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تعريف الطالب خبواص املواد األنشائية وطرق انتاجها وتعريف الطالب بالبدائل احلديثة املوجودة حاليا اهداف المادة :
ب للقيام بالفحوصات القياسية ملعرفة مدى مطابقة املواد األنشائية للمواصفات والطرق احلديثة يف األنتاج ومن مث تاهيل الطال

 وحتديد امكانية استخدامها يف األنشاءات مما يضمن القوة واألمان واألقتصاد .

 االسبوع تفاصيل المفردات النظرية 
 األول األبنية .وصف عام للخواص الفيزياوية واملواصفات القياسية ملواد البناء واستعماالهتا يف 

 الثاين الطابوق الطيين وطرق صناعته .
 الثالث خواص واستعماالت ومواصفات الطابوق الطيين .

 الرابع الفحوصات اخلاصة بالطابوق الطيين .
 اخلامس الطابوق اجلريي ـالطابوق الزجاجي ,اخلواص وطرق الصنع .

 السادس الصنع مع توضيح الفرق بني األثنني ( .الطابوق اخلرساين ـالكتل اخلرسانية )اخلواص وطريقة 
 السابع الثرموستون , خواصه , وطرق صنعه . 

 الثامن مناقشة الزيارة اىل معمل الطابوق .
 التاسع حجر البناء ـ تصنيفه وانواعه .

 العاشر استعماالت حجر البناء حسب انواعه .
 احلادي عشر املواد الرابطة وانواعها .

 الثاين عشر يت تقاوم الرطوبة ) مونة السمنت , مونة السمنت ـ نورة ( , النورة ,طريقة صنعها ,خواصها املواد ال
 الثالث عشر  املواد الرابطة اليت التقاوم الرطوبة ) اجلص ( اخلواص والصنع .

 الرابع عشر  املنتوجات اجلبسية ـ انواعها وخواصها ومواد السقوف الثانوية وانواعها .
 اخلامس عشر د التطبيق , الكاشي والبالطات وانواعها .موا

 السادس عشر طرق الصنع ـ طريقة التطبيق ـ املفاصل .

 السابع عشر  املواد املانعه للرطوبة , انواعها وسبب األستعمال .
 الثامن عشر املواد املانعه للرطوبة العالية , انواعها وطرق الصنع واستعماالهتا .



 التاسع عشر عه للرطوبة شبه املرنة واملرنة , انواعها واستعماالهتا وطرق صنعها واملواد السائلة املانعه للرطوبة .املواد املان
 العشرون األيبوكسي ,تعريفه , خواصه , انواعه , استعماالته . 

احلادي  اخلشب ـ اصله وانواعه املستعمله وطرق استخدامه .
 والعشرون

 الثاين والعشرون اخلشب .طرق جتفيف اخلشب وعيوب 
 الثالث والعشرون املعادن ) املواد احلديدية وغري احلديدية ( واستعماالهتا يف األبنية .

 الرابع والعشرون احلديد طرق صنعه وانواعه واستعماالته .
اخلامس  مواد العزل احلراري .

 والعشرون
السادس  مواد العزل الصويت .

 والعشرون
 والعشرون السابع األصباغ .
 الثامن والعشرون الزجاج .

 التاسع والعشرون األسفلت , خواص املواد األسفلتية .
 الثالثون انواع األسفلت واستخداماته يف األعمال األنشائية .
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 مواد األنشاء الساعات األسبوعية
Construction Materials 

 م ع ن
 2 2 

 األسبوع العملية تفاصيل المفردات
 األول التعرف على املخترب واملعدات األساسية فيه واملوازين 

 الثاين فحوصات الطابوق _الكثافة ,الوزن النوعي 
 الثالث ساعة ,التزهر  24ساعة , 1/2فحوصات الطابوق _األمتصاص ,

 الرابع فحوصات الطابوق _مقاومة األنضغاط
 اخلامس فحوصات الطابوق _األمالح الذائبة

 السادس فحوصات الكتل اخلرسانية والطابوق اخلرساين ,الكثافة األمتصاص ,األمالح الذائبة 
 السابع فحوصات الطابوق الزجاجي والطابوق اجلريي ,الكثافة األمتصاص ومقاومة األنضغاط

 الثامن فحوصات الثرموستون ,الكثافة ,األمتصاص ,مقاومة األنضغاط
 التاسع ق زيارة ملعمل الطابو 

 العاشر الفحوصات القياسية للمواد الرابطة )األيبوكسي(
 احلادي عشر فحوصات املواد الرابطة اليت التقاوم الرطوبة ,اجلص ,القوام القياسي ,وقت التصلب

 الثاين عشر فحص قوة الشد للجض
 الثالث عشر  فحص النعومة للمنتجات اجلبسية واجلص 

 صجقوة التحمل لل
 

 عشر الرابع 

 اخلامس عشر الفحوصات القياسية للكاشي 

 السادس عشر الفحوصات القياسية للبالطات اخلرسانية واألرصفة وتشمل ,األمالح واألمتصاص

 السابع عشر  فحص الضغط ومعايري األنكسار للكاشيوالبالطات اخلرسانية
 الثامن عشر املواصفات القياسية لفحص املواد املانعة للرطوبة 

 التاسع عشر الضغط العمودي واملوازي لأللياف اخلشبية فحص
 العشرون فحص األنفالق للخشب وفحص األحنناء

 احلادي والعشرون فحص الشد للحديد
 الثاين والعشرون املواصفات القياسية لفحص املواد العازلة للحرارة

 الثالث والعشرون املانعة للصوتالمواصفات القياسية لفحص المواد 



 الرابع والعشرون لألصباغ   واصفات القياسية لفحص المواد الم
اخلامس  فحص الليونة بطريقة األحرتاق لألسفلت _مسنت

 والعشرون
السادس  Ring And Ball Testفحص الليونة بطريقة    

 والعشرون
 السابع والعشرون Ductility Testفحص املطواعية لألسفلت   

 الثامن والعشرون Flash Pointفحص درجة األتقاد بطريقة   
 التاسع والعشرون Spot Testفحص درجة التجانس بطريقة   

 الثالثون الفحوصات القياسية للزجاج 
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محال املسلطة على األجسام واستخراج األجهادات واألنفعال نتيجة هذه هدف املادة العام :تعليم الطالب حتليل القوى واأل
 القوى وعالقتها باملواد املكونة هلذه األجسام .

هدف املادة اخلاص : حتليل املنشآت واجياد القوى واألجهادات يف اجزاءها نتيجة تسليط األمحال اخلارجية وعالقة ذلك بابعاد 
 ندسية لتتحمل األجهادات املسلطة عليها بأمان واقتصاد .األجزاء املختلفة يف املنشآت اهل

 االسبوع النظريةتفاصيل المفردات 
تعريف امليكانيك ,مراجعة عامة ملواضيع الفيزياء املتعلقة باملوضوع , النسب املثلثية للزوايا , الكميات 

 املتجهة وغري املتجهة .
 األول

 ضلع القوى .حتليل وتركيب القوى , قانون مثلث القوى وم
 الثاين

 والثالث
 الرابع عزم القوى .
 اخلامس املزدوجات .

 السادس حمصلة القوى املتالقية وغري املتالقية واملتوازية .
 والسابع

 الثامن األثقال املنتشرة .
ة األتزان , رسم خمطط اجلسم احلر , معادالت األتزان , األتزان يف حالة القوى املتالقية وغري املتالقي

 واملتوازية .
 التاسع
 والعاشر

 احلادي عشر انواع الروافد , انواع املساند , األتزان يف الروافد .
 الثاين عشر اجلملونات , حتليل اجلملونات بطريقيت املفاصل واملقاطع .

 والثالث عشر 
 الرابع عشر  تطبيقات عامة .األحتكاك , طبيعة األحتكاك , نظرية األحتكاك , قوانني األحتكاك , انواع األحتكاك , 

 واخلامس عشر
السادس عشر  مراكز ثقل األشكال اهلندسية البسيطة واملركبة وتطبيقاهتا .

 والسابع  عشر
 الثامن عشر عزم القصور الذايت لألشكال اهلندسية البسيطة واملركبة وتطبيقاهتا .

 والتاسع عشر

 العشرون اعها , معامل األمان .مقدمة عن مقاومة املواد , تعريف األجهادات وانو 
احلادي  تطبيقات على األجهادات .

 والعشرون
 الثاين والعشرون األنفعال , قانون هوك , عالقة األنفعال باألجهاد . 

 الثالث والعشرون األنفعال اجلانيب , نسبة بويسون , تطبيقات على األنفعال واألجهاد .
 الرابع والعشرون كيفية تكوين معادالت تغري القص وعزم األحنناء .   خمططات القص وعزوم األحنناء للجسور ,



اخلامس  تطبيقات على رسم معادالت القص وعزم األحنناء للجسور 
 والعشرون

السادس  اجهاد األحنناء للجسور وتطبيقاهتا .
 والعشرون
والسابع 
 والعشرون

 الثامن والعشرون اجهاد القص للجسور وتطبيقاهتا .
 التاسع والعشرون املصنوعة من مادتني خمتلفتني وتطبيقاهتا . اجلسور

 والثالثون
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 ا هدف املادة العام :تعليم الطالب اساسيات املساحة واستخدامها ألغراض اهلندسة املدنية واجراء احلسابات املتعلقة هب
هدف املادة اخلاص : تأهيل الطالب ألستخدام اجهزة املساحة املختلفة ألعمال اهلندسة املدنية وتنفيذ اخلرائط للمشاريع 

 ومتكينه من التخطيط واألشراف والتنفيذ هلذه املشاريع .
 

 االسبوع النظريةتفاصيل المفردات 
 األول ات القياس  . تعريف املساحة ـ جماالهتا ـ اقسامها ـ استعماالهتا ـ وحد

قياس املسافات األفقية على األراضي املستوية )عملية التوجيه ( ـ قياس املسافة األفقية على ارض غري 
 الثاين منتظمة األحندار .

قياس املسافات األفقية على األراضي املنحدرة )منتظمة األحندار ( )اذا علم فرق األرتفاع ,اذاعلمت 
 الثالث ذا علمت زاوية احندار األرض ( .درجة احندار األرض , ا

اقامة واسقاط األعمدة )طرق األقامة وطرق األسقاط ( , التغلب على العقبات  )املوانع ( اليت تعرتض 
 الرابع قياس املسافات األفقية .

 اخلامس املسح بالشريط )حاالت التحشية عند الرفع ( .
 السادس لوحة املستوية ) طريقة األشعة ( .اللوحة املستوية ـ اجزاءها ـ طرق الرفع بال

طريقة الرفع بالتقاطع األمامي , طريقة الدوران ـ ) خطأ القفل وكيفية تصحيحه ( ـ مزايا املسح باللوحة 
 السابع املستوية ومساوئها . 

 الثامن التسوية ـ التعاريف املتعلقة هبا ـ اغراضها .
 التاسع مليزان وحل امثلة .كيفية حساب مناسيب النقاط بطريقة سطح ا

 العاشر كيفية حساب مناسيب النقاط بطريقة األرتفاع واألخنفاض وحل امثلة .
 احلادي عشر التسوية املزدوجة ـ تأثري كروية األرض واألنكسارات الضوئية على اعمال التسوية .

 عشرالثاين  التسوية املقلوبة ـ التسوية املتبادلة )العكسية ( مع حل امثلة .
 الثالث عشر  مصادر األخطاء يف اعمال التسوية ـ درجة الدقة ـ مقدار اخلطأ املسموح به .

 الرابع عشر  املقاطع الطولية ـ رسم املقطع الطويل ـ حل امثلة .
 اخلامس عشر املقاطع العرضية ـ اجياد مناسيب نقاط املقطع العرضي ـ رسم املقطع العرضي .



شاء اذا علم امليل ـ ) رسم اخلط نخط األنشاء ـاجياد مناسيب نقاط خط األ خط األنشاء ـ حساب ميل
 املقرتح ملشروع ( .

 السادس عشر

حساب مساحات األراضي واملقاطع العرضية باستعمال الطرق الرتسيمية والقوانني الرياضية واألحداثيات 
. 

 السابع عشر

 عشرالثامن  حساب حجوم الكميات الرتابية للحفر والردم .
 التاسع عشر فحص وضبط جهاز التسوية ـ موازنة خطوط التسوية ) موازنة التسوية ( .

اخلطوط الكنتورية ـ خواصها ـ الفرتة الكنتورية ـ العوامل اليت تتوقف عليها الفرتة الكنتورية ـ الفسحة  
 الكنتورية ـ تعيني خطوط الكنتور ) الطريقة املباشرة ( .

 العشرون

وط الكنتور )الطرق غري املباشرة ( , طريقة املقاطع ـ طريقة نقاط الضبط ـ طريقة املربعات طرق تعيني خط
 ) التسوية الشبكية ( .

احلادي 
 والعشرون

 الثاين والعشرون رسم اخلطوط الكنتورية ) طريقة احلساب وطريقة تقسيم الفرق ( .
 الثالث والعشرون قاطع من خطوط الكنتور .األحندارات ـ حساب احلجوم للخزانات ) الصهاريج ( ـ رسم امل

 الرابع والعشرون حساب املساحات باستخدام جهاز البالمنيرت .
اخلامس  األحنرافات ـ األحنراف الدائري ـ املختصر ـ اجلاذبية احمللية .

 والعشرون
السادس  .  املسح ) الرفع ( باستعمال البوصلة ومتارين تطبيقية على كيفية حسابات املسح بالبوصلة

 والعشرون
املنحنيات ـ املنحنيات األفقية ـ انواعها ) الدائرية واملتدرجة ( ـ عناصر املنحين الدائري البسيط ـ ورسم كل 

 نوع .
 السابع والعشرون

 الثامن والعشرون تصميم املنحين الدائري البسيط ) املعادالت اخلاصة بذلك ( ـ رسم املنحين الدائري البسيط .
 التاسع والعشرون نيات الر سية ـ تصميم املنحين الر سي .املنح

 الثالثون مراجعة عامة .
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 االسبوع تفاصيل المفردات العملية
يط بانواعه ,النبال , التعرف على اجهزة املساحة يف خمترب املساحة وتعليم الطالب على قراءة الشر 

الشواخص , اسلوب استعمال األجهزة وعملية استالم األجهزة واعادهتا , الدفرت احلقلي , كيفية كتابة 
 التقرير .

 األول

قياس مسافة افقية بالطرق التقريبية ) اخلطوات ( وبالشريط , قياس مسافة افقية على ارض غري منتظمة 
 الثاين األحندار. 

 الثالث العددي ـ التخطيطي الطويل والشبكي ـ مع حل متارين حول مقاييس الرسم املختلفة .  مقياس الرسم /
مترين حول اقامة واسقاط األعمدة ) طرق األقامة ,طرق األسقاط ( مع اعطاء مترين خمطط سناتر ملبىن 

 الرابع بسيط واسقاطه على األرض . 

 اخلامس رسم معني .مترين رفع منطقة بالشريط وحتضري خارطة مبقياس 
 السادس رفع مضلع باستخدام اللوحة املستوية بطريقة األشعة .

 السابع مترين حول رفع نقاط بطريقة التقاطع األمامي ورفع مضلع بطريقة الدوران .
 الثامن جهاز التسوية ـ انواعه ـ كيفية نصب اجلهاز ـ مساطر التسوية ـ انواعها وكيفية القراءة عليها .

 التاسع ء تسوية طولية وحساب املناسيب فيها بطريقة سطح امليزان .اجرا
 العاشر حل امثلة تطبيقية حلساب املناسيب بالطريقتني ) سطح امليزان , األرتفاع واألخنفاض ( . 

 احلادي عشر اجراء عملية تسوية مزدوجة , وحساب املناسيب املعدلة .
 الثاين عشر سوية متبادلة .اجراء عملية تسوية مقلوبة اجراء عملية ت

حل امثلة حول العقبات يف اعمال التسوية ) التسوية املقلوبة ( , حل امثلة حول درجة الدقة , مقدار 
 اخلطأ املسموح به , تصحيح اخلطأ .

 الثالث عشر 

اجراء تسوية طولية ) عمل مقطع طويل ( مع رسم املقطع الطويل , اختيار خط انشاء مناسيب وحساب 
 له ) ميوله ( .مي

 الرابع عشر 

 اخلامس عشر عمل مقطع طويل ومقاطع عرضية ـ رسم املقطع الطويل واملقاطع العرضية وتوضيح خطوط األنشاء عليها .

 السادس عشر متارين تطبيقية حول رسم املقطع الطويل وحتديد خط األنشاء ملشاريع متعددة .



املقاطع العرضية باستعمال الطرق الرتسيمية والقوانني متارين تطبيقية حول حساب مساحات األراضي و 
 الرياضية واألحداثيات .

 السابع عشر 

اعطاء مثال عام وشامل حول اعمال التسوية وحساب املناسيب ورسم املقطع الطويل واملقاطع العرضية 
 وحتديد خط األنشاء مث حساب كميات األتربة للحفر والردم .

 الثامن عشر

 التاسع عشر حول فحص وضبط جهاز التسوية ) فحص الوتدين ( مع حل امثلة متعلقة بذلك .اجراء مترين 
 العشرون تعيني خطوط الكنتور بالطريقة املباشرة يف احلقل . 

احلادي  تعيني خطوط الكنتور يف احلقل بطريقة املربعات ) التسوية الشبكية ( .
 والعشرون

 الثاين والعشرون ورية بطريقة احلساب وتقسيم الفرق .متارين تطبيقية حول رسم اخلطوط الكنت
 الثالث والعشرون مشروع عمل خارطة طوبوغرافية ورسم اخلطوط الكنتورية عليها .

 الرابع والعشرون التعرف على جهاز البالمنيرت وحساب مساحات األشكال غري املنتظمة .
اخلامس  افات واستخراج الزوايا الداخلية للمضلع املغلق .البوصلة اجزاؤها ,احنرافها , قياس األجتاهات , األحنر 

 والعشرون
رفع مضلع مغلق باستعمال البوصلة وتصحيح األحنرافات وحساب الزوايا الداخلية للمضلع املغلق  بعد 

 رسم املضلع . 
السادس 
 والعشرون

 رونالسابع والعش كيفية ختطيط املنحنيات األفقية البسيطة بواسطة الشريط فقط .
 الثامن والعشرون حل امثلة تطبيقية حول تصميم املنحين الدائري البسيط ورمسه .

 التاسع والعشرون مترين حول كيفية حساب مناسيب املنحين الر سي وكيفية اسقاطه على األرض .
 الثالثون مراجعه عامة .
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 الساعات األسبوعية
 مواد الخرسانة

concrete materials 
 ن ع م
2 1 1 

تعريف الطالب باملواد املكونة للخرسانة واتقانه خلواص هذه املواد الفيزياوية وامليكانيكية والكيمياوية وتأثريها اهداف المادة :
 على اخلرسانة .ويشمل اجلزء العملي الفحوصات الالزمة هلذه املواد .

 االسبوع النظريةتفاصيل المفردات 

 األول سانة ) تعريفها , تركيبها , املصطلحات اخلاصة هبا , خواصها ( .مباديء عامة عن اخلر 
 والثاين

 السمنت البورتالندي , صناعته ,تركيبه الكيمياوي , انواعه .
 الثالث
 والرابع

 واخلامس
 expanding cementاألنواع األخرى للسمنت ) السمنت الطبيعي , السمنت التمددي 

 السادس ( ومواصفات كل نوع . aluminous cement,السمنت األلوميين  

 السابع خواص السمنت : النعومة , فقدان الوزن باألحرتاق , ثبات السمنت , حرارة األماهه .
 والثامن

 التاسع تكملة خواص السمنت : وقت التماسك األبتدائي والنهائي , قوة التحمل األنضغاطية , مقاومة الشد .
 والعاشر

ركام , طرق اخذ النماذج , شكل اجلسيمات , امللمس السطحي للجسيمات , قوة الركام : تصنيف ال
 حتمل الركام .

 احلادي عشر

الصفات امليكانيكية للركام : ) الوزن النوعي , وحدة الوزن املرصوصة وغري املرصوصة , التدرج , املسامية 
 , قابلية األمتصاص , التآكل ـ السحج , تضخم الرمل ( . 

 رالثاين عش
 والثالث عشر 
 والرابع عشر 
 واخلامس عشر
 والسادس عشر

 السابع عشر  نسبة األمالح واملواد العضوية واملواد الطينية بالركام خاصة الرمل , التفاعل مع املواد القلوية .
 والثامن عشر



ميزات )الطبيعي والصناعي ( ,  .light weight aggالركام اخلفيف والثقيل : انواع الركام اخلفيف 
 الركام اخلفيف وسلبياته مقارنة بالركام العادي .

 التاسع عشر
 والعشرون

مواصفات الركام اخلفيف املستعمل يف اخلرسانة األنشائية , مواصفات الركام اخلفيف املستعمل يف 
 اخلرسانة العازلة ومواصفات الركام اخلفيف املستعمل يف انتاج الكتل اخلرسانية .

احلادي 
 والعشرون

 الثاين والعشرونو 
يف انتاج  fly ashوالرماد املتطاير  silica fumeوخبار السليكا  silicaاستعماالت السليكا 

 اخلرسانة من حيث املواصفات والتأثريات .
 الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون املاء املستعمل يف انتاج اخلرسانة : ماء اخللط , ماء األنضاج , ومواصفات كل نوع .
اخلامس  )األنواع , املواصفات ( .  fibersلياف املستعملة يف اخلرسانة األ

 والعشرون
:األنواع واسباب استعمال كل نوع ) املضافات املقللة ملاء  admixturesاملواد املضافة للخرسانة 

, اخللط , املضافات املؤخرة , املضافات املعجلة , مضافات حتسني التشغيلية , املضافات املنقحة 
 مضافات مقاومة التجمد .

السادس 
 والعشرون
والسابع 
 والعشرون

الرتكيب الكيمياوي للمواد املضافة , جتانس املادة , فحص الوزن النوعي للمواد املضافة , فحص 
الرواسب املتبقية بالتجفيف للمضافات السائلة , وفحص الرواسب املتبقية بالتجفيف للمضافات الصلبة 

 صة بذلك ., واملواصفات اخلا

 الثامن والعشرون 
والتاسع 
 والعشرون

املتطلبات الفيزياوية للمضافات اخلرسانية حسب املواصفات القياسية ) املقدار املسموح به لتأخري وقت 
 ..( .……التماسك للمواد املؤخرة والوقت املسموح به للتعجيل للمواد املعجلة 

 الثالثون
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 يةالساعات األسبوع

 مواد الخرسانة 
concrete materials 

 ن ع م
2 1 1 

 االسبوع تفاصيل المفردات العملية
تدريب الطالب على األستعمال الصحيح لكافة انواع املوازين , وكيفية كتابة التقارير املختربية ومناقشتها 

. 
 األول

 اينالث فحص القوام القياسي للسمنت البورتالندي األبيض واألعتيادي .
 الثالث فحص زمن التماسك األبتدائي والنهائي للسمنت .

 الرابع فحص مقاومة األنضغاط والشد ملونة السمنت .
 اخلامس فحص النعومة ) باملناخل وجهاز بلني ( .

 السادس ية اواألوتوكالف ( .تلفحص ثبات السمنت ) لية شا
 السابع ناعم .كيفية احلصول على العينات القياسية للركام اخلشن وال

 الثامن فحص نسبة الرطوبه للركام اخلشن والناعم .
 التاسع فحص الكثافة املرصوصة وغري املرصوصة للركام اخلشن والناعم .

 العاشر فحص التضخم للركام الناعم , فحص التآكل ) السحج ( للركام اخلشن .
 احلادي عشر فحص التدرج ) التحليل املنخلي (للركام اخلشن .
 الثاين عشر فحص التدرج ) التحليل املنخلي ( للركام الناعم .

 الثالث عشر  فحص الوزن النوعي ) الكثافة النسبية ( واألمتصاص للركام اخلشن .

 الرابع عشر  فحص الوزن النوعي ) الكثافة النسبية ( واألمتصاص للركام الناعم .
فحص نسبة املواد العالقة واملواد الطينية للركام اخلشن والناعم , فحص نسبة األمالح ) الكربيتات( يف 

 الركام الناعم .
 اخلامس عشر

 السادس عشر . اخلشن فحص التآكل ) السحج ( للركام

 السابع عشر  فحص املواد العضوية يف الركام الناعم .
 الثامن عشر والناعم واملخلوط .فحص التدرج للركام اخلفيف , اخلشن 

 والتاسع عشر
 العشرون فحص املسامية واألمتصاص للركام اخلفيف .



احلادي  فحص قوة التحمل ألنواع خمتلفة للركام .
 والعشرون

 الثاين والعشرون فحص ماء اخللط ) الكربيتات , الكلوريدات , املواد العضوية ( .
والثالث 
 والعشرون

وية ألنواع خمتلفة من األلياف اليت تستعمل يف اخلرسانة الليفية مع الرتكيز على فحص الفحوصات الفيزيا
 مقاومة الشد .

 الرابع والعشرون

اخلامس  فحص الرماد املتطاير ) الكربون , األمالح ( .
 والعشرون

السادس  فحص الكثافة والوزن النوعي للمواد املضافة للخرسانة .
 والعشرون

 السابع والعشرون واد املضافة الصلبة واللزوجة للمواد املضافة السائلة .فحص النعومة للم
 الثامن والعشرون فحص نسبة األمالح والرواسب األخرى للمواد املضافة الصلبة والسائلة .

 التاسع والعشرون فحص تأثري املواد املضافة املؤخرة على وقت التماسك األبتدائي والنهائي .
 الثالثون املضافة املعجلة على وقت التماسك األبتدائي والنهائي . فحص تأثري املواد
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 الساعات األسبوعية

 الرياضيات
mathematics 

 ن ع م
 3 ـ 3

هدف المادة العام والخاص :تطوير امكانية الطالب في اسستخدام الرياضيات في التطبيقات العملية واألستفادة منها 
 الدروس الهندسية األخرى . في

تعلم الطالب الطرق املختلفة يف متثيل املعادالت والقوانني الرياضية واملعطيات املختلفة على تشكيل منحنيات يف رسم بياين 
 وبأنواع خمتلفة من املخططات تتناسب والغرض من رمسها .

 االسبوع النظريةتفاصيل المفردات 
 األول . املصفوفات , احملددات , خواصها

 الثاين حل املعادالت اخلطية , طريقة كرامري , تطبيقات على احملددات  , حل معادالت حتليل القوى .
املتجهات , حتليل املتجهات , الكميات املتجهه والقياسيه , جرب املتجهات , العمليات احلسابية 

 للمتجهات يف الفضاء .
 الثالث

تجهه , الضرب القياسي واألجتاهي , تطبيقات عن املتجهات , وحدة املتجهات املتعامدة , مقياس امل
 الرابع حساب تطبيقات العزم , الشغل .

 اخلامس الدالة , الدوال املثلثيه والعالقات املثلثية , الدالة اللوغارمتيه . 
 السادس الدالة األسية , دوال القطع الزائد, تطبيقاهتا .

 السابع ملثلثية , تطبيقات على الغاية .الغايات , غاية الدوال اجلربية وا
 الثامن املتواليات .

 التاسع التفاضل ,املشتقة ,مشتقة الدوال اجلربية ,قاعدة السلسلة . 
 العاشر الدوال املنحنية , الدالة القياسية املشتقة ذات املراتب العليا .

 راحلادي عش مشتقة الدوال املثلثية , مشتقة الدوال اللوغارمتية .
 الثاين عشر مشتقة الدالة األسية , مشتقة الدوال الزائدية.

 الثالث عشر  تطبيقات املشتقة , معادلة املماس والعمود , السرعة والتعجيل والتكبري .

 الرابع عشر  األسس واللوغاريتمات .
 اخلامس عشر تطبيقات فيزياوية وهندسية عامة , رسم الدوال .

 السادس عشر حملدد ,تكامل الدوال اجلربية ,واللوغارمتية .التكامل , التكامل غريا

 السابع عشر  تكامل الدوال األسية واملثلثية .



 الثامن عشر التكامل احملدد , تطبيقات التكامل احملدد , املساحة حتت املنحين , املساحة بني املنحنيني .
 التاسع عشر احلجوم الدورانية , طول قوسي املنحين .

 العشرون ات فيزياوية وهندسية ) الشغل , العزم , الزخم ,عزم القصور الذايت ( .تطبيق
احلادي  طرق عامة يف التكامل وتشمل التعويض والتجزئة .

 والعشرون
 والثاين والعشرون

 الثالث والعشرون استخدام الكسور اجلزئية واألسية واللوغارمتية .
املنحرف , قاعدة )حساب حجم الكميات الرتابية ومساحة به ش الطرق العددية يف التكامل , قاعدة 

 املقاطع الطولية ( .
 الرابع والعشرون

اخلامس  حل املعادالت التفاضلية املنفصلة واملتجانسة واخلطية مع تطبيقاهتا املختلفة ضمن جمال األختصاص .
 والعشرون

السادس  اجياد قيمة اعلى او اوطأ نقطة منحين شاقويل .  
 ونوالعشر 

 السابع والعشرون األعداد املركبة , مجع طرح ,ضرب ,قسمة .
 الثامن والعشرون الصيغة القطبية , حتويل الصيغة القطبية اىل جربية وبالعكس , القوى واجلذور , متثيل اجلذور بالرسم .

احلسايب ,املدى ,  العمليات األحصائية , التوزيعات التكرارية , املدرج التكراري ,املنحين التكراري ,الوسط
 األحنراف املعياري التباين والنسيب .

 التاسع والعشرون
 والثالثون
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 الساعات األسبوعية

 الحاسوبتطبيقات 
Computer Application 

 ن ع م
3 2 1 

ملختلفة وعن مباديء الربجمة هدف املادة العام : تعريف الطالب باحلاسبة مع فكرة عن افاقها واستخدامها يف اجملاالت ا
 واكسابه مهارة يف استخدام احلاسبة لتنفيذ برامج معدة سابقا للتطبيق يف جمال ختصصه . 

 مع تطبيقات يف جمال ختصصه . Auto Cad , Dosهدف املادة اخلاص :تعريف الطالب باستخدام نظام التشغيل 

 االسبوع العملية النظرية و تفاصيل المفردات
)براجميات النظام  Softwareوالرباجمية  Hardwareباحلاسبات :اجياهلا , مكوناهتا :املادية تعريفية 

 األول والربامج التطبيقية (.

:مفهوم نظام وندوز ,مزاياه ومتطلباته األساسية , تشغيل النظام ,  Windowsنظام التشغيل  8* 
,اسلوب التعامل مع  Iconونة ,مفهوم األيق Desktopمكونات الشاشة الرئيسية لسطح املكتب 

للدخول اىل الربامج  Start,األستفادة من  Task Barفعاليات الفأرة امهية ومكونات شريط املهام 
 ( . Shut Down,مفهوم املهام احململة , اخلروج من النظام واطفاء احلاسبة ) 

 ع ايقونات سطح املكتب مثل : )*مفهوم النافذة ألي برنامج والتعرف على مكوناهتا الرئيسية , التعامل م 

My Documents; My Computer ; Recycle Bin . ) 
( من حيث األقراص , اجمللدات وامللف وكيفية التعامل مع هتيئة  My Computer*التعرف على )  

األقراص املرنة ونسخ اجمللدات وامللفات , األستفادة من القص واللصق ومعرفة خصائص األقراص واجمللدات 
امللفات ,التعامل مع سلة املهمالت وكيفية حذف امللفات واسرتجاعها من خالل ما توفره سلة املهمالت و 

 يف هذا اجلانب .
( وايقونة  Mouse( مثل ايقونة )  Control Panel* األستفادة من برامج لوحة السيطرة ) 

(Display ) 
ري مظهرها خللفية سطح املكتب والتحكم وكيفية تغري خلفية سطح املكتب والتحكم يف حافظ الشاشة وتغ

( يف  Add; Remove ;Programيف حافظ الشاشة وتغري مظهر قوائم النوافذ والواهنا , ايقونة ) 
 اضافة وحذف الربامج .
( يف تنفيذ الربامج بشكل مناسب وكذلك التحول اىل اشارة نظام التشغيل  Run*األستفادة من خيار ) 

 (Ms-Dos والتعامل مع ) . اوامره 
 ( يف تشغيل األفالم . Window Media Player* استخدام برامج التسلية مثل ) 

الثاين ـاخلامس 
 عشر 



 ( . Calculater( مثل الة احلاسبة ) Accessoriesاألستفادة من الربامج األضافية )    *
( يف انشاء وحفظ واسرتجاع الرسوم من خالل األوامر اليت  Paintالتعامل مع برنامج الرسم ) * 

 . يوفرها
(يف كتابة النصوص وحفظها  Notepaol; Wordpadالتعامل مع نافذة املالحظات  )* 
 واسرتجاعها وطباعتها وتغيري منط طباعتها وتنسيقها .*

 ( واساليبها املختلفة .  Helpالتعرف على كيفية احلصول على املساعدة ) * 
 السادس عشر وشرح واجهة الربنامج .(  2000مدخل اىل برنامج اوتوكاد اصدار )

 السابع عشر  ( . Shap;Grid;Limitsاعدادات الشاشة )
 الثامن عشر ( . Drawقائمة الرسم )

 والتاسع عشر
 العشرون ( . Modifyقائمة التنقيحات )

واحلادي 
 والعشرون

 الثاين والعشرون ( . Object Shapقائمة )
 رونالثالث والعش ( . Layersالطبقات )

 الرابع والعشرو األبعاد .

اخلامس  الكتابة .
 والعشرون

السادس  خزن امللفات واسترياد ملفات من برامج اخرى وتصديرها .
 والعشرون

 السابع والعشرون ( واسترياد اجزاء من برامج اخرى . Blocksعمل )
 الثامن والعشرون رسم خمطط ملنزل بسيط .
 والعشرون التاسع رسم مقطع ملبىن بسيط .

 الثالثون الطبع واألستنساخ واخراج امللفات على الطابعة والرامسة .
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 الساعات األسبوعية

 الرسم الهندسي
Engineering Drawing ن ع م 

 ـ 6 6
ري عن هدف املادة العام :تعليم الطالب مباديء الرسم اهلندسي واستخدامه لألدوات بشكل كفوء وسريع لتمكينه من التعب

 افكاره بواسطته .
هدف املادة اخلاص :تأهيل الطالب لرسم وقراءة اخلرائط اهلندسية مع معرفة املصطلحات املعمارية واألنشائية اليت تستخدم يف 

 اخلرائط . 
 االسبوع العمليةتفاصيل المفردات 

اللوحه وعمل األطار  األدوات واألقالم املستخدمة يف الرسم اهلندسي وطريقة استعماهلا وكيفية تثبيت
 األول وكتابة العنوان مع شرح انواع اخلطوط .

 الثاين اخلط اهلندسي ) األحرف الالتينية واألحرف العربية ( .

شرح كافة العمليات اهلندسية اليت حيتاجها الطالب يف تنفيذ األشكال املعقدة اضافة اىل تعريفه بالقواعد 
 ات املنتظمة داخل وخارج دوائر معلومة .اهلندسية املستخدمة يف تنفيذ املضلع

 الثالث
 والرابع

 واخلامس
 السادس طرق رسم األشكال البيضوية وتطبيقات على رسم الزخارف .

 السابع شرح نظرية األسقاط العمودي مع تطبيقات بسيطة عليها .
 الثامن ر .األستمرار يف تطبيقات نظرية األسقاط العمودي مع اخذ مقاييس الرسم بنظر األعتبا

التعرف على وضع األبعاد على األشكال مع األستمرار بتطبيق نظرية األسقاط العمودي على اشكال 
 حاوية على جتاويف او بروزات اسطوانية .

 التاسع
 والعاشر

 واحلادي عشر
 الثاين عشر ( مع تطبيقات بسيطة عليها . Isometric) 30شرح نظرية األسقاط احملوري بزاوية 

الطالب بكيفية وضع األبعاد على األشكال املرسومة بطريقة األسقاط احملوري والتطرق الىمقاييس  تعريف
 الرسم مع األستمرار بأخذ تطبيقات عليها .

 الثالث عشر 

األستمرار بأخذ تطبيقات يف نظرية األسقاط احملوري كاألشكال احلاوية على سطوح مائلة واألشكال 
 زات اسطوانية .احلاوية على جتاويف او برو 

 الرابع عشر 
 واخلامس عشر
 والسادس عشر

 السابع عشر  شرح مباديء جتميع املساقط اىل األشكال اجملسمة .



األستمرار بأخذ تطبيقات على جتميع املساقط ألشكال حاوية على سطوح مائلة اوبروزات اوجتاويف 
 اسطوانية. 

 الثامن عشر
 والتاسع عشر

 العشرون تها يف الرسم اهلندسي مع طرق التهشري .شرح مباديء القطع وامهي
احلادي  األستمرار بأخذ تطبيقات علىاملقاطع لألشكال احلاوية على جتاويف متداخلة .

 والعشرون
 والثاين والعشرون

( وذلك لتنفيذ متارين بسيطة يف  Autocadتطبيقات اولية على احلاسوب بأستخدام برنامج )
 املضلعات ومباديء األسقاط العمودي .العمليات اهلندسية ورسم 

 الثالث والعشرون
 والرابع والعشرون

واخلامس 
 والعشرون

السادس  مباديء الرسم املعماري ـ امهية الرسم املعماري ـ انواع اخلرائط املعمارية وكيفية تنظيمها .
 والعشرون

 السابع والعشرون الرموز املعمارية مع تطبيقات عليها .
 الثامن والعشرون . 1:100ي لدار صغرية مبقياس رسم  رسم خمطط افق

 التاسع والعشرون رسم مقاطع  يف األسس واجلدران .
 الثالثون رسم واجهة للدار مع مقاطع شاقولية مكربة .
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 الساعات األسبوعية

 املعامل
Workshop ن ع م 

 ـ 3 3
 استعمال العدد اليدوية وادوات القياس ومكائن التشغيل الالزمة لتهيئة الطالب  اكتساب املهارة اليدوية يفاهداف المادة :

 كتقين يف ختصص البناء واألنشاءات .
 

 االسبوع العمليةتفاصيل المفردات 
 األول األمن الصناعي :القواعد العامة للوقاية من احلوادث ومعدات العناية الصحية وطرق استخدامها .

ء األساسية يف جنارة النماذج واستعمال العدد اليدوية ) منشار قطع , منشار التخرمي , النجارة : املبادي
 املطرقة ,املسحج , الفخة , املربد ( .

 الثاين
 والثالث

 الرابع استعمال الة املنشار الشريطي , القرصي ,الة املسحجة , املكبس .
 واخلامس

مال ادوات القياس واملبارد , اجهزة النشر اآليل ,الشنكرة الربادة :تدريب الطالب على اعمال الربادة واستع
 والثقب .

 السادس
 والسابع

اخلراطة : استخدام املخارط املختلفة , عمليات خلراطة ) املستوية ,املسلوب الداخلي, عمل األسنان 
 املختلفة (.

 الثامن
 والتاسع

 العاشر طوات العمل بالسباكة .السباكة :األمن الصناعي بالسبك ,القوالب وتشكيل القوالب وخ
 اللحام : .السالمة املهنية واحتياطات األمن .

 ب.األدوات املستخدمة وامعدات األمن الصناعي .       
 ج.انواع اللحام )الغازي ,باألمواج فوق الصوتية ,اللحام بالضغط ,اللحام بالقوس الكهربائي (.        

 احلادي عشر
 والثاين عشر

 والثالث عشر 

 الرابع عشر  قطع وثين املعادن :األجهزة واملكائن املستعملة يف قطع وثين الصفائح املعدنية وقضبان حديد التسليح .
 اخلامس عشر السمكرة :تدريب الطالب على ماكنة الدرفلة وعملية التخطيط على الصفائح .

 السادس عشر . عمليات القياس واألدوات املستعملة )الشريط ,الورنية ,امليكروميرت (

 السابع عشر  تطبيقات عملية ألعمال النجارة اخلاصةباملنشآت املدنية وتشمل :
 الثامن عشر عمل :ابواب خشبية )ابواب كبس ,ابواب تعبئة (.



 التاسع عشر عمل :قوالب خشبية .
م القطع تطبيقات على فوالذ التسليح , عمل تسليح سقف وجسر وعمود )قطع احلديد وثين احلديد وحلا

.) 
 العشرون

واحلادي 
 والعشرون

 الثاين والعشرون متارين على قطع وربط الفوالذ األنشائي باستعمال الربشام والرباغي واللحام .
والثالث 
 والعشرون

 الرابع والعشرون اعمال احلجارة واحلالن :القطع ,النشر ,التنعيم ,التخرمي .
واخلامس 
 والعشرون

ملائية ,التسنني )استعمال املنكنة (,انواع امللحقات لألنابيب وطرق ربطها ربط انابيب التأسيسات ا
 ,تأسيسات اجملاري الصحية ,طرق الربط . 

السادس 
 والعشرون
والسابع 
 والعشرون

 والثامن والعشرون
 رونالتاسع والعش انواع األنابيب املختلفة مع ملحقاهتا ,مترين عمل شبكة تأسيسات مائية وجماري لدار سكين .

 والثالثون
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 الساعات األسبوعية

 اللغة االنكليزية التقنية 
Technical English Language 

 ن ع م
 2 ـ 2

اهداف املادة : مراجعة الطالب للقواعد األساسية املبسطة للغة األنكليزية واليت سبق وان درسها يف املراحل السابقة ولكن 
 ذلك ادخال الطالب تدرجيياً اىل اجواء املسطلحات الفنية املتعلقة بألختصاص املدين مبختلف فروعه.بصورة مطولة وك

 اسبوع.   12من جمموع الساعات املخصصة  ي ما يعادل   %40املنهج  مقسم اىل جز ين :   . اجلزء النظري وميثل 
 اسبوعاً .    8 من جمموع الساعات احملصصة  ي ما يعادل  %60ب اجلزء العملي وميثل 

Week Sylibus 

First 
A/ pronunciation: voiceiess consonants 

B/ elements of sentence structure  

C/ patterns of sentences  

Second 
A/pronunciation : voiceless consonants (ii) 

B/ the part of speech:  

1.nouns      2.verbs    3. Adjectives    4. adverbs  

Third 
A/ pronunciation : voiced consonants (I) 

B/ the parts of speech : 

1. articles    2. Demonstratives    3. Pronouns    4. Prepositions  

  5. Conjunctions    6. Interjunctions  
Forth  

A/ pronunciation: voiced consonants  (ii)  

B/ ciassification of verbs  

Fifth A/ pronunciation : pure vowels 

B/ pronouns (I) 
Sixth  A/pronunciation :diphthongs 

B/pronounce (II) 
Seventh A/ types of questions 

B/genitives 

Eghteth 
A/ the present simple tense 

B/the present continuous tense 

C/ the present perfect tense 

Nineth 

A/ the past simple tense 

B/ the past perfect tense 

C/ future 

 



Tenth A/ active and passive voice 

B/ the number system in english 
Eleventh A/puncttuation 
Twelveth A/business letters 

B/tenders 
Thirteenth- 

Thirty  

Comprehensive paragraphs about the branches of civil 

engineering 

Interpretation of the above mentioned paragraphs  

Extracting the technical terms 

Making an independent sentences by using the terms. 

Writing a composition using the terms related to the subject 

under  discussion 
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  الساعات األسبوعية

 ن ع م حقوق األنسان
 2 ـ 2

تعريف الطالب حبقوق األنسان واهداغها وتطورها يف خمتلف العصور ودور املنظمات الدولية والر ي العام اهلدف من املادة : 
 يف احرتام ومحاية حقوق األنسان . 

 

 االسبوع النظريةتفاصيل المفردات 

 األول قوق االنسان , تعريفها , اهدافها ح

 الثاين  جذور حقوق األنسان وتطورها يف التاريخ البشري : حقوق األنسان يف العصور القدمية والوسطى 

 الثالث  احلضارات القدمية وخصوصاً حضارة وادي الرافدين  حقوق األنسان يف

 الرابع قوق األنسان يف األسالم حقوق األنسان يف الشرائع السماوية مع الرتكيز على ح 

حقوق األنسان يف العصور الوسطى : حقوق األنسان يف املذاهب واملدارس والنضريات الساسية حقوق 
الثورة الفرنسية  –األنسان يف الشركات واعالناهتا والثورات والدساتري )الوثائق األنكليزية الثورة األمريكية 

 _ الثورة الروسية (

 اخلامس  

األنسان يف التاريخ املعاصر واحلديث األعرتاف الدويل حبقوق األنسان منذ احلرب العاملية األوىل  حوق
 وعصبة/األمم املتحدة 

 السادس

, األتفاقية األمريكية 1950األعرتاف االقليمي حبقوق األنسان : االتفاقية االوربية حلقوق األنسان 
, امليثاق العريب حلقوق األنسان 1981األنسان ,امليثاق األفريقي حلقوق 1969حلقوق األنسان 

1994 . 

 السابع 

املنظمات غري احلكومية وحقوق األنسان )اللجنة الدولية للصليب األمحر , منظمة العفو الدولية , منظمة 
 مراقبة حقوق األنسان ( 

 الثامن 

 التاسع املنظمات الوطنية حلقوق األنسان 



 العاشر .اقية بني النظرية والواقعحقوق األنسان يف الدساتري العر 

 العالقة بني احلقوق األنسان واحلريات العامة
 يف األعالن العاملي حلقوق األنسان -1
 يف املواثيق االقليمية والدساتري الوطنية  -2

احلادي عشر 
 والثاين عشر

 الثالث عشر  حقوق األنسان الضرورية وحقوق االنسان اجلماعية

 الرابع عشر واالجتماعية والثقافية وحقوق االنسان املدنية والسياسة حقوق االنسان االقتصادية

 اخلامس عشر حقوق االنسان احلديثة : احلقائق يف التنمية , احلق يف البيئة النظيفة , احلق يف التضامن , احلق يف الدين 

لقوانني , ضمانات احرتام ومحاية حقوق االنسان على الصعيد الوطين , الضمانات يف الدستور وا
 الضمانات يف مبد  سيادة القانون 

 السادس عشر

الضمانات يف الرقابة الدستورية , الضمانات يف حرية الصحافة والر ي العام , دور املنضمات الغري 
 حكومية يف احرتام ومحاية حقوق االنسان 

 السابع عشر 

 ضمانات واحرتام ومحاية حقوق االنسان على الصعيد الدويل : 
 ر االمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة يف توفري الضماناتدو  -

 الثامن عشر

دور املنضمات االقليمية ) اجلامعة العربية , االحتاد االوريب , االحتاد االفريقي , منظمة الدول  -
 االمريكية , منظمة اسيان(

 قوق االنساندور النضمات الدولية االقليمية غري احلكومية والر ي العام يف احرتام ومحاية ح -

 التاسع عشر

النظرية العامة للحريات : اصل احلقوق واحلريات , موقف املشروع من احلقوق واحلريات املعلنة ,  -
 استخدام مصطلح احلريات العامة

 العشرون

الطبيعة الوظيفية ملفهوم احلريات العامة : االعتبارات الفلسفية للحق الوظيفي , االعتبارات البنيوية للحق 
 وضعي , االعتبارات االقتصادية واحلريات العامةال

احلادي 
 والعشرون

 الثاين والعشرون القاعدة الشرعية لدولة القانون
 الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون تنظيم احلريات العامة من قبل السلطات العامة 

اخلامس  التقاضي او الظلم غري القضائي
 والعشرون

السادس  مسؤولية الدولة عن اعماهلل الشرعية الطعن القضائي , حتديد 
 والعشرون



 اثر ازدواجية القضاء على احلريات العامة  -
 احلريات العامة مبقتضى الفقه االداري -

 السابع والعشرون

 الثامن والعشرون املساواة : التطور التارخيي ملفهوم االداري

 التاسع والعشرون التطور احلديث لفكرة املساواة 

 واة بني اجلنسنياملسا -
 املساواة بني االفراد حسب معتقداهتم وعنصرهم -

 الثالثون
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 البناء واألنشاءات 

 الثانيةالمرحلة 
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 تقنية الخرسانة
Concrete Tecnology 

 الساعات األسبوعية
 م ع ن
2 2 4 

هدف المادة العام والخاص :تعليم الطالب المباديء األساسية المكونة للخرسانة وتركيبها واألساليب 
 ة وكذلك التفاصيل العملية .المختلفة في صب الخرسانة وانتاجها في المواقع األنشائي

 

 النظريةتفاصيل المفردات  األسبوع

 مراجعة عامة عن املواد الداخلة يف اخلرسانة االول

 خواص اخلرسانة الطرية:قابلية التشغيل والقوام الثاين والثالث
الفحوصات اخلاصة باخلرسانة الطرية:فحص السيولة ,فحص االحرتاق,فحص  الرابع واخلامس

فحص عامل الرص,فحص اعادة التشكيل بالرجات واالهنزازات اهلطول,
 ثرة علىقابلية تشغيل اخلرسانة.ملؤ  الرتددية,ودراسة العوامل ا

 ف,االنفصال االنكماش,ووحدة الوزن يف اخلرسانة الطرية.نز خواص اخلرسانة الطرية:ال السادس والسابع
,حساب:وحدة الوزن,النتاج,عامل السمنت يف تأثري  الفراغات اهلوائية وطرق قياسها الثامن والتاسع

 اخلرسانة الطرية.
العاشر واحلادي 

 عشر
 مقاومة اخلرسانة,انواع املقاومة.طبيعة مقاومة اخلرسانة املتصلبة,

 ثرة على مقاومة اخلرسانة املتصلبةاملؤ  العوامل  الثاين عشر
الثالث عشر والرابع 

 عشر
 مقاومة  اخلرسانة املتصلبة العوامل ال مؤ ثرة على نتائج فحوصات 

 يف اخلرسانة )البالستيكية,الزجاجية,احلديدية,اخلشبية( (Fibers)استعمال االلياف  اخلامس عشر
 يف اخلرسانة (Polymers)استعمال البوليمريات  السادس عشر

السابع عشر والثامن 
 عشر

 الية من الرملاالنواع اخلاصة من اخلرسانة:الكتلية,اخلفيفة الوزن,الفقاعية,اخل



 اخلرسانة حتت املاء ,االنواع اخلاصة من اخلرسانة:اخلرسانة الثقيلة  التاسع عشر
 الفحوصات غري االتالفية:طرق االشعاع ,طرق الصالدة,طرق النبضات ,طرق الرنني. العشرون

 بالطريقة االمريكية-تصميم اخللطات  اخلرسانية:ا احلادي والعشرون
 بالطريقة الربيطانية-يم اخللطات  اخلرسانية:بتصم الثاين والعشرون
 ةمسائل تطبيقية لتصميم اخللطات االعتيادي الثالث والعشرون
 مسائل تطبيقية لتصميم اخللطات بأستعمال مواد مضافة الرابع والعشرون

داخلة يف املواد املضافة للخرسانة :تعريفها,فوائدها واستعماالهتا,املواد الرئيسية ال اخلامس والعشرون
 صناعتها,املالحظات الواجب اختاذها عند اسخدامها.

انواع املواد املضافة:املعجلة,املبطئة,الباعثة للفراغات اهلوائية,املفقعة,مانعة  السادس والعشرون
 اخل.… الرطوبة,ختفيف الوزن 

 ما شابة ذلك.اصالح وصيانة و معاجلة اخلرسانة ,استعمال بعض املواد كااليبوكس و  السابع والعشرون
 انتاج وخلط ورص ونقل اخلرسانة االعتيادية ,اخلرسانة اجلاهزة. الثامن والعشرون
 انضاج اخلرسانة,الصب يف املناخ احلار والبارد التاسع والعشرون

 ضخ اخلرسانة,خواص اخلرسانة يف الضخ,االجهزة املستخدمة يف الضخ. الثالثون
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 تقنية الخرسانة
Concrete Technology 

 الساعات األسبوعية
 م ع ن
2 2 4 

 لعملية والتطبيقيةتفاصيل المفردات ا األسبوع

 مراجعة عامة عن الفحوصات اخلاصة عن السمنت   والركام االول

 للخرسانة الطرية  (Slump)فحص اهلطول  الثاين
(Compacting Factor) الثالث فحص عامل الرص للخرسانة الطرية.    
 فحص اعادة التشكيل بالرجات الرتددية للخرسانة الطرية الرابع

 فحص اعادة التشكيل باالهتزازات الرتددية للخرسانة الطرية. اخلامس
 للخرسانة الطرية. (Flow Test)فحص االنسياب   السادس
 /موقعي/للخرسانة الطرية. (Penetration Test)فحص االخرتاق   السابع
 مقاومة حتمل اخلرسانة املتصلبة. ىثري املاء/السمنت علجتربة تأ الثامن
 جتربة تأثري نسبة اخللط )حمتوى السمنت(على مقاومة حتمل اخلرسانة املتصلبة التاسع
 تأثري طرق االنضاج على مقاومة حتمل اخلرسانة املتصلبة العاشر

 خلرسانة املتصلبةتأثري طريقة الرص)اليدوي وامليكانيكي(على مقاومة حتمل ا احلادي عشر
 تأثري شكل وحجم النموذج على مقاومة حتمل اخلرسانة املتصلبة الثاين عشر
 جتربة تأثري العمر  على مقاومة حتمل اخلرسانة املتصلبة الثالث عشر
للخرسانة    (Indirect Splitting Tensile Test)جتربة فحص مقاومة الشد  الرابع عشر

 املتصلبة
اجياد معايري الكسر)االحنناء(للخرسانة املتصلبة باستخدام مناذج على شكل  جتربة اخلامس عشر

 جسور خرسانية غري مسلحة
 فحص مطرقة مشيدت السادس عشر
 فحص املوجات فوق الصوتية السابع عشر
 تصلبةتأثري استعمال املواد املضافةعلى قوة حتمل اخلرسانة امل الثامن عشر



التاسع عشر ـ 
 الثالثون

باتباع  (Job Mix)تصميم اخللطات اخلرسانية,عمل خلطات جتريبية   مشروع
الطريقة االمريكية والربيطانية يتضمن كافة الفحوصات  اخلاصة بالسمنت والركام 

 بة.تصلواخلرسانة الطرية وامل
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 الساعات األسبوعية

 اإلنشاء تقنيات
Technology Of Construction 

 ن ع م
 ـ 4 4

إكساب الطالب مهارة يدوية وتأهيله للقيام بتنفيذ األعمال اإلنشائية و عمال البناء ليكون مؤهاًل عند خترجه اهداف المادة :
 لإلشراف الكفوء على العمل .

 

 االسبوع العملية تفاصيل المفردات 
 األول ختطيط االسس , بأستخدام  جهزة املساحة .

 الثاين انب احلفر .احلفريات , وإسناد جو 
 الثالث عمل وتسليح اساس جلدار  و د عامة .

 الرابع عرض فلم علمي ألعمال الركائز ,  نواع وكيفية عملها واملكائن املستعملة لذلك .

 اخلامس  عمال البناء بالطابوق , ربط إنكليزي , ربط  ملاين ,  نواع اخرى من الربط . 
 والسادس

 السابع ك , الثرموستون ( . البناء بالكتل ) البلو 

 الثامن  عمال القالب اخلشيب , التدريب على عمل قالب خشيب لعمود وجسر وسالمل وسقوف . 
 والتاسع

 العاشر صب اخلرسانة العادية واملسلحة وإستعمال اخلبط اليدوي , وكذلك التدريب على اخلباطة اآللية .
 احلادي عشر انة .زيارة علمية ملوقع عمل قالب خشيب وصب اخلرس

 عمال التسليح , حديد التسليح , الطريقة الصحيحة يف إستخدامه , عمل مناذج تسليح لعمود وسقف 
 وجسر .

 الثاين عشر
 والثالث عشر 

األعمال احلديدية , املقاطع اإلنشائية احلديدية ومقاطع األملنيوم وعند عدم توفرها عرض فلم علمي 
 لذلك .

 الرابع عشر 

 اخلامس عشر ق بالكاشي والشتايكر .التطبي

 عمال مانع الرطوبة , التدريب على إستخدام بعض املواد املانعة للرطوبة  وكيفية إستخدامها بشكل  مثل 
 مثل اللباد اإلسفليت , املواد القريية وحسب ماهو متوفر .

 السادس عشر
 والسابع عشر 



 الثامن عشر كيفية إستخدامها وفوائدها .عرض فلم علمي عن مواد العزل احلراري :  نواعها و 
 التاسع عشر  عمال البياض , بياض جدار بإستخدام اجلص .

  عمال اللبخ والنثر :
 بإستخدام مونة السمنت . .1
 نورة . -بإستخدام مونة السمنت .2

 العشرون
 واحلادي والعشرون

 الثاين والعشرون  عمال التغليف بالكاشي الفرفوري .

 الثالث والعشرون دران , تغليف جدار بإستخدام احلالن . عمال تغليف اجل

 الرابع والعشرون السقوف الثانوية )  ملغربية ( , عمل منوذج لسقف مغريب , التدريب على طريقة تثبيتها .
 اخلامس والعشرون  عمال الصبغ ) التدريب على كيفية إستخدامها ومالئمة كل نوع على السطح املصبوغ (.

لصحية : تدريب الطالب على كيفية مد  نابيب الصرف الصحي و نابيب املياه الصافية ومواقع األعمال ا
 األحواض والبانيوهات واملراحيض وغريها .

 السادس والعشرون

األعمال الكهربائية : تدريب الطالب على عمل السوجيات واإلهناء الصحيح حوهلا وكيفية تركيب بعض 
 نقطة ضوء وبلك ( . املصابيح الكهربائية ) تأسيس

 السابع والعشرون

 الثامن والعشرون ملربدة ( . Ductاألعمال امليكانيكية : عمل جماري التهوية ) ي عمل جمرى 
 التاسع والعشرون  عمال الطرق عمل  ساس وحتت األساس لطريق ) كنموذج ( .

 والثالثون
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 ميكانيك التربة الساعات األسبوعية

Soil Mechanics 
 ن ع م
4 2 2 

 
هدف املادة العام : تعريف الطالب باخلواص امليكانيكية للرتبة اليت يتمكن من خالهلا من تقدير خطورة إختيار نوع 

 األساس وتأثري املنشآت اليت تقام على  نواع خمتلفة من الرتبة .
يف الرتبة وإجراء الفحوصات الالزمة عليها ) هدف املادة اخلاص : تأهيل الطالب وإكسابه املهارة الالزمة يف تصن

 حقلية  و خمتربية ( وعالقة ذلك باملنشآت اليت ستقام عليها .
 االسبوع تفاصيل المفردات النظرية 

 األول تعريف الرتبة , مقدمة جيولوجية ألنواع الصخور , كيفية تكون الرتبة من الصخور .

بة ) احملتوى الرطويب , املسامية , نسبة الفراغات , مكونات الرتبة , اخلصائص الفيزيائية للرت 
 الثاين الكثافة الرطبة واجلافة , الكثافة املشبعة واملغمورة , الوزن النوعي ( .

 الثالث التحليل احلبييب للرتبة ) طريقة املناخل وطريقة املكثاف ( .
 والرابع

 اخلامس د اإلنكماش ( .خصائص اللدونة يف الرتبة )  حد السيولة ,حد اللدونة , ح
 Unified Classificationتصنيف الرتبة , إستخدام طريقة التصنيف املوحدة ) 

System. ) 
 السادس
 والسابع

( , نفاذية الرتب اخلشنة , نفاذية الرتب الناعمة , طرق Permeabilityنفاذية الرتبة ) 
 قياسها حقليا وخمتربيا . 

 الثامن
 والتاسع

( واإلجهاد الفعال Total Stressيف الرتبة , اإلجهاد الكلي )   نواع اإلجهادات
(Effective Stress. ) 

 العاشر

( مع شرح  نواع املرشحات Lateral Earth Pressureالضغط اجلانيب للرتبة ) 
(Filters.) 

 احلادي عشر

( , الطريقة امليكانيكية       Soil Stabilizationحتسني خواص الرتبة )
 (.Compaction)الرص

 الثاين عشر

 الثالث عشر   نواع فحوصات الرص املختربية , طرق الرص احلقلية .



الطرق االخرى لتحسني خواص الرتبة وتثبيتها ) التثبيت بالسمنت , التثبيت باإلسفلت , التثبيت 
 بالنورة ( .

 الرابع عشر 
 واخلامس عشر

واع املواد املستخدمة فيها وطريقة إستخدامها( ) الطرق احلديثة يف تثبيت الرتبة )تسليح الرتبة ,  ن
Reinforced Earth ) 

 السادس عشر
 والسابع عشر 

 الثامن عشر ( و مهيتها يف تنفيذ الطرق .CBRنسبة التحمل الكاليفورين ) 
 التاسع عشر (.Settlement( وعالقته حبدوث اهلبوط ) Consolidationاإلنضمام يف الرتبة ) 

 والعشرون
احلادي  ( .Collapse( والتداعي )  Swellingة اإلنتفاخ ) ظاهر 

 والعشرون
( و مهيتها يف إحتساب مقدار حتمل الرتبة  Shear Strengthتعريف مقاومة القص للرتبة ) 

 (Bearing Capacity . ) 
 الثاين والعشرون

 الثالث والعشرون ( . Unconfined Compression Testفحص القص الالحمصور ) 

 الرابع والعشرون  Shear Test (Directحص القص املباشر )ف
اخلامس  ( .Triaxial Compression Testفحص القص ثالثي احملاور ) 

 والعشرون
والسادس 
 والعشرون

 السابع والعشرون (. In Situe Shear Testفحوصات القص احلقلية ) 
 عشرونالثامن وال  نواع األسس وعالقتها مبقدار حتمل الرتبة .

 Deep( واالسس العميقة ) Shallow Foundationاألسس الضحلة ) 

Foundation  ( مثل الركائز )Piles  . ) 
 التاسع والعشرون

( وانواع النماذج وطريقة  Soil Explorationمقدمة بسيطة عن  عمال حتريات الرتبة ) 
 .  خذها واعداد و عماق احلفر اإلختبارية الواجب تنفيذها موقعياً 

 الثالثون
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 الساعات األسبوعية
 كانيك التربة يم

Soil Mechanics 
 ن ع م
4 2 2 

 االسبوع العملية تفاصيل المفردات 
 األول التعرف على خمترب الرتبة , طريقة كتابة التقرير املختربي .

 الثاين ( .Water Contentفحص احملتوى الرطويب للرتبة ) 
 الثالث (. Organic Contentملواد العضوية يف الرتبة ) فحص نسبة ا

 الرابع ( .Specific Gravityفحص الوزن النوعي حلبيبات الرتبة ) 
 اخلامس ( .Sieve Analysisفحص التدرج بإستخدام املناخل ) 

 ( .Hydrometerفحص التدرج بإستخدام املكثاف ) 
 السادس
 السابع

 الثامن ( Liquid And Plastic Limit)  فحص حد السيولة وحد اللدونة
 التاسع (. Constant Head Permeability Testفحص النفاذية بطريقة العمود الثابت ) 
 العاشر (. Varible Head Permeability Testفحص النفاذية بطريقة العمود املتغري ) 

 احلادي عشر (. Standard Compaction Testطريقة الرص القياسي ) 
 الثاين عشر ( .Modified Compaction Testطريقة الرص احملسن )

 الثالث عشر  قياس الكثافة املوقعية للرتبة بطريقة اإلزاحة بالرمل .

 الرابع عشر  قياس الكثافة املوقعية بطريقة البالون واإلسطوانة القاطعة . 
 اخلامس عشر ( . CBR Testفحص نسبة التحمل الكاليفورين ) 

 ادس عشروالس

 السابع عشر  (. Consolidation Testفحص اإلنضمام يف الرتبة ) 
 الثامن عشر 

 التاسع عشر (. Unconfined Compression Testفحص القص الالحمصور ) 



 العشرون ( .Direct Shear Testفحص القص املباشر بكافة  نواعه ) 
واحلادي 
 والعشرون

 والثاين والعشرون
 الثالث والعشرون ( . Triaxial Test ي احملاور  بكافة  نواعه )فحص الضغط ثالث

 والرابع والعشرون
واخلامس 
 والعشرون

السادس  ( . Vane Shear Testفحص القص احلقلي )
 والعشرون

 السابع والعشرون ( .Cone Pentration Test     فحص النفاذ باملخروط )
 الثامن والعشرون  املخلخلة ( . طريقة  خذ النماذج احلقلية ) املخلخلة وغري

 التاسع والعشرون كيفية تعني مواقع احلفر اإلختبارية حقلياً مع طريقة حتديد  عماقها . 
 والثالثون
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 الساعات األسبوعية
 الرسم المدني

Civil Drawing 
 ن ع م
6 5 1 

فاصيل كافة االعمال اإلنشائية ليكون مؤهالً لفهم اخلرائط التنفيذية تعليم الطالب التفاصيل اإلنشائية وتاهداف المادة : 
ونقل معلوماهتا إىل موقع العمل والعمال لتنفيذها , وكذلك تعلم الطالب االسس املتبعة يف إعداد جمموعات اخلرائط التنفيذية 

. 

 االسبوع  والعملية  تفاصيل المفردات النظرية
موز املعمارية واإلصطالحية واخلطوط يف اخلرائط ومناذج الرسم ملواد البناء مقدمة يف الرسم اإلنشائي والر 

 األول واإلنشاء , مقياس الرسم , اخلرائط التنفيذية و نواع البناء بالطابوق والبلوك . 

رسم املخطط االفقي لدار سكين  و بناية صغرية وخمطط الطابق األول وحتديد املقاطع الطولية والعرضية 
 الثاين ات .والواجه

 الثالث رسم املقاطع الطولية والعرضية ومقاطع تفصيلية لطبقات اإلهناء لألرضيات وللسقوف وللتسطيح .
مقدمة يف الرسم الصحي والرتاكيب للتأسيسات املائية والصحية واالثاث الصحي ومن مث رسم شبكة 

 الرابع التأسيسات املائية والصحية للمخططات األفقية السابقة .

 اخلامس رسم التفاصيل اإلنشائية الحواض التفتيش وربطها مع شبكة التأسيسات الصحية . 
 السادس رسم التفاصيل اإلنشائية الحواض التعفني واخلزن ) البالوعة ( امللحق ملخطط دار .

و نواعه مقدمة عن اخلرسانة ومبادئ اإلنشاءات , حتمل اخلرسانة بانواع اإلجهادات وفوالذ التسليح الالزم 
 السابع , ورسم الرموز املستعملة يف اخلرائط والتفاصيل اإلنشائية . 

البالطات اخلرسانية  نواعها إنتقال األمحال خالهلا والتسليح الالزم هلا , مع رسم التفاصيل اإلنشائية 
 الثامن للبالطات املصمتة احادية اإلجتاه . 

 التاسع ة اإلجتاه .رسم التفاصيل اإلنشائية لبالطات مصمتة ثنائي
 العاشر رسم التفاصيل اإلنشائية لبالطات مضلعة احادية وثنائية اإلجتاه .

 احلادي عشر مقدمة / انواع الروافد اخلرسانية ورسم التفاصيل اإلنشائية لروافد بسيطة األسناد مع املقاطع .
 الثاين عشر رسم التفاصيل األنشائية لروافد مستمرة واملقاطع .

 الثالث عشر  التفاصيل األنشائية لروافد حيدة مع مقاطعها .رسم 

 الرابع عشر  مقدمة مع رسم التفاصيل األنشائية لروافد مسبقة الصب مسبقة اجلهد .



 اخلامس عشر رسم خمطط افقي ) مفتاح ( لروافد بناية هيكلية وتثبيت جداول وتفاصيل الروافد .

دة اخلرسانية ,ورسم املقاطع الطولية والعرضية واظهار التسليح رسم التفاصيل األنشائية ألنواع األعم
 اخلاص باألعمدة .

 السادس عشر

 السابع عشر  رسم التفاصيل األنشائيةومقاطع عمودية لتوضيح ترابط فوالذ التسليح ألعمدة الطوابق املتتالية .
ساس املنفرد ,املشرتك ,اسس مقدمة يف األسس / انواعها ومبد  عملها ,ورسم التفاصيل األنشائية لأل

 اجلدران .
 الثامن عشر

 التاسع عشر رسم التفاصيل األنشائية لألسس املستمرة واألسس احلصريية .
 العشرون رسم التفاصيل األنشائية ألسس الركائز وانواعها مع القبعة .

حلزوين ,مع رسم التعرف على السالمل الكونكريتية وانواعها ,سلم مستقيم ,سلم مستقيم نصفي ,سلم 
 التفاصيل األنشائية هلا .

احلادي 
 والعشرون

 الثاين والعشرون رسم التفاصيل األنشائية للمفاصل يف األبنية ,مفاصل متدد ,مفاصل انشائية .

 الثالث والعشرون رسم التفاصيل األنشائية للجدران املسلحة للمصاعد وجدران السراديب .

 الرابع والعشرون ز ورسم التفاصيل األنشائية لرتابط اجلدران مع السقوف اجلاهزة .مقدمة يف البناء املصنع واجلاه
مقدمة يف املنشآت الفوالذية ,مقاطعها ,واجلداول وكيفية احلصول على املواصفات وتفاصيل املقاطع منها 

. 
اخلامس 
 والعشرون

السادس  ال .رسم التفاصيل األنشائية لرتابط األجزاء الفوالذية حسب حتملها لألثق
 والعشرون

 السابع والعشرون ترابط األسس والقواعد الفوالذية ,ترابط األعمدة الفوالذية ,ترابط الروافد مع بعضها البعض .
 الثامن والعشرون تفاصيل رسم اجلملون الفوالذي وترابط اضالعه .

 التاسع والعشرون ة . استخدام احلاسوب وتطبيقاته يف الرسم األنشائي للمنشآت اخلرسانية املسلح
 والثالثون
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 الساعات األسبوعية

 ( 2)المساحة
Surveying 

 ن ع م
3 2 1 

 االسبوع تفاصيل المفردات النظرية 
التعرف على جهاز الثيودواليت / اجزاؤه ,استعماالته ,انواعه ,نصب اجلهاز ,قراءة األجتاهات األفقية 

 والر سية ملختلف األنواع .
 األول

 الثاين فحص وضبط جهاز الثيودواليت جلميع انواع الفحوصات الر سية واألفقية مث اجياد ثابت اجلهاز .
 الثالث طرق قياس الزوايا األفقية جبهاز الثيودواليت .

 الرابع التضليع ,انواع املضلعات ,اغراضها ,استعماالهتا .
 اخلامس قياس الزوايا األفقية الداخلية ملضلع مغلق وتصحيحها .

 السادس طرق قياس املسافات األفقية ألضالع املضلع .
 السابع رسم املضلعات املغلقة واملفتوحة .

 الثامن رفع العوارض للمضلعات جبهاز الثيودواليت والشريط .
 التاسع ملضلع وحساب األحداثيات .حساب املركبات األفقية واملركبات الر سية ألضالع ا

 العاشر حساب املركبات األفقية واملركبات الر سية واألحداثيت للمضلع املفتوح .
 احلادي عشر طرق قياس الزوايا الر سية جبهاز الثيودواليت .

 الثاين عشر اجياد ارتفاع بناية )هدف ( ميكن الوصول اليه بأستخدام جهاز الثيودواليت .
 الثالث عشر  رتفاع بناية )هدف ( الميكن الوصول اليه بأستخدام جهاز الثيودواليت .اجياد ا

 الرابع عشر  اجياد ارتفاع بناية )هدف ( بقياس ثالثة زوايا ارتفاع  واخنفاض جبهاز الثيودواليت .
 اخلامس عشر املنحنيات / انواعها , املنحنيات األفقية /انواعها )الدائرية واملتدرجة ( .

املنحنيات األفقية )عناصر املنحين الدائري البسيط ( واملعادالت املستخدمة يف تصميم املنحين الدائري 
 البسيط . 

 السادس عشر

 السابع عشر  رسم طريق مع منحنياته األفقية .
 الثامن عشر . املنحنيات الرئيسية احملدبة واملقعرة / عناصرها /حساب طول املنحين الر سي /احلسابات املتعلقة هبا

 التاسع عشر تسقيط املنحين الر سي على األرض .
 العشرون التثليث ,اغراضه ,استعماله ,اختيار نقاط التثليث ,شبكات التثليث .



احلادي  قياس خط القاعدة للتثليث وعمل التحصينات للقياس بالشريط .
 والعشرون

 الثاين والعشرون صينات الضرورية لشبكة التثليث .قياس الزوايا األفقية لشبكة التثليث واحلسابات والتح

 الثالث والعشرون املساحة التاكيوميرتية ,انواع اجهزة التاكيوميرت .

 الرابع والعشرون التضليع والتسوية جبهاز التاكيوميرت .
اخلامس  التضليع والتسوية جبهاز األليدايدتلسكوب .

 والعشرون
السادس  رتونية وكيفية استعماهلا لقياس املسافات األفقية والر سية لعدة انواع .التعرف على اجهزة القياس األليك

 والعشرون
 السابع والعشرون التثليث بأستخدام اطوال اضالع املثلثات املقاسة باألجهزة األليكرتونية .

 من والعشرونالثا مشروع عام حول انشاء طريق او قناة تصريف مع حساب األتربة الالزمة ألجناز املشروع 
والتاسع 
 والعشرون
 والثالثون
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 الساعات األسبوعية

 ( 2)المساحة
Surveying 

 ن ع م
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 االسبوع  لعملية والتطبيقيةتفاصيل المفردات ا
وكيفية نصب اجلهاز ,اخذ القراءات األفقية  t1 ,t2,t16التعرف على الة الثيودواليت بأنواعها 

 لعمودية .وا
 األول

 الثاين فحص وضبط جهاز الثيودواليت واجياد ثابت اجلهاز .
 الثالث قياس الزوايا األفقية جبهاز الثيودواليت بعدة طرق )التكرار,األجتاهات ,الزاوية املنفردة ( .

 الرابع عمل مضلع مغلق بأخذ القراءات و بوجهي )تيامن وتياسر ( .
 اخلامس يا الداخلية للمضلع وتصحيحها .عمل مضلع مغلق وقياس الزوا

 السادس قياس املسافات األفقية ألضالع املضلع املغلق بواسطة الثيودواليت ومسطرة التسوية واملسطرة األفقية .
 السابع رسم املضلع املغلق والعوارض املمسوحة على األرض .

 الثامن .مسح منطقة ورفع العوارض واملعامل جبهاز الثيودواليت والشريط 
 التاسع مترين تطبيقي على حساب املركبات األفقية والر سية واألجتاهات .

 العاشر مترين تطبيقي على حساب املركبات األفقية والر سية واألحداثيات للمضلع املفتوح .
 احلادي عشر قياس زوايا ر سية بالثيودواليت بطرق خمتلفة .

 الثاين عشر ألمكان الوصول اىل قاعدهتا .مترين عملي حول اجياد ارتفاع بناية با
 الثالث عشر  مترين عملي حول اجياد ارتفاع بنايةليس باألمكان الوصول اىل قاعدهتا.

 الرابع عشر  مترين عملي حول اجياد ارتفاع بناية بقياس ثالث زوايا ارتفاع واخنفاض .
 اخلامس عشر كيفية ختطيط املنحين األفقي بالشريط فقط .

 السادس عشر ية تسقيط املنحين الدائري البسيط بواسطة الثيودواليت والشريط . كيف

 السابع عشر  مترين تطبيقي حول رسم طريق مع منحنياته األفقية وباجتاهات متعددة .
 الثامن عشر مترين تطبيقي حول اجياد مناسيب نقاط املنحين الر سي .

 عشرالتاسع  تسقيط املنحين الر سي على األرض .
 العشرون مترين تطبيقي حول كيفية اختيار نقاط التثليث وعمل شبكات التثليث .

احلادي  مترين عملي حول كيفية قياس خط القاعدة للتثليث .



 والعشرون
 الثاين والعشرون مترين عملي حول قياس الزوايا األفقية لشبكة التثليث .

 الثالث والعشرون جهزة املختلفة لعدة انواع .التعرف على اجهزة التاكيوميرت وقراءة اقواس األ

عمل مضلع ورفع العوارض وتصحيح املواقع األفقبة واملناسيب للنقاط جبهاز التاكيوميرت ومسطرته اخلاصة 
. 

 الرابع والعشرون

عمل مضلع ورفع العوارض والتسوبة وتصحيح املواقع األفقية واملناسيب للنقاط جبهاز األليدايدتلسكوب 
 . 

امس اخل
 والعشرون

مترين عملي حول قياس املسافات األفقية والعمودية باألجهزة األليكرتونية والرتكيز على جهاز الدستومات 
. 

السادس 
 والعشرون

 السابع والعشرون التثليث بأستخدام جهاز الدستومات وحساب الزوايا واألطوال واألجتاهات واألحداثيات لنقاط التثليث .
انشاء مشروع طريق او قناة تصريف مع تسقيط املنحنيات األفقية والعمودية الالزمة مشروع عام حول 

 ألجناز املشروع مع رمسها .
 الثامن والعشرون

والتاسع 
 والعشرون
 والثالثون
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 المباني والبناء المصنع الساعات األسبوعية

Biulding And Fabricated Biulding  ن ع م 
 2 ـ 2

هدف المادة العام :تزويد الطالب بالمعلومات الالزمة عن مراحل تنفيذ المباني التقليدية والمصنعة 
 واألعمال التي تدخل ضمن كل مرحلة والمكائن األنشائية المناسبة لكل عمل .

الطالـــب املبـــاديء  هـــدف املـــادة اخلـــاص :متكـــني الطالـــب مـــن تنظـــيم املوقـــع وتوجيـــه األعمـــال واألشـــراف علـــى تنفيـــذها وتعلـــيم
 األساسية واألشراف على البناء املصنع .

 االسبوع النظريةتفاصيل المفردات 
مقدمة عن طرق تنفيذ املشاريع األنشائية واألطراف ذات العالقةـ مهمات كل من اعضاء فريق عمل 

 األول املشاريع األنشائية خاصة الفنيني . 

 الثاين تؤثر يف ذلك مع اعداد خمطط ملوقع العمل ملشروع معنيتنظيم وختطيط موقع العمل والعوامل اليت 
 الثالث حفر السراديب,طرق اسناد جوانب احلفر ,لرتابيةااحلفريات 

 الرابع التقنيات املستعملة يف سحب املياه اجلوفية اثناء االنشاء 
 ساخلام االمالئيات الرتابية والطرق الصحيحة لعملها طبقات الطرق وطرق تنفيذها

 السادس التسطيح ,اجلدران و طبقات مانع الرطوبة لكل من السراديب
 السابع بناء اجلدران بالطابوق ,احلجر , الكتل االنشائية

 الثامن تقنيات اهناء اجلدران من اخلارج بانواعها.
 التاسع تقنيات اهناء اجلدران من الداخل بانواعها.
 العاشر ابق االخرى والسقوف.طرق اهناء االرضيات للطابق االرضي والطو 

 احلادي عشر تقنيات العزل احلراري
 الثاين عشر القوالب اخلرسانية)االنواع,املتطلبات ,املكونات(

 الثالث عشر  رفع القوالب ,االسباب اليت تؤدي اىل اهنيار القوالب, القوالب املنزلقة والتقنيات املتعلقة هبا

 الرابع عشر  وامل االمان(الصقاالت )االنواع , املكونات , ع
 اخلامس عشر السقوف الثانوية )انواعها وطرق تثبيتها( وتثبيت جماري اهلواء

 السادس عشر التأسيسات الصحية )املاء الصايف , اجملاري( انواع االنابيب املستخدمة لكل منها وطرق الربط والتثبيت.

 ابع عشر الس املتطلبات,املكونات ( ,االبواب والنوافذ)االنواع



 الثامن عشر املتطلبات( ,الطرق ,التأسيسات الكهربائية)االنواع
 التاسع عشر , مفاصل التمدد(تفاصيل كل نوع وطرق تنفيذهاةاملفاصل يف االبنية)املفاصل االنشائي

 العشرون االنواع املختلفة لالصباغ وطرق استعماهلا
احلادي  البناء املصنع)اخلواص ,املستلزمات(

 ونوالعشر 
 الثاين والعشرون االصناف املختلفة للبناء املصنع وخصائص كل نوع

 الثالث والعشرون مكونات املصنع وطريقة الصنع

 الرابع والعشرون تفاصيل االعضاء االنشائية يف البناء املصنع وطرق تركيبها
واخلامس 
 والعشرون

السادس  املفاصل يف البناء املصنع )انواعها, مكوناهتا طرق تنفيذها(
 والعشرون

 السابع والعشرون طرق االنتقال يف االبنية , السالمل
 الثامن والعشرون املصاعد) االنواع,املكونات, طرق االنشاء(

والتاسع 
 والعشرون

 الثالثون مقاومة االبنية للحريق ونظم السيطرة على احلريق
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 الساعات األسبوعية
 وبتطبيقات الحاس

Computer Application 
 ن ع م
3 2 1 

 تعليم الطالب كيفية استخدام األنظمة اجلاهزة وتطبيقاهتا يف اجناز الرسوم املدنية . اهداف المادة :

 االسبوع تفاصيل المفردات 
 األول (. 2000مراجعة عامة لربنامج اوتوكاد)

 الثاين .Draw,Modify,Osnapإعادة تطبيقات قائمة 
 الثالث .View, الكتابة , و وجز املشاهدة تكملة األبعاد 

 مبادئ الرسم باألبعاد الثالثة .
 . Surfaceقائمة الرسم الثالثي القشري 

 
 الرابع

 اخلامس .Solidsقائمة الرسم الثالثي الصلد 
 السادس .Extrad,Revolve  _Sliceتطبيقات على األوامر 

 السابع . Solideditingتنقيحات الرسم 
 الثامن .Union,Subtructحول األوامر  تطبيقات

 التاسع .  Solid editingإكمال  وامر 
 العاشر إنشاء مبىن بسيط بثالثة  بعاد .

 احلادي عشر إكمال املبىن السابق .
 الثاين عشر عمل منوذج ملقطع افقي يف مبىن ) دار سكين ( وتأثيثه .

 الثالث عشر  إكمال النموذج السابق .

 الرابع عشر  مفطع طويل يف مبىن ) دار سكين ( مع التأثيث . عمل منوذج
 اخلامس عشر

 السادس عشر .Renderingمبادئ التصميم 

 السابع عشر  إضافة اإلضاءة للمشهد .
 الثامن عشر إضافة املواد للسطوح .



 التاسع عشر تصنيع مواد لإلظهار.
 العشرون . املؤثرات االخرى يف املشهد :إضاءة ليلية , خلفيات 

مشروع عمل منوذج لعمارة متعددة الطوابق مع إضافة املكمالت االخرى :  شجار , سيارات , 
 …. شخاص 

 (. 3DMaxمقدمة بسيطة عن الربامج املوازية لألوتوكاد ) 

احلادي 
والعشرون ـ 

 التاسع والعشرون

 الثالثون (.Photo Shopمج )إستخدام املعاجلات اإلضافية للصورة املنجزة _ األوتوكاد بواسطة برنا
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 الساعات األسبوعية

 مكائن إنشائية
Construction Equipments ن ع م 

 2 ـ 2
 حتديد انتاجية املكائن وكلف تشغيلها واألشراف على اجنازها لألعمال بصورة جيدة .اهداف المادة : 

 

 االسبوع تفاصيل المفردات النظرية 
 األول معدات االنشاء والعوامل اليت تؤخذ بنظر اإلعتبار عند إختيار املعدات و طرق احلصول عليها .

 حساب كلفة إمتالك وتشغيل املعدات اإلنشائية .
 الثاين

 والثالث
 والرابع

 اخلامس االسس اهلندسية العمال املكائن اإلنشائية .
 السادس ة بينهما . املكائن اخلاصة , املكائن القياسية , واملفاضل

 السابع املقلعة ) دوزر ( .

 الثامن القاشطة .
 والتاسع

 العاشر املدرجة .
 احلادي عشر زيارة علمية .

 الثاين عشر مكائن احلفر _ العوامل اليت تؤخذ بنظر اإلعتبار عند إستخدامها .
 ثالث عشر ال مكائن احلفر , احلفارة الشاملة , جمرفة القشط , حساب اإلنتاجية .

 الرابع عشر  مكائن احلفر , اجملرفة الوجهية , حساب اإلنتاجية .
 اخلامس عشر اجملرفة اخللفية , اجملرفة الناعورية , حساب اإلنتاجية .

 السادس عشر اجملرفة اخلاطفة وإختيار نوعية وسعة احلفارات .

 السابع عشر  جمرفة التحميل وحساب اإلنتاجية .
 الثامن عشر لنقل و نواعها .مكائن وحدات ا

 التاسع عشر حساب إنتاجية الشاحنات .
 العشرون معدات رص الرتبة ,  نواعها , إستخدامها . 



احلادي  معدات       وقياس ومزج املواد ألعمال اخلرسانة .
 والعشرون

 الثاين والعشرون معدات رص وصقل اخلرسانة .

 نالثالث والعشرو  معدات نقل اخلرسانة .

 الرابع والعشرون مكائن ومعدات الرفع .
اخلامس  الرافعة الربجية .

 والعشرون
السادس  زيارة علمية .

 والعشرون
 السابع والعشرون مكائن الركائز .

 الثامن والعشرون ضاغطات اهلواء واملضخات .
 التاسع والعشرون األحزمة الناقلة .

 الثالثون كسارات احلجر .
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 الساعات األسبوعية
 املسح الكمي

Quantity Surveying 
 ن ع م
3 2 1 

: 
 هدف املادة العام :حساب الكميات وحتليل األسعار والذرعات لألعمال األنشائية .

لك الذرعات هدف املادة اخلاص :تعريف الطالب كيفية احتساب كمية الفقرات األنشائية الداخلة يف تنفيذ املنشآت واملباين وكذ
وحتليل تلك الكميات اىل مواردها األولية مع مباديء احتساب األسعار والكلف وكذلك اعمال املقاوالت واملواصفات وادارة 

 املشاريع اهلندسية .
 االسبوع تفاصيل المفردات النظرية 

من عملية التخمني تعاريف عن التخمني ,الغرض منه ,األسس اليت يرتكز عليها التخمني والفوائد املتوقعة 
 األول .

 الثاين انواع التخمني ,وحدات القياس املستخدمة لكافة فقرات األنشاء,جدول الكميات  .

حساب كمية األعمال الرتابية ألسس املنشآت )املباين ( )خمتلف انواع األسس ( وشرح جدول الكميات 
 اهتا وحتليل األسعار .اخلاص هبا مع ذكر الدليل القياسي املوحد هلذه األعمال ومواصف

 الثالث
 والرابع

حساب كمية الفقرات األنشائية حتت مانع الرطوبة )الرتبيع ,خرسانة األسس ,التكعيب ( مع ذكر الدليل 
 القياسي املوحد هلذه األعمال ومواصفاهتا وجدول الكميات اخلاص هبا . 

 اخلامس
 والسادس

) البادلو( ومنها خرسانة مانع الرطوبة ,البناء فوق مانع حساب كمية الفقرات األنشائيةفوق مانع الرطوبة
الرطوبة )الطابوق والكتل اخلرسانية ( وذكر الدليل القياسي املوحد لذرعتها ومواصفاهتا وجدول الكميات 

 اخلاص هبا .

 السابع
 والثامن

ان مع حساب كمية اخلرسانة ,حديد التسليح ,القالب اخلشيب لألسس )ابنية هيكلية مع اسس جدر 
 اسس الركائز وذكر الدليل القياسي املوحد لذرعتها ومواصفاهتا . 

 التاسع
 والعاشر

حديد التسليح ,القالب اخلشيب ,للجسور الرابطة يف األبنية اهليكلية حتت ,حساب كمية اخلرسانة 
   مستوى البادلو واجلسور فوق الفتحات وحتليل االسعار وذكر الدليل القياسي املوحد لذرعة هذه

 االعمال.

 احلادي عشر
 والثاين عشر

حساب كمية اخلرسانة,حديد التسليح, القالب اخلشييب لالعمدة وبكافةانواعها مع حتليل اسعارها وذكر    الثالث عشر 



 الدليل القياسي املوحد ومواصفاهتا.
صة مثل حساب كمية اخلرسانة ,حديد التسليح,القالب اخلشبيب العمال خرسانية متنوعة وباشكال خا

 القباب و االقواس.
 الرابع عشر 

حساب كمية اخلرسانة,حديد التسليح, القالب اخلشيب للبالطات احادية االجتاه وثنائية االجتاه مع حتليل 
 اسعارها وذكر الدليل القياسي املوحد ملواصفاهتا وجدول الكميات اخلاص  هبا.

 اخلامس عشر
 والسادس عشر

اخلشيب,حديد التسليح للسالمل بانواعها و حتليل االسعار وذكر الدليل حساب كمية اخلرسانة,القالب 
 القياسي املوحد لذرعتها ومواصفاهتا.

 السابع عشر 

حساب كمية اعمال السقوف الثانوية بانواعها, واعمال التسطيح لكافة فقراهتا)القري,البادلو,الشتايكر( 
 وذكر الدليل القياسي املوحد لذرعتها ومواصفاهتا.

 لثامن عشرا

حساب كمية اعمال االهناء )اللبخ والبياض والنثر والصبغ(و الكاشي الفرفوري و حتليل االسعار وذكر 
 الدليل القياسي املوحد لذرعتها ومواصفاهتا وجدول الكميات.

 التاسع عشر
 والعشرون

الن وذكر حساب كمية اعمال االرضيات ,الكاشي ,ازارة الكاشي والتغليف للواجهات باملرمر واحل
 الدليل القياسي املوحد ومواصفاهتا وجدول  الكميات.

 احلادي والعشرون

حساب كمية اعمال التأسيسات  الكهربائية وامليكانيكية وذكر الدليل القياسي املوحد لذرعتها 
 ومواصفاهتا وجدول الكميات اخلاص هبا.

 الثاين والعشرون

ة وحتليل وذكر الدليل حساب كمية اعمال التأسيسات  املائية والصحي
 القياسي املوحد لذرعتها ومواصفاهتا وجدول الكميات اخلاص هبا.

 الثالث والعشرون

حساب كمية االعمال االنشائية للبناء اجلاهز)جدران وسقوف( وشرح  مواصفاهتا وجدول الكميات 
 والدليل القياسي املوحد لذلك.

 الرابع والعشرون

ة وحتليل اسعارها وذرعها وجدول الكميات اخلاص ياهلياكل الفوالذ حساب كمية االعمال وبعض فقرات
 هبا 

 اخلامس والعشرون

العقود واملقاوالت وتنظيم العقود,كتب التقدمي,استمارة املناقصة والتعليمات اخلاصة باملقاولني, فرتة 
 الصيانة والسلف وكيفية احتساهبا

 السادس والعشرون

بني االفراد و التنظيم ومسؤليات الكوادر والتنظيم يف املشاريع وخمطط تعاريف يف  االدارة والعالقات 
 املوقع والسيطرة واالدارة اهلندسية للمشاريع.

 السابع والعشرون

 الثامن والعشرون جدولة املشاريع: جدول تقدم العمل واملخططات الشبكية السهمية واملسار احلرج.
 والتاسع والعشرون

 الثالثون ات الفقرات االنشائية بأستخدام احلاسوب.بعض تطبيقات احتساب كمي
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 الساعات األسبوعية
 المشروع

PROJECT 
 ن ع م

 ـ 2 2

 تعليم الطالب كيفية اجراء البحوث واملشاريع العملية والتطبيقية يف جماالت العمل املختلفة.اهداف المادة : 

راء البحوث واملشاريع مبساعدة االساتذة املتخصصني يف القسم واستغالل تعليم الطالب كيفية البحث يف املصادر العلمية وكيفية اج
 خمتربات واجهزة القسم واملعهد وكذلك االجهزة يف دوائر الدولة وحسب االمكانات املتاحة ومبا يتناسب وطبيعة املشروع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الديمقراطية
democracy 

 الساعات األسبوعية

 م ع ن

2 - 2 

 : تعريف الطالب معىن الدميقراطية ومفهوم احلريات وانواعها يف العامل . اهلدف 

 تفاصيل املفردات األسبوع

 مفهوم احلريات , تصنيف احلريات العامة األول

 احلريات االساسية , احلريات الفكرية , احلريات االقتصادية واالجتماعية الثاين

 حرية االمن والشعور باالطمئنان الثالث

 حرية الذهاب واألياب ابعالر 

 احلريات الفكرية : حرية الر ي , حرية املعتقد اخلامس

 حرية التعليم السادس

 حرية الصحافة السابع

 حرية التجمع الثامن

 قانون مواجهة التخريب التاسع

 حرية اجلمعيات العاشر

 احلريات ذات املضمون األقتصادي واألجتماعي احلادي عشر

 ية العملحر  الثاين عشر

 الثالث عشر
 حق التملك

 الرابع عشر

 اخلامس عشر
 حرية التجارة والصناعة

 السادس عشر

 حرية املر ة السابع عشر 

 األحزاب السياسية واحلريات العامة  الثامن عشر 

 التاسع عشر 

 احلريات العامة يف العامل  العشرون 

 احلادي والعشرون

 لعلمي والتقين واحلريات العامةالتقدم ا الثاين والعشرون

 الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون
 مستقبل احلريات العامة

 اخلامس والعشرون

 السادس والعشرون
 الدميقراطية, تعريفها , انواعها



 السابع والعشرون
 مفاهيم الدميقراطية 

 الثامن والعشرون
 الدميقراطية يف العامل الثالث 

 التاسع والعشرون
 األنظمة الدميقراطية يف العامل

 الثالثون

 
 
 


