
  قسم الهندسة اإلنشائیة

  الدراسات العلیا في الهندسة االنشائیة المحتوى العلمي لمقررات دبلوم

  ١المتقدم  تحلیل االنشاءات ٥٠٠هنش 

تطبیقــات علــى الحاســب  –طریقـة الصــالبة للكمــرات واإلطـارات  والجمالونــات المســتویة والفراغیـة 
تطبیقـات  –خـواص العنصـر الواحـد  –الطاقـة نظریة  –مقدمة لطریقة العناصر المحددة  –االلى 

  .االنبعاج  –على األنواع المختلفة للعناصر 

  منشآت معدنیة متقدمة ٥٠١هتش 

 - LRFDاألســـاس التصــمیمى لنظریـــة  - ASDوكـــذلك مراجعــة  LRFDفلســفة التصـــمیم بطریقــة 
سـلوك  - سـلوك وتصـمیم العناصـر المعرضـة للشـد - حاالت التحمیـل وحسـاب القـوى التصـمیمیة

 - تصــمیم األعمــدة الكمریــة - ســلوك وتصــمیم الكمــرات - وتصــمیم العناصــر المعرضــة للضــغط
تصــمیم الــروابط الملحومــة  - تصــمیم الــروابط  المبرشــمة البســیطة وذات الالمركزیــة فــى األحمــال

  . البسیطة وذات الالمركزیة فى األحمال

  )١( خواص التربة واختباراتها ٥٠٢هتش 

أنـــواع النمــــاذج المادیـــة المســــتخدمة فــــى  –لمصـــغرة فــــى الهندســـة الجیوتقنیــــة اســـتخدام النمــــاذج ا
ـــة  ـــوانین التشـــابه  –الهندســـة الجیوتقنی ـــارات النمـــاذج بطریقـــة الطـــرد المركـــزى  –مقـــاییس ق  –إختب

ـــارات الخاصـــة  ـــى المحـــاور الحقیقـــى، األنفعـــال المســـتوى ، صـــندوق القـــص (األختب الضـــغط ثالث
  . )لحلقى، الضغط ثالثى المحاور الدینامیكىالكبیر، القص البسیط، القص ا

  )١(تكنولوجیا الخرسانة  ٥٠٣هتش 

ــــارات ،الخرســــانة المتصــــلدة،الخرســــانة الطازجــــة،تصــــمیم الخلطــــة الخرســــانیة،مــــواد الخرســــانة اختب
  . خرسانات خاصة،أنواع و أسباب الشروخ،الخرسانة

  الخرسانة المسلحة ٥٠٤هتش 



ـــل العناصـــر اإلنشـــائیة  ـــة ،المصـــمتة البالطـــات(تحلی البالطـــات ذات القوالـــب ، البالطـــات االكمری
 - اإلطـارات الخرســانیة المســلحة - )االعمــدة ، الكوابیـل ، الكمـرات العمیقــة ، الكمــرات ، المفرغـة

  . أحمال الزالزل

  )١(الكباري المعدنیة المتقدمة  ٥٠٥هتش 

تصـمبم الكبـارى  - األجهـادتصـمیم الكبـارى المعدنیـة و المركبـة سـابقة  - تصمیم الكبارى المركبة
  .  الركائز و فواصل التمدد - ذات األرضیات المعدنیة اآلرثوتروبیة

  هندسة الزالزل و دینامیكا االنشاءات  ٥٠٦هتش 

ـــة  ـــة  –األنظمـــة ذات درجـــة حریـــة واحـــدة  –أنـــواع األحمـــال الدینامیكی األنظمـــة ذات درجـــات حری
ســلوك –الســیزمیة ؛المقــاییس؛ تقیــیم المنــاطق األســباب ؛الموجــات : خصــائص الــزالزل -متعــددة 

المنشـــــــآت تحــــــــت تــــــــأثیر الـــــــزالزل؛ المنشــــــــات ذات حریــــــــة حركـــــــة واحــــــــدة ؛المجــــــــال التــــــــاثیرى 
ـــة متعـــددة ـــاء_للزالزل؛المنشـــات ذات درجـــات حری ـــزالزل فـــى كـــودات البن : تطبیقـــات-احتیاطـــات ال

  . یةالمبانى العالیة؛االبراج؛االنفاق؛خطوط األنابیب محطات الطاقة النوو 

  

  قسم الهندسة االنشائیة

  میكانیكا التربة واالساسات  ٥٠٧هتش 

 –نمذجــة ســلوك التربـــة  –المعــادن الطینیــة والتركیـــب البنــائى للتربــة   –تكــوین التربــة ومكوناتهــا 
  . مقاومة التربة للقص –التدعیم األیزوتروبى  –التدعیم أحادى األتجاه 

  المنشآت الخرسانیة الخاصة ٥٠٨هتش 

  . القباب والمخاریط،القشریات  األسطوانیة، القشریات،الكباري،خرسانة سابقة اإلجهاد  

  ) ١(المنشآت المركبة  ٥٠٩هتش 

تجربــة الــدفع الخــارجي  –درجــات التفاعــل  –أنــواع الكمــرات المركبــة  –عریــف المنشــآت المركبــة ت
أنــــواع  –تصــــمیم الكمــــرات المركبــــة  –وصــــالت القـــص  –فلســــفة التصــــمیم  –وأشـــكال االنهیــــار 



ـــة  ـــة  –البالطـــات المركب ـــة  –تصـــمیم البالطـــات المركب ـــواع األعمـــدة المركب تصـــمیم األعمـــدة  –أن
  . المركبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  قسم الهندسة االنشائیة

  المحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في هندسة ترمیم وتدعیم المنشآت

  تدهور المنشآت ٥١٠هتش 

االختبــارات المتلفــة و الغیــر متلفــة ، تقــویم المنشــآت الخرســانیة ، أســباب الشــروخ ، أنــواع الشــروخ 
  للخرسانة المتصلدة

  ) ٢(تكنولوجیا الخرسانة  ٥١١هتش 

  . الخرسانات خاصة، االنكماش والزحف،تحمل الخرسانة مع الزمن،مواد الخرسانة

  صیانة وتدعیم المنشآت والكباري المعدنیة ٥١٢هتش 

تقـدیر الحالــة الراهنـة للمنشــآت و  - تــدقیق طـرق الفحــص - فحـص المنشـآت و الكبــارى المعدنیـة
صــیانة و أصــالح  - العمــر األفتراضــى للمنشــآت و الكبــارى المعدنیــة تقــدیر - الكبــارى المعدنیــة

  . العناصر األنشائیة

  طرق تدعیم وترمیم المنشآت الخرسانیة  ٥١٣هتش 

اختیــار طــرق ، التوافــق بــین مــواد اإلصــالح و األســطح الخرســانیة ، مــواد التــرمیم ، مــواد التــدعیم 
  .  التدعیم

  صیانة المنشآت الخرسانیة ٥١٤هتش 

طــرق عـزل المنشــات ضــد ، مــواد عـزل المیــاه و الحــرارة والكیماویـات ، ایـة المنشــات الخرسـانیةحم
  . المیاه  والكیماویات



  ) ١(الخرسانة المسلحة المتقدمة  ٥١٥هتش 

ـــل العناصـــر اإلنشـــائیة  ـــة ،البالطـــات المصـــمتة(تحلی البالطـــات ذات القوالـــب ، البالطـــات االكمری
أحمــال  -اإلطــارات الخرســانیة المســلحة  -) االعمــدة،الكوابیــل،العمیقــةالكمــرات ،الكمــرات،المفرغــة
  . الزالزل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قسم الهندسة االنشائیة

  مقررات دبلوم الدراسات العلیا في الهندسة الجیوتقنیة

  دراسات الموقع ٥١٦هتش 



 –) وعمقهــاتوزیعهــا وعــددها : الجســات والحفــر المكشــوفة(إستكشــاف التربــة  –اســتطالع الموقــع 
إعــداد التقریــر –اســتخراج العینــات المقلقلــة وغیــر المقلقلــة مــن التربــه والصــخر  –قطاعــات التربــة 

 –الــدیالتومیتر -الهولنــدى (اختبــار المخــروط األســتاتیكى  -إختبــار االختــراق القیــاس  -الحقلــى 
لســـیزمى، اختبـــار المقاومـــة الكهربیـــة، األنكســـار الســـیزمى ، األنعكـــاس ا(األختبـــارات الجیوفیزیقیـــة 

  ).الموجات الصوتیة داخل الحفرة

  )٢(خواص التربة واختباراتها  ٥١٧هتش 

تكوین التربة، عناصر الطین، نسـیج التربـة، التبـادل بـین التربـة و المـاء، التربـة االنتفاشـیة، التربـة 
  .االنهیاریة، التربة الكارسیتیة، التربة اللینة، التربة المسیلة، السبخة، الخث

  )١(طریقة العناصر المحدودة  ٥١٨هتش 

مسـائل -صیاغة معادالت العناصـر المحـددة باسـتخدام طریقـة االتـزان وطریقـة المعـادالت المغـایرة
الكمـرات واإلجهـاد المسـتوى وانحنـاء :عناصـر متنوعـة-التحلیل العددى المتعلقة بالعناصر المحددة

ــــة أبعــــاد ــــا  والقشــــریات وذي الثالث ــــل محوری ــــاییس األداء -األلــــواح والمتماث ــــارب ومق  -تحلیــــل التق
  تطبیقات

  الجیولوجیا الهندسیة ومیكانیكا الصخور ٥١٩هتش 

 –دورة الصـــخور  –أنـــواع الصـــخور وتكوینهـــا  وخواصـــها الطبیعیـــة  –أنـــواع المعـــادن وخواصـــها 
الضـــــغط أحـــــادى األتجـــــاه والشـــــد واالنحنـــــاء والقـــــص المباشـــــر (الخـــــواص المیكانیكیـــــة للصـــــخور 

  )مقاومة البرى والتآكل –المحاور والضغط ثالثى 

  المنشآت الساندة  ٥٢٠هتش 

أنــواع المنشــآت  -الســاكن  –المقـاوم  –الفعــال : حسـاب ضــغط التربــة -خـواص التربــة األساســیة 
االختیــار المناســب بــین  -تصــمیم األنــواع المختلفــة مــن الحــوائط الســاندة  -الســاندة واســتخداماتها 

  .أنظمة الحوائط الساندة المتاحة

  هیدرولیكا التربة ٥٢١هتش 



ـــة التربـــة  ـــانون دارســـى  –نفاذی ـــة التفاضـــلیة –ق ـــة االختالفـــات  –شـــبكات الســـریان  –المعادل طریق
تصــــمیم وتنفیــــذ أنظمــــة النــــزح  –الـــدفع ألعلــــى  -الســــریان فــــى التربــــة األیزوتروبیــــة   –المحـــددة 

  .سریان فى التربة األنایزوتروبیة ال–والتحكم فى المیاه 

  صمیم االساسات ت ٥٢٢هتش 

 -أنظمــة التحلیـــل الریاضــیة لالساســـات –التفاعــل بـــین التربــة والمنشـــآت  –نمذجــة ســلوك التربـــة 
  . األساسات الخازوقیة –األساسات المرنة 

  تطبیقات الحاسب في الهندسة الجیوتقنیة ٥٢٣هتش 

 -میــول اســتخدام الحاســب فــى اتــزان ال -مقدمــة عامــة لتطبیقــات الحاســب فــى الهندســة المدنیــة 
اســــتخدام  -اســــتخدام الحاســــب فــــى تســــلیح التربــــة  -اســــتخدام الحاســــب فــــى المنشــــآت الســــاندة 

  . الحاسب فى حساب الهبوط

  قسم الهندسة االنشائیة

  المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر

   ٢التحلیل المتقدم للمنشآت  ٦٠١هتش 

ـــل المنشـــآت بالمصـــفوفات  والجمالونـــات المســـتویة   طریقـــة الصـــالبة للكمـــرات واإلطـــارات –تحلی
مقدمـة  –تطبیقـات علـى الحاسـب االلـى  -اعداد بـرامج انشـائیة علـى الحاسـب االلـى  –والفراغیة 

تطبیقــات علــى األنــواع  –خــواص العنصــر الواحــد  –نظریــة الطاقــة  –لطریقــة العناصــر المحــددة 
   تطبیقات –تحلیل المشكلة بأكملها  –المختلفة للعناصر 

  نظریة االلواح والقشریات  ٦٠٢هتش 

-تصـــمیم الكنویـــد واألشـــكال الهرمیـــة والقشـــریات األســـطوانیة -نظریـــة القشـــریات -نظریـــة العـــزوم
  . تصمیم األلواح المستطیلة

  دینامیكا التربة ٦٠٣هتش 



 - -تســــییل التربــــة  -.انتشــــار الموجــــات فــــى األوســــاط المرنــــة -نظریــــة االهتــــزازات  -مقدمــــة   
   الماكیناتأساسات 

  نظریة المرونة واللدونة ٦٠٤هتش 

 -المعــادالت التفاضــلیة لالتــزان  -نظریــة التشــكالت الصــغیرة  -االفتراضــات  –الفكــرة األساســیة 
تطبیقــات الصــیغ األساســیة للمرونــة الخطیــة  -مبــادىء الطاقــة -دالــة اإلجهــاد  -الشــروط الحدیــة 

المســائل  -مســائل االنفعــال المســتوى  –ى مســائل اإلجهــاد المســتو  -فینانــت  -مســائل ســانت  -
ـــة  ـــة  -ثنائیـــة األبعـــاد فـــي المحـــاور القطبی ـــأثیر الفتحـــات  -االنحنـــاء الخـــالص للكمـــرات المنحنی ت

  . المرونة الضوئیة -المستدیرة على توزیع االجهادات في األلواح  

  ) ٢(طریقة العناصر المحدودة  ٦٠٥هتش 

مسـائل -ام طریقـة االتـزان وطریقـة المعـادالت المغـایرةصیاغة معادالت العناصـر المحـددة باسـتخد
الكمـرات واإلجهـاد المسـتوى وانحنـاء :عناصـر متنوعـة-التحلیل العددى المتعلقة بالعناصر المحددة

ــــة أبعــــاد ــــا  والقشــــریات وذي الثالث ــــل محوری ــــاییس األداء -األلــــواح والمتماث ــــارب ومق -تحلیــــل التق
 تطبیقـات –العناصـر الالنهائیـة  –یة ومـن ناحیـة المـادة المسائل غیر الخطیـة مـن الناحیـة الهندسـ

.  

  ) ٣(خواص التربة واختباراتها  ٦٠٦هتش 

وتحلیـــل ) الهولنـــدى(إختبـــار المخـــروط األســـتاتیكى  -إختبـــار االختـــراق القیـــاس وتحلیـــل نتائجـــه 
لقــص إختبــار ا –إختبــار التحمیــل بــاللوح وتحلیــل نتائجــه –الــدیالتومیتر وتحلیــل نتائجــه  –نتائجــه 

بالمروحة وتحلیل نتائجه ، اختبار الموجات الصوتیة داخل الحفرة وخـالل حفـرتین وتحلیـل النتـائج 
  . اختبارات الخوازیق وتحلیل نتائجها –

  )٢(المنشآت المركبة  ٦٠٧هتش 

تجربــة الــدفع الخــارجي  –درجــات التفاعــل  –أنــواع الكمــرات المركبــة  –تعریــف المنشــآت المركبــة 
أنــــواع  –تصــــمیم الكمــــرات المركبــــة  –وصــــالت القـــص  –فلســــفة التصــــمیم  – وأشـــكال االنهیــــار

ـــة  ـــة  –البالطـــات المركب ـــة  –تصـــمیم البالطـــات المركب ـــواع األعمـــدة المركب تصـــمیم األعمـــدة  –أن
  المركبة



  

  

  

  قسم الهندسة االنشائیة

   التحلیل الزلزالي لالنشاءات ٦٠٨هتش 

ســـلوك المنشـــآت –لمقـــاییس؛ تقیـــیم المنـــاطق األســـباب ؛الموجـــات الســـیزمیة ؛ا: خصـــائص الـــزالزل
تحـت تـأثیر الـزالزل؛ المنشـات ذات حریـة حركــة واحـدة ؛المجـال التـاثیرى للـزالزل ؛ المنشــات ذات 

المبـاني العالیــة؛األبراج ؛ : تطبیقــات -درجـات حریـة متعــددة احتیاطیـات الـزالزل فــي كـودات البنـاء
   األنفاق ؛ خطوط األنابیب محطات الطاقة النوویة

  المنشآت من الطوب المسلح ٦٠٩هتش 

أنــواع الشــروخ و طــرق  -أنــواع الفتحــات  –األحمــال  –طــرق التصــمیم  –أنــواع الطــوب المســلح 
  . تفاصیل التسلیح –تقویة المباني  -معالجتها

  ) ٢(خرسانة مسلحة متقدمة  ٦١٠هتش 

تصــــــمیم  –تصــــــمیم البالطــــــات المســــــطحة ذات األعصــــــاب   –تصــــــمیم البالطــــــات الالكمریــــــة 
  .  الخرسانة سابقة الصب –الخرسانة سابقة اإلجهاد  –البالطات المفرغة 

  تكنولوجیا الخرسانة المتقدمة  ٦١١هتش 

  - الخرســــانات الخاصــــة(  –الزحــــف و االنكمــــاش  –التحمــــل مــــع الــــزمن  –مكونــــات الخرســــانة 
الخرســانة   –لمقاومــة الخرســانة فائقــة ا -الخرســانة عالیــة المقاومــة –الخرســانة المدعمــة باأللیــاف 

  . األلیاف البولیمریة المسلحة و تطبیقاتها –) الخرسانة الكتلیة  –الخفیفة 

  تأثیر الحریق على المنشآت وطرق الوقایة   ٦١٢هتش 

طـرق مقاومــة  - خـواص الصــلب فـى درجــات الحـرارة المرتفعــة - مقدمـة لنظریــة االنتقـال الحــرارى
ل االنشــائى للمنشــآت المعدنیــة المعرضــة لــدرجات الحــرارة التحلیــ - وحمایــة المنشــآت مــن الحرائــق



ـــق(المرتفعـــة  المواصـــفات الخاصـــة لمقاومـــة  - المنشـــآت الخرســـانیة المعرضـــة للحریـــق - )الحرائ
  .  المنشآت للحرائق

  المباني العالیة  ٦١٣هتش 

المركبـــة تصـــمیم المنشـــآت  - النظـــام االنشـــائى للمبـــانى العالیـــة - فلســـفة تصـــمیم المبـــانى العالیـــة
 - العــرض الفعـــال للبالطـــات - التنفیــذ المـــدعم والغیــر مـــدعم - نظـــم االنشــاء المركبـــة( :وتشــمل

 -) األعمــدة المركبــة - الكمــرات المركبـة ذات روابــط القــص التامـة والجزئیــة - البالطـات المركبــة
  ) . مقاومة الحریق  - الریاح والزالزل ( األحمال األفقیة

  المنشآت المعدنیة الخاصة  ٦١٤هتش 

التحلیــل االنشــائى ، التصــمیم (أبــراج الكهربــاء والمیكرویــف المعدنیــة  - مقدمــة للمنشــآت المعدنیــة
ـــة  - )والتفاصـــیل االنشـــائى ـــة الدائری ـــات المعدنی ـــل االنشـــائى ، التصـــمیم والتفاصـــیل (الخزان التحلی

  .  )التصمیم والتفاصیل االنشائى التحلیل االنشائى ،(الصوامع المعدنیة  - )االنشائى

  ) ٢(الكباري المعدنیة المتقدمة  ٦١٥هتش 

 - LRFDاألســـاس التصــمیمى لنظریـــة  - ASDوكـــذلك مراجعــة  LRFDفلســفة التصـــمیم بطریقــة 
تصــمیم الكبــارى المعدنیــة علــى شــكل جمالونــات و  - حــاالت التحمیــل وحســاب القــوى التصــمیمیة

. تصــمیم الكبــارى المعدنیــة المتحركــة - المعدنیــة و المركبــة تصــمیم الكبــارى الصــندوقیة - عقــود
     

  

  قسم الهندسة االنشائیة

  هندسة االساسات المتقدمة   ٦١٦هتش 

تصــــمیم الخوازیــــق المعرضــــة  -تصــــمیم الخوازیــــق المعرضــــة ألحمــــال رأســــیة  –تنفیــــذ الخوازیــــق 
األساســات علــى  –یــق اســتخدام نتــائج المخــروط األســتاتیكى فــى تصــمیم الخواز  –ألحمــال أفقیــة 

  . التربة المرنة

  ترمیم وتدعیم المنشآت   ٦١٧هتش 



اختیـار طـرق  –التوافـق بـین مـواد اإلصـالح و األسـطح الخرسـانیة  –مواد الترمیم  –مواد التدعیم 
  . التدعیم للعناصر اإلنشائیة

  تصمیم الكباري الخرسانیة  ٦١٨هتش 

تصـمیم الركـائز و  –التمثیـل اإلنشـائي للكبـاري  –طرق تصمیم الكبـاري  –مفهوم تصمیم الكباري 
تصــــمیم الكبــــاري  –طــــرق تنفیــــذ الكبــــاري  –تصــــمیم الكبــــاري ســــابقة اإلجهــــاد  –فواصــــل التمــــدد 

   تفاصیل التسلیح –الملجمة و المعلقة 

  المباني الخرسانیة العالیة ٦١٩هتش 

تصــمیم  –ریـاح و الــزالزل أحمــال ال –األنظمـة اإلنشــائیة المسـتخدمة فــي مقاومــة األحمـال األفقیــة 
 –تصــــمیم اإلطــــارات الخرســــانیة المســــلحة  –تصــــمیم الحــــوائط الخرســــانیة المســــلحة  –األعمــــدة 

  . تفاصیل التسلیح

  تقییم المنشآت  ٦٢٠هتش 

االختبـارات المتلفـة و الغیـر متلفـة  –أسـباب الشـروخ  –أنـواع الشـروخ  –تقییم المنشات الخرسانیة 
  .  الكیماویات طرق عزل المنشات ضد كل من المیاه تأثیر –للمنشات الخرسانیة 

  الكباري المعلقة والملجمة ٦٢١هتش 

 - تصـمیم الكـابالت - تصـمیم الكبـارى الملجمـة و المعلقـة - مقدمة للنظم األنشائیة لهذه الكبارى
  .  تصمیم العناصر الحاملة

  المنشآت ذات الحوائط الرقیقة  ٦٢٢هتش 

القــص و اللــى  - القــص و اللــى للقطاعــات الرقیقــة المفتوحــة - قیقــةمقدمــة للمنشــآت المعدنیــة الر 
الســمك للعناصــر / أكبــر وأقــل نســبة للعــرض  - تصــنیف العناصــر - للقطاعــات الرقیقــة المغلقــة

الكمــرات ذات العــروض  - االجهــادات المســموح بهــا - خــواص القطاعــات - المعرضــة للضــغط
العناصـــر الرقیقـــة  - ناصـــر المعرضـــة للشـــدالع - العناصـــر المعرضـــة للضـــغط - غیـــر المعتـــادة

  .  الروابط – الوصالت – االسطوانیة

  اساسیات سلوك التربة  ٦٢٣هتش 



طبیعیـة االساسـیة للتریـة، مكونـات التربـة، النظـام االلكترولیـت بـین -اصل التریة، الخواص الكیمیـا
 .  الطین و التربة، نسیج التربة، سلوك التربة، ظاهرة التوصیل

 


