش  –اختبــــارات الجــــودة للخلطــــات االســــفلتیة ومراقبــــة االداء  –انتاجیــــة الخالطــــات االســــفلتیة 
المعــــدات المســــتخدمة فــــي عملیتــــي الفــــرش  –دمــــك الخلطــــات االســــفلتیة  –الخلطــــات االســــفلتیة 

  ) .ابتدئي نهائي(االستالم الحقلي للطرق  –االستالم المعملي للطرق  –والدمك 

  هندسة المرور ٥٤١هتش 

خصــــائص تــــدفق  –خصــــائص المشــــاه وقائــــدي المركبــــات  –تعریــــف هندســــة المــــرور  –مقدمــــة 
ـــین عناصـــر المـــرور  –المـــرور  دراســـات  –) الســـرعة –الحجـــم  –الكثافـــة (العالقـــات االساســـیة ب

دراســة  –دراســات الســرعة اللحظیــة  –طــرق حصــر احجــام المــرور  – خصــائص واحجــام المــرور
 –نظــم الـــتحكم فــي المـــرور  –دراســة وخصـــائص انتظــار المركبـــات  –أزمنــة الــرحالت والتـــأخیر 



حــوادث  –العالمــات المروریــة  –التنســیق بــین االشــارات الصــوتیة  –تصــمیم االشــارات الصــوتیة 
  .المرور واالمان على الطرق  

  والمرافق لتشییدقسم هندسة ا

  إدارة مشروعات الطرق ٥٤٢هتش 

جدولــــة  –تخطــــیط مشــــاریع الطــــرق  –تقــــدیر تكــــالیف مشــــاریع الطــــرق  –مراحــــل إنشــــاء الطــــرق 
  .تخصیص الموارد  –إدارة الوقت للمشروع  –ضغط زمن المشروع  –مشاریع الطرق 

  هندسة المطارات ٥٤٣هتش 

التصــمیم الهندســي  –تخطــیط المطــارات وأشــكال وترتیــب المطــارات  –التعریــف بــأنواع المطــارات 
أجهــزة الهبــوط  –دراســة منــاطق األمــان للمطــارات  –لمنطقــة الهبــوط وتحدیــد اتجاهــات الممــرات 

التصــــمیم اإلنشــــائي للمطــــارات وتصــــنیف  –إضــــاءة المطــــارات  –العالمــــات المالحیــــة  –اآللــــي 
  .صف المرن والصلب للمطارات التربة للمطارات وطرق التصمیم لطبقات الر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قسم هندسة التشیید والمرافق

  مقررات دبلوم الدراسات العلیا في الهندسة المساحیةالمحتوى العلمي ل

  نظریة األخطاء واالحتماالت المساحیة   ٥٤٤هتش 

ـــــواع  –االخطـــــاء االلیـــــة  –االخطـــــاء الطبیعیـــــة  –األخطـــــاء الشخصـــــیة  -مصـــــادر األخطـــــاء  أن
ـــــــة  –) العارضـــــــة(االخطـــــــاء العشـــــــوائیة  –األخطـــــــاء المنتظمـــــــة  –االغـــــــالط  –االخطـــــــاء  نظری

أنــواع  –االنحــراف المعیــاري أو الخطــا التربیعــي المتوســط  –منحنــى االحتمــاالت  –االحتمــاالت 
الخطـأ المحتمـل  –حذف قـیم األرصـاد الشـاذة  –) التكراریة(الدقة النسبیة  –الدقة المطلقة  –الدقة 

ـــة  –مـــدى الثقـــة  – الخطـــأ التربیعـــي  –االرتبـــاط بـــین االرصـــاد  –معـــاییر الدقـــة لالرصـــاد الموزون
نظریــة  –مصــفوفة االوزان لالرصــاد  –) التغــابن –التبــاین (مصــفوفة االرتبــاط  –المتوســط للــدوال 



طریقـة المعـادالت  –) باسـتخدام المصـفوفات(الطریقـة البارامتریـة  –أقل مجموع لمربعات االخطاء 
اســـتخدام نظریــة أقــل مجمــوع لمربعـــات االخطــاء فــي ضـــبط  –) باســتخدام المصــفوفات(الشــرطیة 

  .الشبكات الجیودیسیة 

  المساحة الجیودیسیة ٥٤٥هتش 

ـــد  –شـــكل األرض  ـــواع االحـــداثیات  –العناصـــر الهندســـیة لاللبســـوید  –االلبســـوید  –الجیوئی  –أن
أنصـــاف أقطـــار االنحنـــاء لنقطـــة علـــى ســـطح  –ات الكارتیزیـــة االحـــداثی –االحـــداثیات الجغرافیـــة 

الزیـادة  –تقـارب خطـوط الـزوال  –على سطح االلبسوید ) االطوال(حساب المسافات  –االلبسوید 
ـــة  حســـاب االحـــداثیات  –الخـــط الجیودیســـي  –أنـــواع المنحنیـــات علـــى ســـطح االلبســـوید  –الكری

شـــبكات  –المســـألة العكســـیة  –المســـألة المباشـــرة  –والطـــول واالنحـــراف علـــى ســـطح االلبســـوید 
شـبكات المثلثـات الجیودیسـیة فـي  –أنظمة الشـبكات الجیودیسـیة فـي البلـدان المختلفـة  –المثلثات 
دراســـة العقبـــات بـــین الـــنقط  –أعمـــال الرصـــد الحقلـــي  –خطـــوات عمـــل شـــبكة مثلثـــات  –مصـــر 

االنكســــار الجــــوي  –نكســــار الضــــوئي تــــأثیر كرویــــة االرض واال –تبــــادل الرؤیــــة  –الجیودیســــیة 
 –) الرصـد غیـر المركـزي(المحطـات المسـاعدة  –حالة وجود عائق بین نقتطـي الرصـد  –األفقي 

 –ضـــبط شـــبكات المثلثـــات  –االشـــترطات والمتانـــة فـــي الشـــبكات المثلثیـــة  –قیـــاس خـــط القاعـــدة 
ضــبط الشــبكات  –ة الطــرق الدقیقــة لضــبط الشــبكات المثلثیــ –الطــرق التقریبیــة لضــبط الشــبكات 

العمــل الحقلــي  –مصــادر االخطــاء فــي المیزانیــة الدقیقــة  –المیزانیــة الدقیقــة  –المقیســة االضــالع 
العمـــل  –مصـــادر االخطـــاء فـــي المیزانیـــة الدقیقـــة  –ضـــبط شـــبكات المیزانیـــة  –للمیزانیـــة الدقیقـــة 

الطــرق الدقیقــة  –تــالي طریقــة التقریــب المت -ضــبط شــبكات المیزانیــة  –الحقلــي للمیزانیــة الدقیقــة 
    .   الجیودیسیة الطبیعیة  –لضبط المیزانیة 

  المساحة التصویریة   ٥٤٦هتش 

كـامیرا  –أنـواع الصـور  –اسـتخدامات المسـاحة الجویـة  –المسـاحة الجویـة  –التصـویر األرضـي 
 –العالقــــات الهندســــیة للصــــورة الجویــــة الرأســــیة  –الصــــورة الجویــــة الرأســــیة  –التصــــویر الجــــوي 

اإلزاحـة الناتجـة  –االحداثیات االرضـیة مـن الصـورة الجویـة الرأسـیة  -مقیاس رسم الصورة الجویة
نظــام اإلحــداثیات  –التوجیــه الــدوراني  –الصــورة المائلــة  –عــن التضــاریس علــى الصــورة الجویــة 

ـــة االحـــداثیات االرضـــیة مـــن الصـــورة المائلـــة  –المســـاعدة  ارتفـــاع  –مقیـــاس رســـم الصـــورة المائل
تصــمیم خطــة  –خطــة الطیــران  -اإلزاحــة علــى الصــورة المائلــة  –طیــران مــن الصــورة المائلــة ال



الرؤیـــة المجســمة بواســـطة  –الرؤیــة المجســمة  –رســم مخطـــط الطیــران علــى خریطـــة  –الطیــران 
  كیفیة استخدام أجهزة  –أنواع االستریوسكوب  –طرق رؤیة األشكال المجسمة  –الصور 

  

  مرافقوال قسم هندسة التشیید

طــرق قیــاس االبعــاد بــدون اســتخدام أجهــزة التجســیم  –االبتعــاد االستریوســكوبي  –االستریوســكوب 
حســاب المناســیب مــن فــروق  –قضــیب البــراالكس  –قیــاس االبتعــاد باســتخدام أجهــزة التجســیم  –

  . االبتعاد 

  المساحة الطبوغرافیة  ٥٤٧هتش 

 –الترافرســــات  –تطبیقــــات التیودولیــــت  –أنــــواع التیودولیــــت المختلفــــة   -المســــاحة بالتیودولیــــت 
االرصـــاد  –الترافـــرس  الموصـــل والمفتـــوح  –طـــرق ضـــبط الترافـــرس المقفـــل  –الترافـــرس المقفـــل 

 –الحجــــود وتســــویة االراضــــي  –المیزانیــــة العادیــــة  –المســــاحات وتقســــیم االراضــــي  –الناقصــــة 
 –الطـــــرق المختلفـــــة للمســـــاحة التایكومتریـــــة  –المســـــاحة التایكومتریـــــة  –والـــــردم  كمیـــــات الحفـــــر

المنحنیــات الرأســیة  –المنحنیــات المركبــة والعكســیة  –المنحنیــات الدائریــة البســیطة  –المنحنیــات 
  . المنحنیات االنتقالیة  –

  المساحة المائیة وتحت السطحیة   ٥٤٨هتش 

منسـوب  –مسـاحة الشـواطئ  –الطـرق المختلفـة للمسـاحة المائیـة  –الغرض من المسـاحة المائیـة 
األرصـاد الحقلیـة  –تعیـین أعمـاق المیـاه  –محطـات المـد والجـزر  –المـد والجـزر  –سطح البحر 

 –حســـاب اإلحـــداثیات  –حســـاب المســافات  –رصـــد الزوایـــا بالسكســتان  –فــي المســـاحة المائیــة 
طـرق حسـاب معـدالت تصـریف المیـاه  –ى مائي عمل قطاع في مجر  –تعیین الموقع من مركب 

توقیــع نقــاط شــبكة   -طــرق إنشــاء األنفــاق   –أنــواع األنفــاق  –الغــرض مــن مســاحة األنفــاق  –
حسـاب المسـافات المائلـة فـي النفـق  –الضبط األفقـي والرأسـي لمحـاور األنفـاق  –مساحة األنفاق 

نقـــل المناســـیب مـــن ســـطح  –لنفـــق ربـــط شـــبكة المثلثـــات بمســـار ا –خطـــأ التقابـــل فـــي األنفـــاق  –
  .األرض لداخل النفق 

  المساحة الفلكیة ٥٤٩هتش



 –اإلحــــداثیات الفلكیــــة  –األرصــــاد الفلكیــــة  –الكــــرة الســــماویة  –الغــــرض مــــن المســــاحة الفلكیــــة 
حـل المثلـث الكـري  –المثلـث الكـري  –العالقة بین خط العرض وزاویة االرتفاع والمیل االسـتوائي 

الرصـد علـى  –التقـوییم الشمسـي  –الزمن الشمسـي  –الزمن النجمي  –الزمن  –الزیادة الكریة  –
تعیـــین خـــط  –مكـــان الراصـــد بقیـــاس ارتفـــاع نجـــم عنـــد العبـــور  –تعیـــین خـــط العـــرض  –النجـــوم 

تعیــین  –تعیــین انحـراف خــط بالرصـد علــى نجـم عنــد االسـتطالة  –العـرض بالرصـد علــى نجمـین 
  .مكان الراصد باستخدام االستطالة لنجمین االنحراف وخط عرض 

  القیاس االلكتروني   ٥٥٠هتش 

تصــــنیف أجهــــزة القیــــاس االلكترونــــي  –الفكــــرة األساســــیة ألجهــــزة القیــــاس االلكترونــــي للمســــافات 
ـــة  –للمســـافات  ـــاألجهزة االلكترونی ـــة القیـــاس ب خـــواص اإلشـــارات المســـتخدمة فـــي األجهـــزة  –كیفی

 –النظــام الكهروضـــوئي  –نظــام المیكرویــف  –أنظمــة قیــاس المســافة االلكترونــي  –االلكترونیــة 
 –مصـــادر األخطـــاء فـــي أجهـــزة القیـــاس االلكترونـــي  –إزالـــة الغمـــوض فـــي األجهـــزة االلكترونیـــة 

دقـــة  –العـــواكس  –التصـــحیحات الـــالزم أخـــذها فـــي االعتبـــار عنـــد القیـــاس بـــاألجهزة االلكترونیـــة 
  .محطة المتكاملة ال –القیاس االلكتروني 

  جیودیسیا االقمار الصناعیة واالستشعار عن بعد    ٥٥١هتش 

النظــام العــالمي  –االنظمــة الحدیثــة فــي الجیودیســیا الفضــائیة  –مقدمــة عــن الجیودیســیا الفضــائیة 
 –الوحــدة الفضــائیة  –أساســیات النظــام  –مــاهو النظــام العــالمي لتحدیــد الموقــع  –لتحدیـد الموقــع 

  وحدة االستقبال  –م وحدة التحك

  والمرافق قسم هندسة التشیید

أنـواع  –حساب المسافة مـن المسـتقبل الـى القمـر  – GPSكیفیة تعیین الموقع بالـ –) المستخدم(
ســـطح  –االنــواع المختلفـــة الجهـــزة االســـتقبال  – GPSاالرصــاد ومعـــدالت الرصـــد المختلفـــة للــــ 

 – GPSمصــادر االخطــاء فــي الـــ  –مــدارات االقمــار الصــناعیة  –االســناد وأنظمــة االحــداثیات 
االخطاء الناتجـة مـن طبقـات الجـو  –أخطاء االتاحة المختارة  –أخطاء الوضع الهندسي لالقمار 

االســــالیب  –االخطــــاء المتعلقــــة بــــأجهزة االســــتقبال  –االخطــــاء المتعلقــــة باالقمــــار الصــــناعیة  –
التطبیقـات المختلفـة  – GPSأسـالیب الرصـد المختلفـة للــ – GPSالمستخدمة لتعیـین الموقـع بالــ



تطبیقــات االستشــعار  –فكــرة عمــل نظــام االستشــعار عــن بعــد  –للنظــام العــالمي لتحدیــد الموقــع 
  . عن بعد  

  تصمیم النماذج المساحیة    ٥٥٢هتش 

) االطـوال(لتصـمیم بـرامج لحسـاب المسـافات ) ++Cالفـورتران والــ(استخدام اللغات الحاسـب االلـي 
علــى ســطح االلبســوید ، حســاب انصــاف أقطــار االنحنــاء لنقطــة علــى ســطح االلبســوید ، حســاب 
االحــداثیات والطــول واالنحــراف علــى ســطح االلبســوید ، الرصــد غیــر المركــزي ، حســاب الزیــادة 
الكریـــــة ، ضـــــبط الشـــــبكات الجیودیســـــیة مقیســـــة الزوایـــــا ، ضـــــیط الشـــــبكات الجیودیســـــیة مقیســـــة 

  .بط شبكات المیزانیة ، عمل نموذج لدراسة وحساب تحركات المنشآت االضالع ، ض

  إسقاط الخرائط ٥٥٣هتش 

االحــداثیات علــى ســطح الكــرة  –االحــداثیات علــى المســقط  –المبــادئ االساســیة الســقاط الخــرائط 
تصـــنیف  -مقیـــاس الرســـم فــي خـــرائط المســـقط  –الغـــرض مـــن علـــم اســقاط الخـــرائط  –االرضــیة 
تقســــیم المســــاقط مــــن حیــــث طبیعــــة  –المســــاقط تبعــــا لشــــكل ســــطح االســــقاط  تقســــیم –المســـاقط 
حســـــاب  –خصـــــائص المســـــاقط المســـــتویة القطبیـــــة  –المســـــاقط المســـــتویة القطبیـــــة  –االســـــقاط 

المسـقط المركـزي القطبـي المسـتوي  –االحداثیات ومقاییس الرسم على المسـاقط القطبیـة المسـتویة 
 –المســــاقط القطبیــــة غیــــر المنظــــورة  –طبــــي المســــتوي الق) االســــتریوجرافي(المســــقط المجســــم  –

المســـــاقط المســـــاحیة المســـــاقط  –) المبـــــرت(المســـــاقط القطبـــــي المســـــتوي المتســـــاوي المســـــاحات 
ـــة واالســـطوانیة  المســـقط االســـطواني المركـــزي الرأســـي  –المســـاقط الرأســـیة المماســـة  –المخروطی

المســــاقط  –) المبــــرت(المســــقط االســــطواني الرأســـي الممــــاس المتســــاوي المســـاحات  –المماســـي 
مسـقط مركیتـور  –مسـقط مركیتـور المسـتعرض العـالمي  –المساحیة مسـقط مركیتـور المسـتعرض 

  .مسقط مركیتور المستعرض المصري المعدل  –المستعرض المصري 

  مشروع   ٥٥٤هتش 

  .شبكة مثلثات وترافرس وشبكة میزانیة مشروع عملي یحتوي على إنشاء ورصد وضبط 

  

  



  

  

  

  قسم هندسة التشیید والمرافق

  هندسة وادارة التشیید: لمقررات الماجستیر  العلميالمحتوى 

  ادارة تشیید متقدمة ٦٠٥هتش 

ـــدات البنـــاء والتشـــغیل واالنتقـــال  اســـتخدام  –حـــاالت دراســـیة لمشـــروعات  –) البـــوت(أنظمـــة تعاق
    . كأداه لدعم اتخاذ القرار في تقییم جدوى مشروعات البوت  (AHP)طریقة 

  نظم تشیید مشروعات الهندسة المدنیة  ٦٠٦هتش 

 –أعــال ومعــدات االتربــة  –أســالیب تــدعیم التربــة واالساســات  –تشــیید االنفــاق  –تشــیید الكبــاري 
انتـــاج الركـــام مــــن  –أعمـــال رصــــف الطـــرق  –التفجیــــر فـــي التشـــیید  –أعمـــال الرفـــع واالونـــاش 

  .الكسارات 

  تقییم االداء وطرق التحسین  ٧٠٧هتش 

ـــاس  –مؤشـــرات االداء فـــي مشـــروعات التشـــیید  –مؤشـــرات االداء فـــي شـــركات التشـــیید  طـــرق قی
  .خریطة الوظیفة والمتحكم  –طرق تقییم االداء  –االداء االمثل  –االداء 

  ادارة الجودة الشاملة ٦٠٨هتش 

 –طــرق وادوات ادارة الجـودة الشــاملة  –أساسـیات ادارة الجــودة الشـاملة  –مصـطلحات وتعریفــات 
خـرائط الـتحكم  –عینـات القبـول  –مراقبـة الجـودة االحصـائیة  –أساسیات االحصاء واالحتمـاالت 

.  

  ادارة البیئة والسالمة والصحة المهنیة في التشیید ٦٠٩هتش 



عناصــر ادارة الصــحة  –مصــطلحات وتعریفــات العوامــل البشــریة المــؤثرة علــى الصــحة والســالمة 
التطبیـق والتشـغیل والقیــاس  –تخطـیط الصـحة والسـالمة  –سیاسـة الصـحة والسـالمة  –والسـالمة 

  .القیاس النموذجي  –مراجعة االدارة  –االختیار والتصحیح  –المتابعة  –

  التشییدادارة المخاطر في  ٥١٠هتش 

ـــات المخـــاطر فـــي التشـــیید  ـــاخ وتعریف مراحـــل مشـــروع التشـــیید  –اســـتراتیجیة ادارة المخـــاطر  –من
ـــیم المـــالي للمشـــروعات  –وانـــواع المخـــاطر  ـــة  –التقی  –ادارة المخـــاطر لالفـــراد والهیاكـــل التنظیمی

طر الـتحكم فـي المخـا –التعامـل مـع المخـاطر  –تحدید المخاطر كمیـا  –عملیة تعریف المخاطر 
  .االدارة الناجحة للمخاطر  –

  الذكاء الصناعي وتطبیقاته في التشیید  ٦١١هتش 

اســتخدام الــنظم الخبیــرة فــي مجــال  –مبــادئ اعــداد الــنظم الخبیــرة  –مقدمـة عــن الــذكاء الصــناعي 
ـــادئ اعـــداد الشـــبكات العصـــبیة  –هندســـة التشـــیید  اســـتخدام الشـــبكات العصـــبیة فـــي مجـــال  –مب
مقدمــة عــن نظــم  –تخدام تكنولوجیــا المعلومــات فــي مجــال الهندســة المدنیــة اســ –هندســة التشــیید 
  التآلف العشوائیة

  االنتاجیة واالستخدام االمثل للموادر في التشیید ٦١٢هتش 

خریطـــة  –طریقــة دراســة الوقــت  –تعریفــات واهمیــة العوامــل المــؤثرة علــى االنتاجیــة فــي التشــیید 
طریقــة حصـر التــأخیر عــن طریــق  –عینــة النشــاط  –عـددة خــرائط االنشــطة المت –التـدفق العملیــة 

  .التشیید الرشیق  –القیاس النموذجي  –المالحظ 

  

  

  والمرافق قسم هندسة التشیید

  االدارة المالیة المتقدمة ٦١٣هتش 



ـــة  ـــة للشـــركة  –المســـتندات المالی ـــل البیانـــات المالی ـــة  –تحلی القیمـــة  –التكامـــل بـــین الوقـــت والتكلف
ــــدي للمشــــروع  –الزمنیــــة للمــــال  ــــاء علــــى التــــدفق النق ــــد قیمــــة العائــــد بن ــــل  –تحدی مصــــادر التموی

  .للشركات 

  العقود والمطالبات وفض المنازعات  ٦١٤هتش 

االطـراف المشـاركین فـي مشـروعات التشـیید  –أنواع شركات المقـاوالت  –أساسیات عقود التشیید 
تســــلیم المشــــروع واشــــتراطات أنظمــــة  –أنـــواع العقــــود  –وثــــائق العقــــد  –ومســـئولیات كــــل طــــرف 

 –تجهیـز وثـائق الشــكوى  –انـواع المطالبـات فـي التشـیید  –معنـى وتعریـف المطالبـات  –الفیـدیك 
  .حاالت دراسیة  –خطوات فض المنازعات 

  الطرق الكمیة ٦١٥هتش 

نظریـــــة صـــــفوف  –نمـــــاذج المحاكــــاه  –برمجـــــة االهــــداف  –نمــــاذج النقـــــل  –البرمجــــة الخطیـــــة 
  .تطبیقات في مجال التشیید  –نماذج التخصیص  –االنتظار 

  اقتصادیات التشیید المتقدمة ٦١٦هتش 

تقیــیم االســتثمارات ذات  –حســاب معــدل العائــد المجــري للشــركات  –هیكلــة رأس مــال الشــركات 
 –اســتخدام البرمجـة الخطیـة فــي تحقیـق التوظیـف االمثــل لـرأس المـال المتــاح  –المخـاطر العالیـة 

  .یة للشركات االدارة المال

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قسم هندسة التشیید والمرافق

  هندسة الطرق والمطارات:لمقررات الماجستیر  لعلميالمحتوى ا

  االحصاء الهندسي المتقدم للطرق  ٦١٧هتش 

ـــع االحتمـــاالت  –مقدمـــة عـــن االحصـــاء وتحلیـــل البیانـــات  ـــرات العشـــوائیة وتوزی اختبـــار  –المتغی
ـــل االنحـــدار الخطـــي البســـیط باســـتخدام تطبیقـــات الحاســـب  –الفـــروض  ـــل االنحـــدار  –تحلی تحلی

 –تحلیـــل التشــتت باســـتخدام تطبیقــات الحاســـب  –الخطــي المتعـــدد باســتخدام تطبیقـــات الحاســب 
تحلیــل االنحــدار الخطــي المتعــدد باســتخدام تطبیقــات الحاســب تحلیــل التشــتت باســتخدام تطبیقــات 

  .صائیة ضبط الجودة االح –الحاسب 

  التصمیم الهندسي المتقدم للطرق ٦١٨هتش 

العناصــر االساســیة الحاكمــة للتصــمیم  –مقدمــة عــن تعریــف واهــداف التصــمیم الهندســي للطــرق 
ـــى الطـــرق  –الهندســـي للطـــرق  ـــواع المختلفـــة لمســـافة الرؤیـــة عل التخطـــیط األفقـــي  –حســـاب االن



ـــة الب –للطـــرق  ـــواع المختلفـــة للمنحنیـــات األفقی ـــة والحلزونیـــة تصـــمیم االن تـــدویر  -ســـیطة والمركب
التخطــــیط  -حـــواف الطـــرق عنـــد المنحنیـــات االفقیــــة للطـــرق ذات االتجـــاه الواحـــد أو االتجـــاهین 

الرســـومات  –حـــارات التزلـــق للســـیارات الثقیلـــة  –الرأســـي للطـــرق مـــع تصـــمیم المنحنیـــات الرأســـیة 
ـــة والرأســـیة  ـــة للمنحنیـــات االفقی تصـــمیم تقاطعـــات  –للطـــرق تصـــمیم القطـــاع العرضـــي  -التنفیذی

ــــي مســــتویین مختلفــــین منفصــــلین أو  –الطــــرق فــــي ذات المســــتوى  تصــــمیم تقاطعــــات الطــــرق ف
  .متصلین 

  التصمیم اإلنشائي المتقدم للطرق ٦١٩هتش 

دراســة أســس التصــمیم االنشــائي وحركــة المــرور وخــواص التربــة التأسیســیة ونبــذة عــن مواصــفات 
ـــرامج ال ـــة ، دراســـة ب ـــة الخاصـــة بحســـاب االجهـــادات واالنفعـــاالت الطبقـــات المختلف حاســـب الحدیث

،  Elsym 5 , Kenlayerوالتـي تسـتخدم فـي التصـمیم للرصـف المـرن والصـلب مثـل برنـامج 
وكذا دراسة برامج الحاسـب التـي تسـتخدم فـي التصـمیم االنشـائي علـى اسـس تجریبیـة مثـل طریقـة 

  . دراسة تقویة الرصف الحالي واالنشاء المرحلي المخطط  AASHTOاالشتو 

  مواد انشاء الطرق ٦٢٠هتش 

الركـام  –) االختبـارات  –االسـتخدامات  –األنواعهـا (المواد االسـفلتیة  –مفاهیم أساسیة  –مقدمة 
تصــنیع الخلطــة االســفلتیة علــى  –تصــمیم الخلطــة االســفلتیة  –) اختباراتــه –تدرجــه  -حســاباته (

ــــارد  –خن الســــا ــــى الب صــــیانة بالطــــات  –المعالجــــة الســــطحیة  –تصــــنیع الخلطــــة االســــفلتیة عل
بعـض المفـاهیم الحدیثـة فـي دراسـة سـلوك المـواد االسـفلتیة والخلطـات االسـفلتیة  –الرصف المـرن 

 .  

  مراقبة جودة إنشاء الطرق ٦٢١هتش 

خصائص واختبارات الجودة للمواد المسـتخدمة فـي انشـاء الطبقـات  –مقدمة عن طبقات الرصف 
مراقبــة جــودة انتــاج  –طــرق انتــاج الخلطــات االســفلتیة  –طریقــة مارشــال والخلطــة التصــمیمیة  –

انــــواع  –ادارة انتــــاج الخلطــــات  –مراقبــــة جــــودة نقــــل وفــــرش الخلطــــات  –الخلطــــات االســــفلتیة 
عملیـة الفـرش والـدمك للخلطـات  –تـي الفـرش والـدمك المعـدات المسـتخدمة فـي عملی –الخالطات 
  ) .ابتدائي ونهائي(االستالم الحقلي للطرق  –االسفلتیة 

  



  

  والمرافق قسم هندسة التشیید

  هندسة النقل والمرور المتقدمة ٦٢٢هتش 

أســس  –تخطـیط النقـل  –أنـواع النقـل  –) -مراحــل  –أهـداف  –تعریـف (هندسـة النقـل  –مقدمـة 
مراحـل التنبـؤ  –التوازن بین العـرض والطلـب علـى النقـل  –تخطیط النقل أنظمة ومؤسسات النقل 

ــد الــرحالت واســالیبها  –علــى النقــل  تقســیم الــرحالت علــى وســائل النقــل  –توزیــع الــرحالت  –تول
تعریــف  –تقیــیم مشــروعات النقــل  –تخصــیص الــرحالت علــى شــبكة النقــل  –المختلفــة وأســالیبها 

 –الكثافـة (العالقـات االساسـیة بـین عناصـر المـرور  –خصائص تـدفق المـرور  –ة المرور هندس
دراســة  –دراســات الســرعة اللحظیــة  –دراســات خصــائص واحجــام المــرور  –) الســرعة –الحجــم 

 –نظــم الـــتحكم فــي المـــرور  –دراســة وخصـــائص انتظــار المركبـــات  –أزمنــة الــرحالت والتـــأخیر 
حــوادث  –العالمــات المروریــة  –التنســیق بــین االشــارات الضــوئیة  –تصــمیم االشــارات الضــوئیة 
  .  المرور واالمان على الطرق

  ادارة وصیانة الطرق ٦٢٣هتش 

مســـح عیـــوب  –تعریـــف عناصـــر النظـــام (نظـــام ادارة الصـــیانة  –التنظـــیم والمســـئولیات  –مقدمـــة 
بـــرامج ادارة الصـــیانة لتقیـــیم حالـــة  –نمـــوذج مســـح لحالـــة الطـــرق االســـفلتیة  –الرصـــف االســـفلتي 

  .  صیانة الطرق االسفلتیة  –أنواع الصیانة  –) الطریق

  هندسة المطارات المتقدمة ٦٢٤هتش 

التصــمیم الهندســي  –تخطــیط المطــارات واشــكال وترتیــب المطــارات  –التعریــف بــأنواع المطــارات 
 –وافــق مــع الحركــة المروریــة تصــنیف المطــارات والت –لمنطقــة الهبــوط وتحدیــد اتجاهــات المــرات 

اضـــــاءة  –العالمـــــات المالحیـــــة  –أجهـــــزة الهبـــــوط االلـــــي  –دراســـــة منـــــاطق االمـــــان للمطـــــارات 
التصــمیم االنشــائي للمطــارات وتصــنیف التربــة للمطــارات وطــرق  –أنظمــة الصــرف  –المطــارات 

  .  التصمیم لطبقات الرصف المرن والصلب للمطارات 

  هندسة وتخطیط النقل ٦٢٥هتش 



تخطـــیط النقـــل بانواعـــه  –أنـــواع النقـــل  –) مراحـــل –أهـــداف  –تعریـــف (هندســـة النقـــل  –مقدمـــة 
التـوازن بـین العـرض والطلـب علـى  –أنظمـة ومؤسسـات النقـل  –أسـس تخطـیط النقـل  –المختلفة 

توزیــــع  –طــــرق التنبــــؤ بتولـــد الــــرحالت  –تولــــد الـــرحالت  –مراحــــل التنبــــؤ علـــى النقــــل  –النقـــل 
 –تقســیم الــرحالت علــى وســائل النقــل المختلفــة وأســالیبها  –نمــاذج توزیــع الــرحالت  –الــرحالت 

تقیــیم  –تقیــیم مــالي (تقیــیم مشــروعات النقــل  –تخصــیص الــرحالت علــى شــبكة الطــرق وأســالیبها 
  ) .  تقییم اقتصادي –تقییم بیئي  –تشغیلي 

  میكانیكا التربة الهندسیة للطرق ٦٢٦هتش 

اســتخدام  –تثبیــت التربــة  –مقاومــة التربــة  –تشــیید الجســور  –للطــرق  تصــنیف التربــة الهندســیة
  .معالجة التربة الضعیفة  –مواد الجیوتكستیل في إنشاء الطرق 

  معدات تشیید الطرق  ٦٢٧هتش 

ـــة وتنظیـــف الموقـــع  –دمـــك التربـــة  –تخطـــیط األعمـــال الترابیـــة  ـــة  –إزاحـــة الترب حفـــر ونقـــل الترب
ـــدر تســـویة ســـ –بواســـطة القصـــابیة  ـــة باســـتخدام الجرب ـــاج وفـــرش  –معـــدات النقـــل  –طح الترب إنت
  .قدرة المعدات  –الخلطة االسفلتیة 

  

  والمرافق قسم هندسة التشیید

  اقتصادیات تشیید الطرق   ٦٢٨هتش 

ــــة المالیــــة للشــــركات  ــــة المحاســــبة  –الرقب ــــین اتفاقیــــات المحاســــبة  –اتفاقی أساســــیات  –مقارنــــة ب
ــــان المــــالي  –المحاســــبة  ــــاهیم  –تحضــــیر البی ــــة(مف ــــى التكلف ــــب  –) أساســــیات الســــیطرة عل تراكی

عــداد التقــاریر  –التكامــل  بــین الوقــت والتكــالیف  –محاســبة التكــالیف  ٕ حســاب تكــالیف  –جمــع وا
  .المعدات 

 

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  قسم هندسة التشیید والمرافق

  الهندسة المساحیة :مقررات الماجستیر المحتوى العلمي ل

  نظریة األخطاء واالحتماالت المساحیة المتقدمة   ٦٢٩هتش 

األخطـاء  –األخطـاء الطبیعیـة  –األخطـاء الشخصـیة  -مصادر األخطاء في االرصاد المسـاحیة 
األخطـــاء  –األخطـــاء المنتظمـــة  –األغـــالط  –أنـــواع األخطـــاء فـــي االرصـــاد المســـاحیة  –اآللیـــة 

ــــة االحتمــــاالت  –) العارضــــة(العشــــوائیة  ــــاري أو  –منحنــــى االحتمــــاالت  –نظری االنحــــراف المعی
حـذف قـیم  –) التكراریـة(الدقـة النسـبیة  –الدقـة المطلقـة  –أنـواع الدقـة  –الخطأ التربیعي المتوسط 

االرتبــاط  –معــاییر الدقــة لألرصــاد الموزونــة  –مــدى الثقــة  –الخطــأ المحتمــل  –األرصــاد الشــاذة 
ـــین األرصـــاد   –) التغـــابن –التبـــاین (مصـــفوفة االرتبـــاط  –التربیعـــي المتوســـط للـــدوال  الخطـــأ –ب

ـــــل مجمـــــوع لمربعـــــات األخطـــــاء  –مصـــــفوفة األوزان لألرصـــــاد  ـــــة أق ـــــة البارامتریـــــة  –نظری الطریق
اسـتخدام نظریـة  –) باسـتخدام المصـفوفات(طریقة المعـادالت الشـرطیة  –) باستخدام المصفوفات(

  .ضبط الشبكات الجیودیسیة  أقل مجموع لمربعات األخطاء في

  المساحة الجیودیسیة المتقدمة ٦٣٠هتش 

ـــد  –شـــكل األرض  ـــواع االحـــداثیات  –العناصـــر الهندســـیة لاللبســـوید  –االلبســـوید  –الجیوئی  –أن
أنصـــاف أقطـــار االنحنـــاء لنقطـــة علـــى ســـطح  –االحـــداثیات الكارتیزیـــة  –االحـــداثیات الجغرافیـــة 

الزیـادة  –تقـارب خطـوط الـزوال  –على سطح االلبسوید ) االطوال(حساب المسافات  –االلبسوید 
ـــة  حســـاب االحـــداثیات  –الخـــط الجیودیســـي  –أنـــواع المنحنیـــات علـــى ســـطح االلبســـوید  –الكری

شـــبكات  –المســـألة العكســـیة  –المســـألة المباشـــرة  –والطـــول واالنحـــراف علـــى ســـطح االلبســـوید 
شـبكات المثلثـات الجیودیسـیة فـي  –الجیودیسـیة فـي البلـدان المختلفـة أنظمة الشـبكات  –المثلثات 
دراســـة العقبـــات بـــین الـــنقط  –أعمـــال الرصـــد الحقلـــي  –خطـــوات عمـــل شـــبكة مثلثـــات  –مصـــر 



االنكســــار الجــــوي  –تــــأثیر كرویــــة االرض واالنكســــار الضــــوئي  –تبــــادل الرؤیــــة  –الجیودیســــیة 
 –) الرصـد غیـر المركـزي(المحطـات المسـاعدة  – حالة وجود عائق بین نقتطـي الرصـد –األفقي 

 –ضـــبط شـــبكات المثلثـــات  –االشـــترطات والمتانـــة فـــي الشـــبكات المثلثیـــة  –قیـــاس خـــط القاعـــدة 
ضــبط الشــبكات  –الطــرق الدقیقــة لضــبط الشــبكات المثلثیــة  –الطــرق التقریبیــة لضــبط الشــبكات 

العمــل الحقلــي  –ي المیزانیــة الدقیقــة مصــادر األخطــاء فــ –المیزانیــة الدقیقــة  –المقیســة االضــالع 
الطــرق الدقیقــة لضــبط  –طریقــة التقریــب المتتــالي  -ضــبط شــبكات المیزانیــة   –للمیزانیــة الدقیقــة 

تشـــوهات القشـــرة  –الطـــرق المختلفـــة لتعیـــین ســـطح الجیوئیـــد  –الجیودیســـیة الطبیعیـــة  –المیزانیـــة 
    .   االرضیة وحساب تحركات المنشئات 

  المساحة التصویریة المتقدمة   ٦٣١هتش 

كـامیرا  –أنـواع الصـور  –اسـتخدامات المسـاحة الجویـة  –المسـاحة الجویـة  –التصـویر األرضـي 
 –العالقــــات الهندســــیة للصــــورة الجویــــة الرأســــیة  –الصــــورة الجویــــة الرأســــیة  –التصــــویر الجــــوي 

اإلزاحـة الناتجـة  –لجویـة الرأسـیة االحداثیات االرضـیة مـن الصـورة ا -مقیاس رسم الصورة الجویة
نظــام اإلحــداثیات  –التوجیــه الــدوراني  –الصــورة المائلــة  –عــن التضــاریس علــى الصــورة الجویــة 

ـــة االحـــداثیات االرضـــیة مـــن الصـــورة المائلـــة  –المســـاعدة  ارتفـــاع  –مقیـــاس رســـم الصـــورة المائل
تصــمیم خطــة  –طــة الطیــران خ -اإلزاحــة علــى الصــورة المائلــة  –الطیــران مــن الصــورة المائلــة 

الرؤیـــة المجســمة بواســـطة  –الرؤیــة المجســمة  –رســم مخطـــط الطیــران علــى خریطـــة  –الطیــران 
  كیفیة استخدام أجهزة  –أنواع االستریوسكوب  –طرق رؤیة األشكال المجسمة  –الصور 

  والمرافق قسم هندسة التشیید

طــرق قیــاس االبعــاد بــدون اســتخدام أجهــزة التجســیم  –االبتعــاد االستریوســكوبي  –االستریوســكوب 
حســاب المناســیب مــن فــروق  –قضــیب البــراالكس  –قیــاس االبتعــاد باســتخدام أجهــزة التجســیم  –

  . االبتعاد 

  المساحة الطبوغرافیة المتقدمة  ٦٣٢هتش 

ــــة   -المســــاحة بالتیودولیــــت  ولیــــت التیود –التیودولیــــت ذو الورنیــــة  –أنــــواع التیودولیــــت المختلف
طــرق  –الترافــرس المقفــل  –الترافرســات  –تطبیقــات التیودولیــت  –التیودولیــت الرقمــي  –ابصــري 

المسـاحات وتقسـیم  –األرصـاد الناقصـة  –الترافـرس  الموصـل والمفتـوح  –ضبط الترافرس المقفل 



ت  المنحنیــا –كمیــات الحفــر والــردم  –الحجــوم وتســویة األراضــي  –المیزانیــة العادیــة  –األراضــي 
 –المنحنیــــــات الرأســـــــیة  –المنحنیــــــات المركبــــــة والعكســــــیة  –المنحنیــــــات الدائریــــــة البســــــیطة  -

  .  الطرق المختلفة للمساحة التاكیومتریة  –المساحة التاكیومتریة  –المنحنیات االنتقالیة 

  المساحة المائیة وتحت السطحیة المتقدمة   ٦٣٣هتش 

المنسـوب  –مسـاحة الشـواطئ  –الطـرق المختلفـة للمسـاحة المائیـة  –مقدمة عن المساحة المائیـة 
 –طــرق تعیــین أعمــاق المیــاه  –محطــات المــد والجــزر  –المــد والجــزر  –المتوســط لســطح البحــر 

حســــاب المســــافات فــــي  –رصــــد الزوایــــا بالسكســــتان  –األرصــــاد الحقلیــــة فــــي المســــاحة المائیــــة 
عمــل قطـــاع فــي مجـــرى  –ن الموقـــع مــن مركـــب تعیــی –حســاب اإلحـــداثیات  –المســاحة المائیـــة 

  –أنـواع األنفـاق  –الغـرض مـن مسـاحة األنفـاق  –طرق حساب معدالت تصریف المیـاه  –مائي 
الضـــبط األفقــي والرأســـي لمحـــاور  –توقیـــع نقــاط شـــبكة مســـاحة األنفــاق   -طــرق إنشـــاء األنفــاق 

ربـط شـبكة المثلثـات  –ألنفـاق خطـأ التقابـل فـي ا –حساب المسـافات المائلـة فـي النفـق  –األنفاق 
  .نقل المناسیب من سطح األرض لداخل النفق  –بمسار النفق 

  المساحة الفلكیة المتقدمة ٦٣٤هتش

 –اإلحــــداثیات الفلكیــــة  –األرصــــاد الفلكیــــة  –الكــــرة الســــماویة  –الغــــرض مــــن المســــاحة الفلكیــــة 
العالقــة بــین خــط العــرض وزاویــة االرتفــاع  -العالقــة بــین االرصــاد الفلكیــة واالرصــاد الدیودیســیة 

الـزمن  –الـزمن  –الزیـادة الكریـة  –طرق حل المثلـث الكـري  –المثلث الكري  –والمیل االستوائي 
تعیـــین خـــط العـــرض  –الرصـــد علـــى النجـــوم  –التقـــوییم الشمســـي  –الـــزمن الشمســـي  –النجمـــي 

تعیـین  –تعیین خط العـرض بالرصـد علـى نجمـین  –الراصد بقیاس ارتفاع نجم عند العبور مكان 
تعیــین االنحــراف وخــط عــرض مكــان الراصــد  –انحــراف خــط بالرصــد علــى نجــم عنــد االســتطالة 

  .باستخدام االستطالة لنجمین 

  القیاس االلكتروني المتقدم   ٦٣٥هتش 

تصــــنیف أجهــــزة القیــــاس االلكترونــــي  –ي للمســــافات الفكــــرة األساســــیة ألجهــــزة القیــــاس االلكترونــــ
ـــة  –للمســـافات  ـــاألجهزة االلكترونی ـــة القیـــاس ب خـــواص اإلشـــارات المســـتخدمة فـــي األجهـــزة  –كیفی

 –النظــام الكهروضـــوئي  –نظــام المیكرویــف  –أنظمــة قیــاس المســافة االلكترونــي  –االلكترونیــة 
 –مصـــادر األخطـــاء فـــي أجهـــزة القیـــاس االلكترونـــي  –إزالـــة الغمـــوض فـــي األجهـــزة االلكترونیـــة 



دقـــة  –العـــواكس  –التصـــحیحات الـــالزم أخـــذها فـــي االعتبـــار عنـــد القیـــاس بـــاألجهزة االلكترونیـــة 
  .المحطة المتكاملة  –القیاس االلكتروني 

  

  

  والمرافق قسم هندسة التشیید

  جیودیسیا االقمار الصناعیة واالستشعار عن بعد    ٦٣٦هتش 

النظــام العــالمي  –االنظمــة الحدیثــة فــي الجیودیســیا الفضــائیة  –مقدمــة عــن الجیودیســیا الفضــائیة 
 –الوحــدة الفضــائیة  –أساســیات النظــام  –مــاهو النظــام العــالمي لتحدیــد الموقــع  –لتحدیـد الموقــع 
ة حسـاب المسـاف – GPSكیفیـة تعیـین الموقـع بالــ –) المسـتخدم(وحـدة االسـتقبال  –وحدة التحكم 

االنــــواع  – GPSأنــــواع االرصــــاد ومعــــدالت الرصـــد المختلفــــة للـــــ  –مـــن المســــتقبل الــــى القمـــر 
 –مــدارات االقمـار الصــناعیة  –سـطح االســناد وأنظمـة االحـداثیات  –المختلفـة الجهـزة االســتقبال 
أخطـاء االتاحــة المختــارة  –أخطــاء الوضـع الهندســي لالقمــار  – GPSمصـادر االخطــاء فـي الـــ 

ــــات الجــــو  االخطــــاء – ــــة باالقمــــار الصــــناعیة  –الناتجــــة مــــن طبق االخطــــاء  –االخطــــاء المتعلق
أســالیب الرصــد  – GPSاالســالیب المســتخدمة لتعیــین الموقــع بالـــ –المتعلقــة بــأجهزة االســتقبال 

ـــــ التطبیقــــات المختلفــــة للنظــــام العــــالمي لتحدیــــد الموقــــع العناصــــر الرئیســــیة  – GPSالمختلفــــة لل
تـدریب میـداني علـى  –تطبیقـات االستشـعار عـن بعـد  –جهاز االستشعار  -لالستشعار عن بعد 

  .   GPSاستعمال ومعالجة بیانات الـ 

  تصمیم النماذج المساحیة    ٦٣٧هتش 

) االطـوال(لتصـمیم بـرامج لحسـاب المسـافات ) ++Cالفـورتران والــ(استخدام اللغات الحاسـب االلـي 
االنحنــاء لنقطــة علــى ســطح االلبســوید ، حســاب علــى ســطح االلبســوید ، حســاب انصــاف أقطــار 

اإلحــداثیات والطــول واالنحــراف علــى ســطح االلبســوید ، الرصــد غیــر المركــزي ، حســاب الزیــادة 
الكریـــــة ، ضـــــبط الشـــــبكات الجیودیســـــیة مقیســـــة الزوایـــــا ، ضـــــبط الشـــــبكات الجیودیســـــیة مقیســـــة 

  .كات المنشئات االضالع ، ضبط شبكات المیزانیة ، عمل نموذج لدراسة وحساب تحر 

  إسقاط الخرائط المتقدم ٦٣٨هتش 



االحــداثیات علــى ســطح الكــرة  –االحــداثیات علــى المســقط  –المبــادئ األساســیة الســقاط الخــرائط 
تصـــنیف  -مقیـــاس الرســـم فــي خـــرائط المســـقط  –الغـــرض مـــن علـــم اســقاط الخـــرائط  –االرضــیة 
المســــاقط مــــن حیــــث طبیعــــة  تقســــیم –تقســــیم المســــاقط تبعــــا لشــــكل ســــطح االســــقاط  –المســـاقط 
حســـــاب  –خصـــــائص المســـــاقط المســـــتویة القطبیـــــة  –المســـــاقط المســـــتویة القطبیـــــة  –االســـــقاط 

المسـقط المركـزي القطبـي المسـتوي  –االحداثیات ومقاییس الرسم على المسـاقط القطبیـة المسـتویة 
 –ظــــورة المســــاقط القطبیــــة غیــــر المن –القطبــــي المســــتوي ) االســــتریوجرافي(المســــقط المجســــم  –

المســاقط  المخروطیــة واالســطوانیة  –) المبــرت(المســاقط القطبــي المســتوي المتســاوي المســاحات 
المســـــقط  –المســـــقط االســـــطواني المركـــــزي الرأســـــي المماســـــي  –المســـــاقط الرأســـــیة المماســـــة  –

المسـاقط المسـاحیة مسـقط مركیتـور  –) المبـرت(االسطواني الرأسي المماس المتساوي المسـاحات 
 –مســقط مركیتــور المســتعرض المصــري  –مســقط مركیتــور المســتعرض العــالمي  –المســتعرض 

  .مسقط مركیتور المستعرض المصري المعدل 

  حلقة بحث  ٦٣٩هتش 

  .عرض ومناقشة عدة مشروعات بحثیة تخدم نقطة بحث الطالب 

  

  

 


