
 لسم التمنٌات المدنٌة / فرع البناء و االنشاءات

 المستوى االول

 (9191-9102الخطة الدراسية للعام )

 

 فرع / البناء و االنشاءات          لسم التمنٌات المدنٌة     /المعهد التمنً كربالء    /جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 المستوى رمز الممرر الممرر و اللؽةاسم 
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 الدٌمولراطٌة  حموق االنسان و
Human Rights and  

Democracy 
MTU100 2 2 - 2 االول 

       

 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات

 االول
 التطور التارٌخً لحموق االنسان .

 االنسان فً الحضارات المدٌمة ) حضارة وادي الرافدٌن ، و الحضارات المدٌمة االخرى ( .حموق 

 حموق االنسان فً الشرابع السماوٌة مع التركٌز على حموق االنسان فً االسالم . الثانً

 حموق االنسان فً العصور الوسطى و الحدٌثة . الثالث

 على الصعٌد االوربً ، االمرٌكً ، االفرٌمً ، االسالمً ، العربً .االعتراؾ االللٌمً بحموق االنسان  الرابع

 الخامس
المنظمات ؼٌر الحكومٌة و دورها فً حموق االنسان ) اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر ، منظمة العفو الدولٌة ، 

 منظمة مرالبة حموق االنسان ، المنظمة العربٌة لحموق االنسان ( .

 السادس
 فً المواثٌك الدولٌة و االللٌمٌة و التشرٌعات الوطنٌة .حموق االنسان 

حموق االنسان فً المواثٌك الدولٌة ) االعالن العالمً لحموق االنسان ، العهدٌن الدولٌٌن الخاصٌن بحموق 
 االنسان ( .

 السابع
مرٌكٌة لحموق االنسان ، حموق االنسان فً المواثٌك االللٌمٌة ) االتفالٌة االوربٌة لحموق االنسان ، االتفالٌة اال

 المٌثاق االفرٌمً لحموق االنسان ، المٌثاق العربً لحموق االنسان ( .

 حموق االنسان فً التشرٌعات الوطنٌة ) الدستور العرالً ( . الثامن

 التاسع

 اشكال و اجٌال حموق االنسان :
 اشكال حموق االنسان ) الحموق الفردٌة ، الحموق الجماعٌة ( .

حموق االنسان ) الجٌل االول : الحموق المدنٌة و السٌاسٌة ( ، ) الجٌل الثانً : الحموق االلتصادٌة و اجٌال 
 االجتماعٌة ( ، الجٌل الثالث : حموق االنسان الحدٌثة ( ، الوعً المابً و البٌبً .

 العاشر
 ضمانات حموق االنسان و حماٌتها على الصعٌد الوطنً :

 مضابٌة و السٌاسٌة .الضمانات الدستورٌة و ال

 الحادي عشر 
 ضمانات حموق االنسان و حماٌتها على الصعٌدٌن االللٌمً و الدولً .

 ) دور االمم المتحدة ، دور المنظمات االللٌمٌة ( ، جرٌمة االبادة الجماعٌة .

 الثانً عشر
 تصنٌؾ الحرٌات العامة :

باالطمبنان ، حرٌة الذهاب و االٌاب ، الحرٌة ) الحرٌات االساسٌة و الفردٌة : حرٌة االمن و الشعور 
 الشخصٌة ( .

 الحرٌات الفكرٌة و الثمافٌة : ) حرٌة الراي ، حرٌة المعتمد ، حرٌة التعلٌم ( . الثالث عشر

 حرٌة الصحافة ، حرٌة التجمع ، حرٌة تشكٌل الجمعٌات . الرابع عشر

 العمل ، حرٌة التملن ، حرٌة التجارة و الصناعة ( . الحرٌات االلتصادٌة و االجتماعٌة ) حرٌة الخامس عشر

 

 



 المصادر و المراجع :

 ( . 5112 - 5112بؽداد ، )  -ملزمة مركزٌة ، حموق االنسان و الدٌممراطٌة ، معهد التكنولوجٌا  - 1

 

 جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 المعهد التمنً كربالء    

 فرع / البناء و االنشاءات                                      لسم التمنٌات المدنٌة

 المستوى رمز الممرر اسم الممرر و اللؽة
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 (1اللؽة االنكلٌزٌة )

English language (1) 
MTU101 2 2 - 2 االول 

       

 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 المفرداتتفاصٌل 

 االول
Unit one : hello 
Am/are/is,my/your 
This is with practice in work 

 الثانً
Unit two : your world  
He/she/they, his/her 
Questions 

 Unit three : all about الثالث

 الرابع

Unit four : family and friends 
Possessive adjectives  
Posssessiveʼs 
Has/have 
Adjective + noun 

 الخامس

Unit Five : the way I live 
Present simple I/you/we/they 
A and an 
Adjective + noun 

 السادس

Unit six : every day 
Present simple he/she 
Questions and negatives 
Adverbs of frequency 

 السابع

Unit seven : my favorites 
Question worlds 
Pronouns 
This and that 

 الثامن
Unit eight : where I live 
There is / are … 
Prepositions 

 Unit nine : times past التاسع



Was/were born 
Past simple - irregular verbs 

 العاشر

Unit ten : we had a great time ! 
Past simple - regular & irregular 
Question 
Negatives 
Ago 

 الحادي عشر 

Unit eleven : I can do that 
Can / canʼt 
Adverbs 
Requests 

 الثانً عشر

Unit twelve : please and thank you 
Iʼd like … 
Some and any 
Like and would like 

 الثالث عشر
Unit thirteen : here and now 
Present continuous 
Present simple & present continuous 

 الرابع عشر
Unit fourteen : itʼs time to go ! 
Future plans 
Revision writing email and informant letter 

 

 المصادر و المراجع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 المعهد التمنً كربالء    

 فرع / البناء و االنشاءات                                      لسم التمنٌات المدنٌة

 المستوى رمز الممرر اسم الممرر و اللؽة
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 1مبادئ الحاسوب 
 Principles of Computer 1 

MTU102 2 3 2 1 االول 

       

 األسبوع
 المفردات النظرٌة

 المفرداتتفاصٌل 

األسبوع األول 
 والثانً

Operating systems  OS’s : ( What is an OS’s and what it can do , types 
of OS’s , their features importance ) ;Windows OS’s ( 95 , 97 , 2000 , 
Me , XP , Vista , 7 , 8 , 8.1 and 10 ) and their characteristics ; Explain 
the differences between OS’s and software application ; Computer 
power On / Off ; Using Mouse and their buttons .                                      

        
Looking at the Desktop ; Navigation around desktop ; Using Start 
Button ; Working with Application ; Using Taskbar ; Understanding 
Software and Hardware ( their differences , importance and 
relationships ) ; Explain how hardware can influence the OS and 
software and Vice Versa ; Software updates, security and bugs ; 
Software Ethics .                                                                                                    

  

 األسبوع الثالث 

Files & Folders : Looking at typical Window ; Moving and Sizing 
Window ; Using scroll Bars ; Understanding and Using My Computer 
and Recycle Bin ; Concepts of Drive, Folders and files ( differences and 
importance ) ; Directory and folder hierarchy and structure ; 
Understanding File Name and common Extensions .                                  

                              
Folder And Files Managements ( Create , Copy ,Cut , Delete , Rename , 
Find , and Move ) ; Common Keyboard Shortcuts ; Undelete folder and 
files using Recycle Bin ; Display the differences between Uninstall and 

Undelete or Delete .                                                                                    

األسبوع الرابع 
 والخامس

Computer Hardware ; Identifying Computers ( Main Frame ; Super 
Computers ; Mini computers ; Desktop ; Notebooks ; Laptop ; Tablet 
PCs ; Servers ; Hand-held or Mobile computers ; Music or Media 
players and Electronic Book readers ) .                                                          

         



Looking Inside a Computer ( Microprocessor , System memory , 
Storage Systems ) ; Recognizing Input / Output Devices ( using 
Keyboard ; Pointing devices ; Microphones ; Monitor ; Printers ; 
Projector and Speakers ) ; Understanding How it works together .          

                       

 األسبوع السادس

Using Control Panel : Customizing Desktop and Display ; Changing 
Data and Time ; Changing Language ; Accessibility Settings .                    

        
Understanding Power Options ( Shut Down , Sleep , Hibernate ) ; 
Working With Power Settings ; Identifying Mode Of Operation ( Safe 
Mode and Normal Mode ) ; Understanding User Accounts and Rights 
(Create New User Account ; Changing Controls ; Rights and Access )      

 األسبوع السابع

What is a Software ( Checking System Requirements & Hardware 
Implications ) ; Application Software ( Integrated Suites, Desktop 
Publishing , Spreadsheets , Database , Management , Presentations , 
Art , Engineering , Mathematic , Statistics , Medical , Management , 
Content Creation , Multimedia , Entertainment and System 
protection); Managing Software ( Install New one, Uninstall , Reinstall 
and Updating Software .                                                                                   

                  
Disk Management Programs ( Disk Clean-up , Check , Optimize and 
Compression ); What is Troubleshooting ?; Managing Hardware / 
Software ; Keep Copies of data ; Dealing with Viruses , Malware and 

Trojans; Getting windows help and support .                                            

األسبوع الثامن 
 والتاسع

Key Applications ( Office 2013 Or 2010 )                                      
  

What is Key Applications  ? : What it can do? ; Getting started (Start & 
Power point ) < Looking at the main screen ( for Word ,Excel , Power 
point) , Accessing Commands and Characteristic Features , 
Understanding Ribbon ; Tabs ; Status Bar ; Scroll Bar ; Create files from 
templates , How to get Help , Manipulating Files and Data Exchange     
Microsoft Word: Entering and Editing Text (using editing keys ) , 
Writing in Arabic and English ,Changing Orientation , Using Ruler , 
Move Around the Document Selecting Text ( word , line , paragraph , 
pages & all pages ) Save ;Close ; Open Document , Customizing View 
,Edit Text Using (redo, undo, cut, copy & paste ), Formatting text using 
font command ,Paint Brush and Alignment Types Spell Check and 

Correction                                                                                              
   

األسبوع العاشر 
 والحادي عشر

Understanding Tab setting , Working with Indents , Organizing List , 

Working with Paragraphs , Change Line Space , Set Paragraph Space , 



Working with Styles &Using Quick Styles , Finding and Replacing items, 

Document Formatting , Page Background and Watermark , Learn how 

write Arabic in English direction and write English word in Arabic 

direction                                                                                                                                

األسبوع الثانً 
 عشر

Page setup (change paper size , orientation , margins ) ,Insert Page 
breaks ,Adding Page number or titles , Applying Columns and how to 
use it , Preview and Print document , Using Multimedia files (Insert 
images, objects ) and manipulating  them , Using Tables (create new 
one , insert excel table , selecting items in the table ) and Formatting 

Tables                                                                                                                                                

األسبوع الثالث 
عشر والرابع 

 عشر 

Understanding PowerPoint & Presentation ; What dose a presentation 
Include ; Working with presentations (Creating ; saving ; Closing ; 
Opening  presentations ); Moving around in the presentation ; 
Managing the Slides (Inserting ; Deleting ; Rearranging Slides , 

Changing Layout Changing or modifying themes  

 

األسبوع الخامس 
 عشر 

Managing Slide Objects (Using Select Versus Edit Mode ; Manipulating 
Text Create Tables & Charts ; Inserting Pictures or Clip art or 
Multimedia ); Creating Master Slide ; Animating Objects (Customizing 
the animation , Applying Slide Transitions ) ;Running the Slide Show 

and set up the Presentation; Previewing and Printing Presentation  

 

 

 المصادر و المراجع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االسبوع
 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات

األسبوع األول 
 والثانً

computing fundamentals                                                                                              

        

Display OS's  basics, ON \shutdown  computer, log  
Off, log on, restart, sleep, using  mouse  (pointing , selecting,   dragging   and  

execution)                                                                                                                                

Using desktop,  moving  around  the desktop  and using          the       main  

application  Icons,   using  start  button;  application  programs (install,  open ,close 

and uninstall )                                                                                                                      

 األسبوع الثالث

Looking        at            window  details (Title  bar,  Tools bar,  Address  Bar , status  

bar      and       windows' s  content);expand         collapse       close  Window;      

moving       and  resizing  window                                                                                          

األسبوع الرابع 
 والخامس

Working   with   drive    , folders and files using the listed  operation   ;   using common 

short cuts (Ctrl + C; +V;  +A; +S…etc.); restore folders or files               

dandify the  hardware  and explain     the    different  types of computer  using  

illustrations      of        what provided  by internet                                                         

األسبوع 
 السادس

 

Understanding            the  application         software;  Types  and  their  using   ;  How 
install                                                                                                                                

And  Uninstall  Programs     and     display  their  differences    from  delete;  Update 
or reinstall   the software                                                                                                  

      

 األسبوع السابع

 

Delete      systematically unnecessary          files,  scandisk,      compress,   disk;  
Understand      the    most  common  troubleshooting  of  computer  or  software; copy 

files  or  disk,  using  antivirus;  getting  help  for    windows;     getting online help        
                                                                                                                                 

األسبوع الثامن 
 والتاسع

 

Starting each programs & identify the main screen in details as title bar ,   main ribbon 
and their     tools ,formula bar in     excel , windows content,   status bar  . . . etc. 

األسبوع 
العاشر 

 والحادي عشر

 

Writing  text  with some wrong words and           different  formatting types to perform 
the task of this lesson                                                                                         

األسبوع الثانً 
 عشر

 

Indent text by hanging the first line or hanging the mine paragraph body , line space 
types, find and replace text, find and replace using formatted text, add background 

and watermark, add different styles for word and pages  

األسبوع الثالث 
عشر والرابع 

 عشر

Create presentations, create using temple, insert slide, change slide layout ,save work 
                                                                                                                                      

األسبوع 
 الخامس عشر

 

Open previous work, insert image , clipart, worksheet, put transition time between 
slides, run slide show                                                                                                       

        



 جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 المعهد التمنً كربالء    

 لسم التمنٌات المدنٌة                                      فرع / البناء و االنشاءات

 المستوى رمز الممرر اسم الممرر و اللؽة
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 5مبادئ الحاسوب 
 Principles of Computer 2 

MTU103 2 3 2 1 االول 

       

 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات

 األسبوع األول

Microsoft Excel : Understanding Basic Terminology (Work sheet , 
Work file , Cell , Cell pointer , cell Content , Row &Column reference ), 
Building  formula , Mathematical Operators , Hierarchy of the main 
mathematical operations ; Managing Workbooks (Create new one ; 
Create from Template , Enter data, Moving around , Saving ;Opening ; 
Closing Workbooks )                                                                                              

األسبوع الثانً 
 والثالث

Manipulating the contents ( selecting cells ; columns ; rows ; 
worksheet , using undo& redo , copying & moving data , changing 
column  width & row height ) ; Auto filling technique ; Deleting & 
Editing content ; Delete & Insert row or column ; Formatting cells ( 
number , font ; alignment ; border , color and shading ; protection of 
cells and work sheet )                                                                                        

 األسبوع الرابع

Creating simple and complex formula using different types of writing 
Using absolute and relative address, Understanding common error 
values ; Using common built in functions ( Sum , Average , Max , Min , 
count , count A, count Blank , If , Round , Sqrt , Today , Day360 , Left , 
Right , Mid , Trim) ; Copying Formulas ; Insert & Deleting Worksheets ; 
Formatting tables using Auto format                                                                              

األسبوع الخامس 
 والسادس

Working with charts (Create chart , select chart elements , changing 
chart types , positioning & resizing charts , chart & axis titles , 
changing background and color effects , changing data series color , 
adding or removing legend& data labels & data tables & grid lines ) 
Sorting data Ascending & Descending , Sorting multiple fields , 
Filtering data using Auto and Customize type ; Customizing printout 
using options , previewing & printing worksheet 

 األسبوع السابع

Living Online 

The Internet  , Browsers and the World Wide Web (The Internet, the 
World Wide Web , Web Browsers ); Understanding Web Site 



Addresses ( Web Site Protocols , Resource Names ) 

 األسبوع الثامن

Common Web Site /Page Elements ; Browser Features and Functions 
(Browser Function , Browser Features );Getting Connected Network ; 
Advantages of Using Networks ;Understanding Local Area Network 
(LAN) and wide Area network (WAN);Connected to the internet (Dial – 
Up Connection ,Direct Connection ); Domain and Sub Domain Needs 
for Security & Firewalls  

 األسبوع التاسع

Digital communication : How Can I Communicate with Others? 

(Electronic Mail , Instant Messages , Text Messages , VoIP , Video 

Conferencing , Chart Rooms , Social Networking Sites , Blogs , 

Presence, and Standards for Electronic Communication                                    

 Working with Email (Usernames , Passwords and Credentials ) األسبوع العاشر

األسبوع الحادي 
 عشر

Using Microsoft Outlook ( Creating New Messages , Receiving 
Messages , Working with Attachments Managing Spam , Emptying the 
Junk E-mail Folder , Automating Outlook ) 

األسبوع الثانً 
عشر والثالث 

 عشر

Digital Citizenship : Identifying Ethical Issues (Understanding 
Intellectual Property , Copyrights and Licensing ) ; Protecting Your 
Data or Computer (Identifying Software Threats , Understanding 
Viruses ), Protecting Yourself While Online ; Buying Online ; How Much 
Information Should I Share ? , Protecting Your Privacy ) 

األسبوع الرابع 
 عشر

Finding Information : Searching for Information (Different types of 
Web Sites , Searching a Specific Web Site ) ; Using Search Engine 
Technology ( Understanding How Search Engines Work )  

األسبوع الخامس 
 عشر 

Narrowing the Search , Evaluating the Information ( Reliability and 
Relevance ; Validity and Authenticity ; Objectivity and Bias 

 

 المصادر و المراجع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االسبوع
 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات

 األسبوع األول
insert page number  and/ or images, clipart, excel sheet, create tables  , change 

column size, adding row, formatting tables                                                                         

األسبوع الثانً 
 والثالث

Work with the principles of       workbook     and  worksheet          and           their 

contents;    working   with  mathematical   operators; create worksheet, using  

template;  show    the      different  types  of data  , save     works,   closing workbook  

     or       closing programs, moving around the excel window                   

 األسبوع الرابع
Changing      content      , auto fill         data; manipulating    worksheet and      data,     

using       the    different       option       of  formatting  cell                                              

األسبوع 
الخامس 
 والسادس

Writing different  types of formula, understand   the difference  between    absolute  
   and relative     cell,      identify error values, use common built-in           functions;   
Customizing          tables;  managing  sheets                                                
Build different types of chart; customizing their objects; built database table , sort 
data , filter data , print databases table       or chart; changing print  option                     

 األسبوع السابع
Exercise     of     checking connection   of    Your computer system to the Internet  , 
and use a simple utility  (ping  request ) to test whether your Internet  connection is 
functioning or not ; Open web sites of different  domains (.not .org .com . cdu ) 

 األسبوع الثامن

Open    different    web browsers  (Internet explorer , Firefox , Google ,Chrome    
their    functions (Addressing , and  Searching ) and Features ( Back , Forward and 
Refresh Buttons , Home page , Tabs , Favorites/ Bookmarks ,  Checking the     History 
,    Plug-ins  / Add- ons ) ;Connect to the internet ; Identifying  Networks and  their 
types           

 األسبوع التاسع

Exercise of  creating    E-mail    (Google     mail     Yahoo     mail )    Soc  network         
 account  ( Face book  and  Tweeter ); Blogs;    and    others Sending   text   message 
using  Face book messenger ,   Skype   and  other .    perform   other activities    in 
social  network (Status , Privacy  , and Security 

األسبوع 
 العاشر

Explore    E-mail properties :   Security (Password ,    password Recovery       
Information , and Al temative   e-mail), sending e-mail  ( To , CC,BCC,   and      
Subject), Attaching  file to  email , Building  contacts  list  and  others    

األسبوع 
 الحادي عشر

Sending    Email    using Outlook (With  exploring all properties above      
                  

األسبوع الثانً 
عشر والثالث 

 عشر

Try   to  make   strong  password ; Try  to  remove files without  recoverable  ability   
(ex:     CCI eaner  free  application )                                                                      

األسبوع الرابع 
 عشر

Try   web    search   for certain   Keywords   using different   search    engine  (ex:  
Google , Bing ) ;                                                                                                                      
Also  search  multimedia  files ( Picture , audio   or  video )  in    specialized   search 
engine  (ex:    tlickr.com , youtube.com )                                                                           

األسبوع 
 الخامس عشر 

Find   specific    and accurate     information  using  Google (reduce no . of      
keywords  ,     use quotation   marks ,    use Or , search  within certain  site , and  
others )                                                                 

 المصادر و المراجع :



 جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 بالء المعهد التمنً كر   

 لسم التمنٌات المدنٌة                                      فرع / البناء و االنشاءات

 المستوى رمز الممرر اسم الممرر و اللؽة
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 لؽة عربٌة

Arabic Language 
MTU104 2 2 - 2 اختٌارٌة 

       

 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات

األسبـــوع 

 األول
 التاء المربوطة والطوٌلة  والتاء المفتوحة–ممدمة عن األخطاء اللؽوٌة 

األسبوع 

 الثــــــانً
 الحروؾ الشمسٌة والممرٌة –لواعد كتابة االلؾ الممدودة والممصورة 

االسبوع 

 الثــــــالث
 الضاد والظاء

األسبوع 

 الــــرابــع
 كتابة الهمزة

األسبوع 

 الخـــامس
 عالمات الترلٌم

األسبوع 

 الســـادس
 االسم والفعل والتفرٌك بٌنهما

األسبوع 

 الســــابع
 المفاعٌل

األسبوع 

 الثــــــامن
 العـــــدد

األسبوع 

التاسع  

 والعاشر

 تطبٌمات األخطاء اللؽوٌة الشابعة

االسبوع 

 الحادي عشر
 النون والتنوٌن ـ معانً حروؾ الجر

 الجوانب الشكلٌة للخطاب اإلدارياالسبوع 



 الثانً عشر

األسبوع 

الثالث عشر 

والرابـــع 

 عشر

 لؽة الخطاب اإلداري

األسبوع 

 الخامس عشر
 نماذج من المراسالت اإلدارٌة

 

 المصادر و المراجع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 المعهد التمنً كربالء    

 التمنٌات المدنٌة                                      فرع / البناء و االنشاءات لسم

 المستوى رمز الممرر اسم الممرر و اللؽة
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 رٌاضة

Sports 
MTU105 2 2 1 1 اختٌارٌة 

       

 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات

 الرٌاضة تعرٌفها واهمٌتها وانواعها االول

 الٌة حركة جسم االنسان الثانً

 االصابات الرٌاضٌة الشابعة  الثالث

 المهارات األساسٌة للعبة كرة السلة  الرابع

 المانون الدولً للعبة كرة السلة  الخامس

 المهارات األساسٌة للعبة تنس الطاولة ولانونها الدولً السادس

 المهارات األساسٌة للعبة كرة الطابرة ولانونها الدولً  السابع

 رٌاضة السباحة   الثامن

 المهارات األساسٌة للعبة التنس األرضً ولانونها الدولً التاسع

 المهارات األساسٌة للعبة كرة الٌد  العاشر

 المانون الدولً للعبة كرة الٌد  الحادي عشر

 )أنواعها، المانون الدولً للعبة( العاب الساحة والمٌدان الثانً عشر

 مهارات األساسٌة لكرة المدم  الثالث عشر

 ادارة المسابمات والمنافسات الرٌاضٌة الرابع عشر

 الموانٌن والتشرٌعات الرٌاضٌة الخامس عشر

 المصادر و المراجع :

 

 



 االسبوع
 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات

 الرٌاضات وما هً الفوابد التً ٌمكن ٌستفاد منها المجتمععرض فلم عن انواع  االول

 اجراء االختبارات للعضالت العاملة على مفاصل الجسم والمدٌات الحركٌة لها  الثانً

 تطبٌك المراحل االساسٌة إلسعاؾ الالعب المصابة وحسب نوع االصابة ومكانها الثالث

 السلةتعلم بعض المهارات االساسٌة فً كرة  الرابع

 تطبٌك المهارات بصورة فردٌة وجماعٌة      الخامس

 تطبٌك بعض المهارات االساسٌة بكرة تنس الطاولة السادس

 تعلم بعض المهارات االساسٌة فً كرة الطابرة السابع

 عرض فٌدٌو عن السباحة وسفرة علمٌة الى مسبح جامعة بؽداد  الثامن

 للعبة التنس األرضًتطبٌك بعض المهارات األساسٌة  التاسع

 تعلم بعض المهارات االساسٌة فً كرة الٌد العاشر

 تطبٌك المهارات بصورة فردٌة وجماعٌة      الحادي عشر

 تطبٌك المهارات األساسٌة ألهم فعالٌات الساحة والمٌدان الثانً عشر

 تطبٌك اهم المواعد الخاصة بالعبة كرة المدم  الثالث عشر

 الرابع عشر و

 الخامس عشر

 تطبٌمات عملٌة حول كٌفٌة إدارة البطوالت والمنافسات الرٌاضٌة

 

 المصادر و المراجع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 المعهد التمنً كربالء    

 لسم التمنٌات المدنٌة                                      فرع / البناء و االنشاءات

 المستوى رمز الممرر اللؽةاسم الممرر و 
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 1 الرٌاضٌات
Mathematics 1 

TIBA110 2 2 - 2 االول 

       

 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات

 المصفوفات،المحددات،خواصها . االول

 المحددات،حل معادالت تحلٌل الموى .حل المعادالت الخطٌة،طرٌمة كراٌمر،تطبٌمات على  الثانً

 المتجهات،تحلٌل المتجهات،الكمٌات المتجهه والمٌاسٌة،جبر المتجهات،العملٌات الحسابٌة للمتجهات فً الفضاء. الثالث

 الرابع
وحدة المتجهات المتعامدة،ممٌاس المتجهه،الضرب المٌاسً واالتجاهً،تطبٌمات عن المتجهات،حساب تطبٌمات 

 ل .العزم،الشؽ

 الدالة،الدوال المثلثٌة والعاللات المثلثٌة،الدالة الللوؼارتمٌة . الخامس

 الؽاٌات ، ؼاٌة الدوال الجبرٌة و المثلثٌة ، تطبٌمات على الؽاٌة . السادس

 التفاضل،المشتمة،مشتمة الدوال الجبرٌة،لاعد السلسلة . السابع

 اللوؼارتمٌة.  مشتمة الدوال المثلثٌة،مشتمة الدوال  الثامن
 مشتمة الدالة االسٌة،مشتمة الدوال الزابدٌة . التاسع

 تطبٌمات المشستمة،معادلة المماس والعمود،السرعة والتعجٌل و التكبٌر . العاشر

 التكامل،التكامل ؼٌر محدد،تكامل الدوال الجبرٌة واللوؼارتمٌة . الحادي عشر 

 والمثلثٌة .تكامل الدوال االسٌة  الثانً عشر

 التكامل المحدد،تطبٌمات التكامل المحدد،المساحة تحت المنحنً،المساحة بٌن منحنٌٌن. الثالث عشر

 االعداد المركبة،جمع..طرح..ضرب..لسمة. الرابع عشر

 الصٌؽة المطبٌة،تحوٌل الصٌؽة المطبٌة الى جبرٌة وبالعكس،الموى والجذور،تمثٌل الجذور بالرسم. الخامس عشر

 

 المصادر و المراجع :

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 المعهد التمنً كربالء    

 لسم التمنٌات المدنٌة                                      فرع / البناء و االنشاءات

 المستوى رمز الممرر اسم الممرر و اللؽة
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 مٌكانٌكٌةمعامل 
Mechanical 
Workshops 

TIBA111 1 3 3 - االول 

       

 االسبوع
 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات

االول و 

الثانً و 

 الثالث

 اسابٌع( : 3البرادة )

التركٌزعلى تدرٌب الطالب على أعمال البرادة بصورةصحٌحة وكٌفٌة استعمال أدوات المٌاس والمبارد والمطع 
 والثمب  والملووظة .  بالمنشار

 السالمة المهنٌة داخل الورشة .  -أ

 المدمة ذات الورنٌة وكٌفٌة استعمالها والمحافظة علٌها( .  –شرٌط المٌاس  –أدوات المٌاس:)المسطرةا لمدرجة  -ب

 –برجل التخطٌط  –عملٌة التخطٌط )الشنكرة( : سطوح األساس العدد المستخدمة وهً : )البرجل العدل  -ج
ممٌاس االرتفاع  –الخطاط الحساس  –الخطاط العادي  –الزاوٌة المابمة  –مادة االظهار  –لذنبة وكٌفٌة التذنٌب ا

 المنملة الجامعة ولٌاس الزاوٌة( .  –

 كٌفٌة استعمالها والمحافظة علٌها وتنظٌفها. –أشكالها  –المبارد أنواعها  -د

  المناجل أنواع وطرق ربط المشؽوالت علٌها . -هـ

 تمرٌن بسٌط على عملٌات البرد والتخطٌط وحسب الرسم التنفٌذي .  

 الرابع
الشروط الواجب توفرها فً عملٌة  –تثبٌت سالح المنشار  –المطع بالمنشار : المنشار الٌدوي وسالح المنشار 

 النشر . 
 النشر وحسب األبعاد المعطاة بالرسم التنفٌذي .  –التخطٌط  –تمرٌن ٌشمل البرادة 

 طرق استخراج البراؼً المكسورة .  –وكٌفٌة استعمالها  –انواع البراٌم  –الثمب : أنواع المثالب  الخامس
 تمرٌن ٌشمل البرادة ، التخطٌط ، الثمب وحسب األبعاد المعطاة ، بالرسم التنفٌذي .

 السادس

 اسابٌع( : 3اللحام )

ألدوات واألجهزة الموجودة داخل الورشة بالطرٌمة بتم تركٌز التدرٌب فً ورشة اللحام على مختلؾ العدد وا
 األمثل : 

 السالمة المهنٌة داخل الورشة .  -أ

 العدد واألدوات المستخدمة فً الورشة .  -ب

مكابن لحام الموى الكهربابٌة،أجزاءها،طرٌمة تشؽٌلها.تنفٌذ تمارٌن لحام)الخطوط مستمٌمة، بخطوط  -ج
 متراصة،امالء زاوٌة(.

 تنفٌذ تمرٌن لحام )بوابات ، لوالب ، أنابٌب( . السابع

 الثامن

 اللحام بالؽاز االوكسٌاستٌلٌن . 

 السالمة المهنٌة عند العمل .  -أ

 أنواع الؽازات المستعملة فً اللحام الؽازي وكٌفٌة استعمالها .  -ب

 تنفٌذ تمارٌن )لحام ذاتً ، لحام بواسطة سلن حدٌد ، لحام بواسطة سلن براص( .

 اسابٌع( : 3السمكرة ) لتاسعا



التركٌز على تدرٌب الطالب على كٌفٌة التخطٌط على الصفابح المعدنٌة وكٌفٌة المطع والتجمٌع وعملٌة اللحام 
 للصفابح باستعمال أدوات التخطٌط والمطع الٌدوي والمٌكانٌكً وأدوات الثنً وأدوات اللحام الٌدوي والمٌكانٌكً 

 الورشة . السالمة المهنٌة داخل  -أ

 أدوات المٌاس .  -ب

 أدوات التخطٌط .  -ج

 أنواع الصفابح ولٌاساتها .  -د

 تمرٌن عملً باستعمال األدوات المذكورة )تمرٌن بسٌط باستعمال األدوات المذكورة( .

 العاشر
 ماكنات المطع والثنً .  -أ

 ماكٌنات اللحام النمطة .  -ب

 والثنً واللحام )لوالب ، صب ، بوابات( . تنفٌذ تمرٌن على عملٌات التخطٌط والمطع

الحادي 

 عشر

 طرٌك الربط : 

 الدسرة الٌدوٌة ، الدسرة األمرٌكٌة . 

 تنفٌذ تمرٌن على عملٌات التخطٌط والمطع والربط ، )دكت تبرٌد ، خزان ماء( .

 الثانً عشر

 اسابٌع( : 3الخراطة )

المختلفة والتدرٌب على أدوات المٌاس الالزمة لتنفٌذ تمارٌن ٌتم تركٌز على تدرٌب الطالب على ماكٌنات الخراطة 
 متنوعة أو كٌفٌة عمل األسنان الخارجٌة والداخلٌة وكٌفٌة اختٌار الالم المطع . 

 السالمة المهنٌة داخل ورشة الخراطة .  -أ

لمشؽوالت ، ضبط المخرطة أجزاءها وكٌفٌة العمل علٌها ، جداول السرعات ، أنواع ألالم الخراطة ، ربط ا -ب
 المركز ، أدوات . 

 تنفٌذ عملٌات خراطة )مستوٌة ، عدلة ، مدرجة( مع استخدام أدوات المٌاس . -ج

 شرح لوانٌن الخراطة المسلوبة الخارجٌة والداخلٌة . 

 تنفٌذ تمرٌن خراطة لمسلوب خارجً ومسلوب داخلً .  

 شرح لوانٌن األسنان الخارجٌة والداخلٌة . 

 خراطة األسنان خارجٌة وداخلٌة .تنفٌذ تمرٌن 

 الثالث عشر

 اسابٌع( : 3النجارة والنماذج)

ٌتم تدرٌب الطالب على استعمال العدد واألدوات النجارٌة وأدوات المٌاس المستعملة والتعرؾ على ماكٌنات 
 النجارة المختلفة واجراءات السالمة وصٌانة الماكٌنات . 

 السالمة المهنٌة داخل الورشة .  -أ

 أنواع األخشاب ومصادرها واستعماالتها .  -ب

 أدوات المٌاس والعدد الٌدوٌة المستعملة فً ورشة النجارة .  -ج

 تنفٌذ تمرٌن لشكل متوازي االضالع ، اسطوانة ، شكل مسدس

ٌن لكٌفٌة الربط التعرٌؾ بالماكٌنات الموجودة فً ورشة النجارة واجراءات السالمة والصٌانة الالزمة ، عمل تمار الرابع عشر
 و + . Tبٌن أجزاء الخشب تنفٌذ تمرٌن تعشٌمة على هٌبة  

الخامس 

 عشر
 تعرٌؾ الطالب بطرق صبػ األخشاب ، الشفرات )أنواعها ، أشكالها( . 

 تنفٌذ تكمرٌن خطر متنوع .

 

 المصادر و المراجع :

 

 

 



 جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 المعهد التمنً كربالء    

 التمنٌات المدنٌة                                      فرع / البناء و االنشاءاتلسم 

 المستوى رمز الممرر اسم الممرر و اللؽة
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 2 الرٌاضٌات
Mathematics 2 

TIBA112 2 2 - 2 االول 

       

 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 المفرداتتفاصٌل 

 الدالة االسٌة،دوال المطع الزابد،تطبٌمها. االول

 المتوالٌات . الثانً

 الدوال المنحنٌة،الدالة المٌاسٌة المشتمة ذات المراتب العلٌا . الثالث 

 االسس واللوؼارٌتمات. الرابع
 تطبٌمات فٌزٌاوٌة وهندسٌة عامة،رسم الدوال الخامس

 الموس المنحنً.الحجوم الدورانٌة،طول  السادس

 تطبٌمات فٌزٌاوٌة وهندسٌة )الشؽل،العزم،الزخم،عزم المصور الذاتً(. السابع
 الثامن و 
 التاسع

 طرق عامة فً التكامل وتشمل التعوٌض والتجزبة.

 استخدام الكسور الجزبٌة واالسٌة واللوؼارتمٌة. العاشر

 ،لاعدة )حساب حجم الكمٌات الترابٌة،ومساحة المماطع الطولٌة(الطرق العددٌة فً التكامل،لاعدة شبه المنحرؾ الحادي عشر

 حل المعادالت التفاضلٌة المنفصلة والمتجانسة والخطٌة مع تطبٌماتها المختلفة ضمن مجال االختصاص. الثانً عشر
 اٌجاد لٌمة اعلى و اوطؤ نمطة منحنً شالولً. الثالث عشر

 الرابع عشر 
والخامس 

 عشر

االحصابٌة،التوزٌعات التكرارٌة،المدرج التكراري،المنحنً التكراري،الوسط الحسابً ، المدى ، العملٌات 
 االنحراؾ المعٌاري التباٌن والتشتت النسبً.

 

 المصادر و المراجع :

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 المعهد التمنً كربالء    

 فرع / البناء و االنشاءات                                      لسم التمنٌات المدنٌة

 المستوى رمز الممرر اسم الممرر و اللؽة
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 مواد االنشاء
Construction 

Materials 
CITB120 3 4 2 2 االول 

       

 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات

 . وصؾ عام للخواص الفٌزٌاوٌة والمواصفات المٌاسٌة لمواد البناء واستعماالتها فً األبنٌة األول

 . الطابوق الطٌنً : خواصه واستعماالته وطرق صناعته الثانً

 مواصفات الطابوق الطٌنً، الفحوصات الخاصة بالطابوق الطٌنً الثالث

 . الخواص وطرق الصنعالطابوق الجٌري ـ الطابوق الزجاجً ، الرابع

 . ( الطابوق الخرسانً ـ الكتل الخرسانٌة )الخواص وطرٌمة الصنع مع توضٌح الفرق بٌن األثنٌن الخامس

 . الثرموستون ، خواصه ، وطرق صنعه السادس

 زٌارة الى أحد معامل الطابوق ومركز للمواد االنشابٌة السابع

  . استعماالت حجر البناء حسب انواعهحجر البناء ـ تصنٌفه وانواعه ،  الثامن

 السمنت البورتالندي، صنعه، تركٌبه الكٌمٌاوي، انواعه ومواصفاته التاسع

 االنابٌب الخرسانٌة، صناعتها، مواصفاتها، استخدامها فً االؼراض االنشابٌة العاشر

 االؼراض االنشابٌةالبالطات الخرسانٌة ، انواعها ،مواصفاتها ، استخدامها فً  الحادي عشر

 الفوالذ االنشابً، مواصفاته، أنواعه، استعماالته الثانً عشر

 تفصٌالت الفوالذ، اللحام، البراؼً، البرشام، واستعماالتها الثالث عشر

 زٌارة مولعٌة لمشاهدة الفوالذ االنشابً وانواعه وتوصٌالت الفوالذ والبرشام واللحام والبراؼً الرابع عشر

 مواد البناء الصدٌمة للبٌبة رالخامس عش

 

 المصادر و المراجع :

 

 

 

 

 

 



 االسبوع
 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات

التعرؾ على مختبر المواد االنشابٌة واالطالع على اسالٌب الولاٌة الصناعٌة والسالمة المهنٌة وكٌفٌة المحافظة  األول
 .وتعلم استخدام الموازٌنعلى االجهزة المستخدمة والمعدات األساسٌة فٌه 

 فحوصات الطابوق : الكثافة ،الوزن النوعً الثانً

 ساعة ،التزهر 52ساعة ،  5/1فحوصات الطابوق :االمتصاص  الثالث

 فحوصات الطابوق: مماومة االنضؽاط الرابع

 فحوصات الطابوق: األمالح الذاببة الخامس

 الخرسانً ،الكثافة االمتصاص ،األمالح الذاببةفحوصات الكتل الخرسانٌة والطابوق  السادس

 فحوصات الطابوق الزجاجً ،الكثافة االمتصاص ومماومة االنضؽاط السابع

 فحوصات الطابوق الجٌري ،الكثافة االمتصاص ومماومة االنضؽاط الثامن

 فحوصات الثرموستون ،الكثافة ،االمتصاص ،مماومة االنضؽاط التاسع

 لمختبر فحوص المواد االنشابٌةزٌارة  العاشر

 الفحوصات المٌاسٌة للبالطات الخرسانٌة وتشمل: االمتصاص واالمالح الحادي عشر

 فحص البالطات الخرسانٌة : الضؽط ومعاٌٌر الكسر الثانً عشر

 الحجارة، فحص االمتصاص لبعض أنواع الحجارة المتوفرة الثالث عشر

 فحوص الفوالذ، فحص الشد الرابع عشر

 التعرؾ ؼلى بعض المواد المستخدمة فً انتاج وتصنٌع مواد البناء الصدٌمة للبٌبة الخامس عشر

 

 المصادر و المراجع :
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 المستوى رمز الممرر اسم الممرر و اللؽة
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن
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Surveying 

CITB121 4 6 4 2 االول 

       

 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات

 األول
 .  تعرٌؾ المساحة ـ مجاالتها ـ السامها ـ استعماالتها ـ وحدات المٌاس

لٌاس المسافات األفمٌة على األراضً المستوٌة )عملٌة التوجٌه ( ـ لٌاس المسافة األفمٌة على ارض ؼٌر منتظمة 
 االنحدار .

 الثانً

لٌاس المسافات األفمٌة على األراضً المنحدرة )منتظمة االنحدار ( )اذا علم فرق االرتفاع ،اذا علمت درجة 
 انحدار األرض ( .انحدار األرض ، اذا علمت زاوٌة 

الامة واسماط األعمدة )طرق اإللامة وطرق األسماط ( ، التؽلب على العمبات  )الموانع ( التً تعترض لٌاس 
 المسافات األفمٌة .

 المسح بالشرٌط )حاالت التحشٌة عند الرفع ( . الثالث

 الرابع
 التسوٌة ـ التعارٌؾ المتعلمة بها ـ اؼراضها .

 لنماط بطرٌمة سطح المٌزان وحل امثلة .كٌفٌة حساب مناسٌب ا

 كٌفٌة حساب مناسٌب النماط بطرٌمة االرتفاع واالنخفاض وحل امثلة . الخامس

 السادس
 التسوٌة المزدوجة ـ تؤثٌر كروٌة األرض واالنكسارات الضوبٌة على اعمال التسوٌة .

 التسوٌة المملوبة ـ التسوٌة المتبادلة )العكسٌة ( مع حل امثلة .

 السابع
 مصادر األخطاء فً اعمال التسوٌة ـ درجة الدلة ـ ممدار الخطؤ المسموح به .

 المماطع الطولٌة ـ رسم الممطع الطولً ـ حل امثلة .

 الثامن
 المماطع العرضٌة ـ اٌجاد مناسٌب نماط الممطع العرضً ـ رسم الممطع العرضً .

اط خط األنشاء اذا علم المٌل ـ ) رسم الخط الممترح خط األنشاء ـ حساب مٌل خط األنشاء ـاٌجاد مناسٌب نم
 لمشروع( .

 التاسع
 حساب مساحات األراضً والمماطع العرضٌة باستعمال الطرق الترسٌمٌة والموانٌن الرٌاضٌة واإلحداثٌات .

 حساب المساحات باستخدام جهاز البالنمٌتر .

 العاشر
 حساب حجوم الكمٌات الترابٌة للحفر والردم .

 وضبط جهاز التسوٌة ـ موازنة خطوط التسوٌة ) موازنة التسوٌة ( . فحص

 الحادي عشر

الخطوط الكنتورٌة ـ خواصها ـ الفترة الكنتورٌة ـ العوامل التً تتولؾ علٌها الفترة الكنتورٌة ـ الفسحة الكنتورٌة ـ 
 تعٌٌن خطوط الكنتور ) الطرٌمة المباشرة ( .

ؼٌر المباشرة ( ، طرٌمة المماطع ـ طرٌمة نماط الضبط ـ طرٌمة المربعات ) طرق تعٌٌن خطوط الكنتور )الطرق 
 التسوٌة الشبكٌة ( .

 الثانً عشر
 رسم الخطوط الكنتورٌة ) طرٌمة الحساب وطرٌمة تمسٌم الفرق ( .

 االنحدارات ـ حساب الحجوم للخزانات ) الصهارٌج ( ـ رسم المماطع من خطوط الكنتور .

 الثالث عشر
 رافات ـ االنحراؾ الدابري ـ المختصر ـ الجاذبٌة المحلٌة .االنح

 المسح ) الرفع ( باستعمال البوصلة وتمارٌن تطبٌمٌة على كٌفٌة حسابات المسح بالبوصلة .

 الرابع عشر
المنحنٌات ـ المنحنٌات األفمٌة ـ انواعها ) الدابرٌة والمتدرجة ( ـ عناصر المنحنً الدابري البسٌط ـ ورسم كل 

 نوع .
 تصمٌم المنحنً الدابري البسٌط ) المعادالت الخاصة بذلن ( ـ رسم المنحنً الدابري البسٌط .

 المنحنٌات الرأسٌة ـ تصمٌم المنحنً الرأسً . الخامس عشر

 . 1711عبد الكرٌم توما ، كتاب المساحة المستوٌة و الطوبؽرافٌة ، جامعة بؽداد ،  - 1المصادر و المراجع :

 . 1791فوزي صادق الخالصً ، كتاب المساحة المستوٌة ، الجامعة المستنصرٌة ،  د. - 5



 االسبوع
 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات

 األول

التعرؾ على اجهزة المساحة فً مختبر المساحة وتعلٌم الطالب على لراءة الشرٌط بؤنواعه ،النبال ، الشواخص ، 
 استالم األجهزة واعادتها ، الدفتر الحملً ، كٌفٌة كتابة التمرٌر . اسلوب استعمال األجهزة وعملٌة

لٌاس مسافة افمٌة بالطرق التمرٌبٌة ) الخطوات ( وبالشرٌط ، لٌاس مسافة افمٌة على ارض ؼٌر منتظمة 
 االنحدار.

 الثانً
 المختلفة .ممٌاس الرسم / العددي ـ التخطٌطً الطولً والشبكً ـ مع حل تمارٌن حول مماٌٌس الرسم 

تمرٌن حول الامة واسماط األعمدة ) طرق اإللامة ،طرق األسماط ( مع اعطاء تمرٌن مخطط سناتر لمبنى بسٌط 
 واسماطه على األرض .

 تمرٌن رفع منطمة بالشرٌط وتحضٌر خارطة بممٌاس رسم معٌن . الثالث

 الرابع
 ـ انواعها وكٌفٌة المراءة علٌها .جهاز التسوٌة ـ انواعه ـ كٌفٌة نصب الجهاز ـ مساطر التسوٌة 

 اجراء تسوٌة طولٌة وحساب المناسٌب فٌها بطرٌمة سطح المٌزان .

 حل امثلة تطبٌمٌة لحساب المناسٌب بالطرٌمتٌن ) سطح المٌزان ، االرتفاع واالنخفاض ( . الخامس

 السادس
 اجراء عملٌة تسوٌة مزدوجة ، وحساب المناسٌب المعدلة .

 تسوٌة متبادلة .اجراء عملٌة 

حل امثلة حول العمبات فً اعمال التسوٌة ) التسوٌة المملوبة ( ، حل امثلة حول درجة الدلة ، ممدار الخطؤ  السابع
 المسموح به ، تصحٌح الخطؤ .

 الثامن
اجراء تسوٌة طولٌة ) عمل ممطع طولً ( مع رسم الممطع الطولً ، اختٌار خط انشاء مناسٌب وحساب مٌله ) 

 مٌوله ( .

 عمل ممطع طولً ومماطع عرضٌة ـ رسم الممطع الطولً والمماطع العرضٌة وتوضٌح خطوط األنشاء علٌها .

تمارٌن تطبٌمٌة حول حساب مساحات األراضً والمماطع العرضٌة باستعمال الطرق الترسٌمٌة والموانٌن  التاسع
 الرٌاضٌة واإلحداثٌات .

جهاز التسوٌة ) فحص الوتدٌن ( مع حل امثلة متعلمة بذلن .واستخراج ثابت  اجراء تمرٌن حول فحص وضبط العاشر
 الجهاز

 الحادي عشر
 تعٌٌن خطوط الكنتور بالطرٌمة المباشرة فً الحمل .

 تعٌٌن خطوط الكنتور فً الحمل بطرٌمة المربعات ) التسوٌة الشبكٌة ( .

 الثانً عشر
 رٌمة الحساب وتمسٌم الفرق .تمارٌن تطبٌمٌة حول رسم الخطوط الكنتورٌة بط

 مشروع عمل خارطة طوبوؼرافٌة ورسم الخطوط الكنتورٌة علٌها .

 الثالث عشر

 التعرؾ على جهاز البالنمٌتر وحساب مساحات األشكال ؼٌر المنتظمة .

رفع  البوصلة اجزاإها ،انحرافها ، لٌاس االتجاهات ، االنحرافات واستخراج الزواٌا الداخلٌة للمضلع المؽلك .
مضلع مؽلك باستعمال البوصلة وتصحٌح االنحرافات وحساب الزواٌا الداخلٌة للمضلع المؽلك  بعد رسم المضلع 

. 

كٌفٌة تخطٌط المنحنٌات األفمٌة البسٌطة بواسطة الشرٌط فمط . حل امثلة تطبٌمٌة حول تصمٌم المنحنً الدابري  الرابع عشر
 البسٌط ورسمه .

 كٌفٌة حساب مناسٌب المنحنً الرأسً وكٌفٌة اسماطه على األرض . تمرٌن حول الخامس عشر

 

 المصادر و المراجع :

 . 1711عبد الكرٌم توما ، كتاب المساحة المستوٌة و الطوبؽرافٌة ، جامعة بؽداد ،  - 1

 . 1791د. فوزي صادق الخالصً ، كتاب المساحة المستوٌة ، الجامعة المستنصرٌة ،  - 5
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 االسبوع
 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات

 االول
الرسم الهندسً واهمٌته . تثبٌت اللوحات . جدول البٌانات ، استعمال اداوت الرسم . انواع الخطوط العمودٌة 

 واالفمٌة والمابلة بزواٌا متعددة . 
 باالسلوب العمودي والمابل واللؽة العربٌة وكتابة الحروؾ والكلمات بالٌد الحرة .الكتابة الهندسٌة باللؽة الالتٌنٌة  الثانً
 ممٌاس الرسم واناوعه مع رسم امثلة الشكال هندسٌة متعددة بمماٌٌس متنوعة . الثالث

 رسم العملٌات الهندسٌة الخاصة بالمستمٌم والمثلث . الرابع

 بالدابرة ن مع رسم مضلعات داخل وخارج الدابرة .رسم العملٌات الهندسٌة الخاصة  الخامس
 رسم العملٌات الهندسٌة الخاصة بااالشكال البٌضوٌة ، مع رسم زخارؾ هندسٌة واشكال زخرفٌة متنوعة .  السادس
 انواع المطاعات  المخروطٌة ، ورسم الحلزونات . السابع
 لط الثالثة شرح طرق االسماط مع رسم واجهات اجسام بسٌطة .االسماط ، تعرٌفه ، زاوٌة االسماط ، اظهار المسا االثامن
 تطبٌمات الجسام عمودٌة وأفمٌة متنوعة . التاسع
 اسماط الجسام عمودٌة وأفمٌة متنوعة .  العاشر

 اسماط عمودي ألجسام تحتوي على سطوح مابلة . الحادي عشر
الثانً والثالث 
 والرابع عشر

 بروزات وتجاوٌؾ اسطوانٌة . اسماط عمودي ألجسام تحتوي على

 ( تعرٌفه ومبادبه31االسماط المحوري بزاوٌة ) الخامس عشر
 المصادر و المراجع :

 . 1719الرسم الهندسً ، ٌوسؾ الراضً ، هٌبة التعلٌم التمنً ، الخط الهندسً ، مكرم انور مراد الشٌخ ، هٌبة التعلٌم التمنً ،  - 1

 . 1791الموسوي ، ٌوسؾ الراضً  ،هٌبة التعلٌم التمنً الرسم الهندسً ن هاشم عبود  - 5

بٌروت  –كراسة الرسم الهندسً ، االستاذ عباس بٌومً ، د. دمحم زكرٌا ، جامعة االسكندرٌة ،منشورات الراتب لالبحاث الجامعٌة  - 3
1793 . 

 1791الرسم الهندسً ، د. فتحً الشرٌؾ كلٌة التكنلوجٌا المطرٌة جامعة حلوان  - 2
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 االسبوع
 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات

 على اجسام بسٌطة .تطبٌمات االسماط المحوري  االول
 تطبٌمات االسماط المحوري على اجسام ذات سطوح مابلة . الثانً

الثالث و 
 الرابع

 تطبٌمات االسماط المحوري على اجسام ذات بروزات وتجاوٌؾ اسطوانٌة .

 تطبٌمات االسماط المحوري متنوعة باستخدام نظام االوتوكاد . الخامس
 المماطع ن انواعها و اظهارها على المسالط مع وضع االبعاد علٌها   السادس

السابع و 
 الثامن

 رسم اجسام ممطوعة فً حالة المنظور مع وضع خطوط المطع واظهارها .

 رسم اجسام ممطوعة فً حالة المنظور . التاسع
 تجمٌع المسالط واظهار المنظور الجسام بسٌطة . العاشر

الحادي عشر 
 الثانً عشرو 

 تجمٌع واظهار المنظور الجسام بسٌطة .

 تجمٌع المسالط واظهار المنظور باستخدام الحاسبة الجسام متنوعة . الثالث عشر
 تجمٌع المسالط واظهار المنظور باستخدام الحاسبة الجسام متنوعة . الرابع عشر

 ومصطلحاته .فكرة عن  مبادئ الرسم المعماري ومبادبه ورموزه  الخامس عشر

 

 المصادر و المراجع :

 . 1719الرسم الهندسً ، ٌوسؾ الراضً ، هٌبة التعلٌم التمنً ، الخط الهندسً ، مكرم انور مراد الشٌخ ، هٌبة التعلٌم التمنً ،  - 1

 . 1791الرسم الهندسً ن هاشم عبود الموسوي ، ٌوسؾ الراضً  ،هٌبة التعلٌم التمنً  - 5

بٌروت  –الهندسً ، االستاذ عباس بٌومً ، د. دمحم زكرٌا ، جامعة االسكندرٌة ،منشورات الراتب لالبحاث الجامعٌة كراسة الرسم  - 3
1793 . 

 1791الرسم الهندسً ، د. فتحً الشرٌؾ كلٌة التكنلوجٌا المطرٌة جامعة حلوان  - 2
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 تفاصٌل المفردات االسبوع

 االول
تفاصٌل  لراءة الخرابط االنشابٌة و كٌفٌة تدلٌمها فً الموالع مع مطابمة الخرابط االنشابٌة و المعمارٌة و

 التاسٌسات الصحٌة .

 الثانً
 اجراء الفحوصات المختبرٌة و الحملٌة للمواد االنشابٌة و المواصفات الفنٌة . – 1
 استخدام اجهزة المساحة المختلفة العمال الهندسة المدنٌة . – 5

 الثالث
مثل الفحوصات المولعٌة و المٌام باالعمال الخرسانٌة ) االنتاج و الصب المولعً و بمٌة التفاصٌل العملٌة 

 المختبرٌة للخرسانة ( .

 الرابع
 تنظٌم و ادارة المولع و توجٌه االعمال و مرالبة على تنفٌذها و تحدٌد انتاجٌة المكابن و كلؾ تشؽٌلها . – 1
 اجراء الفحوصات الحملٌة و المختبرٌة للتربة و لراءة التمارٌر المختبرٌة و استخدامها الؼراض الهندسة – 5

 المدنٌة .

 الخامس
احتساب الفمرات الداخلٌة فً تنفٌذ المبانً و الذرعات لالعمال المختلفة و احتساب المواد الداخلة فً تلن الفمرات 

 مع احتساب كلفتها .

 السادس
و تدرٌب الطالب على البرمجٌات االخرى  Auto CADاستخدام الحاسوب فً اعمال الهندسة المدنٌة وفك نظام 

 فً المولع التدرٌبً . المتوفرة

 السابع
لٌام بالمرالبة على االعمال االنشابٌة و المدنٌة مع لٌام الطالب ببعض االعمال التً تكسبه الخبرة فً اولاتها  – 1
. 
 متابعة عمل المكابن االنشابٌة فً مولع العمل . – 5

 الثامن
 لٌام باعمال الصٌانة االنشابٌة لالبنٌة . – 1
 صٌؾ الوظٌفً لخرٌج المعهد فً مولع العمل .ممارسة التو – 5

 

 المصادر و المراجع :
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 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات

1-2 
 

Definition of mechanics – general preview of physics related with using the 
personal calculator – vector quantities and scalar quantities – triangle and 
parallel ogram forces low - Analysis of forces. 

3 
Moment of forces.    

 Couples – Moment of couples, Transformation of couple.     

4 Resultant Parallel and Concurrent forces. 

5-6 
Distributed forces.  

Equilibrium, equation of equilibrium in plane. 

7 
Types of Beams – of Supports.   

Trusses Analysis of Trusses by Joint method. 

8-9 
Analysis of Trusses by section  method .                   

Friction – Nature of friction  –  Friction angle .                        

10 
Centroid of simple engineering shape- Centroid of Composite Engineering 
shape. 

11 
Moment of inertia of simple engineering shapes _ moment of inertia of 
composite engineering shapes. 

12 
Introduction on strength of materials - definition of stress and their types -  
factor of safety - Stress. 

13 
Htooks law – Relation Between Stress and strain – side strain. 

Poisson s ratio – stress and strain. 

14 
Drawing of shear force and bending moment.  
Shear force and bending moment. 

15 

Bending stress of beam.  

Shear stress of beams.  

Beams made of two different material . 

 

 المصادر و المراجع :

 



 االسبوع
 العملٌةالمفردات 

 تفاصٌل المفردات

1-2 
 

Definition of mechanics – general preview of physics related with using the 
personal calculator – vector quantities and scalar quantities – triangle and 
parallel ogram forces low with applications. 
Analysis of forces with applications. 

3 
Applications on Moment of forces.    

 Couples – Moment of couples, Transformation of couple.    Applications of  

4 
 

Applications of Resultant Parallel and Concurrent forces . 

5-6 
Applications of distributed forces. 
Applications of Equilibrium, applications on equation of equilibrium in plane. 

7 
 Applications on Types of Beams – applications on Type of Supports.   

Trusses Analysis of Trusses by Joint method with applications. 

8-9 

Analysis of Trusses by section method   with applications.                   

Friction – Nature of friction –   Friction angle , Application of friction lows.          
              

10 
Centroid of simple engineering shape Centroid of Composite Engineering 
shape with application. 

11 
Applications of moment of inertia of simple engineering shapes _ applications 
of moment of inertia of composite engineering shapes. 

12 

Introduction on strength of materials - definition of stress and their types -  

factor of safety with  applications. 

Application of stress. 

13 
Hooks law – Relation Between Stress and strain – side strain with application. 

Poisson s ratio – applications on stress and strain. 

14 
Application on  Equation and drawing of shear force and bending moment.  
Application of shear force and bending moment. 

15 

Application on Bending stress of beam.  

Application of Shear stress of beams.  

Applications on beams made of two different material. 

 

 المصادر و المراجع :

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 المعهد التمنً كربالء    

 لسم التمنٌات المدنٌة                                      فرع / البناء و االنشاءات

 المستوى رمز الممرر اسم الممرر و اللؽة
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 البناء واالسفلت مواد
Building Materials 

and Asphalt 
CITB126 3 4 2 2 االول 

       

 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات

 المواد الرابطة وانواعها ، المواد الرابطة التً ال تماوم الرطوبة ) الجص ( الخواص والصنع .  األول

 مونة السمنت ، مونة السمنت ـ نورة ( ، النورة ،طرٌمة صنعها ،خواصهاالمواد التً تماوم الرطوبة )  الثانً

 المنتوجات الجبسٌة ـ انواعها وخواصها ومواد السموؾ الثانوٌة وانواعها . الثالث

 مواد التطبٌك ، الكاشً والبالطات وانواعها ، طرق الصنع ـ طرٌمة التطبٌك ـ المفاصل الرابع

 ه المستعملة وطرق استخدامه ، طرق تجفٌؾ الخشب وعٌوب الخشب .الخشب ـ اصله وانواع الخامس

 المعادن ) المواد الحدٌدٌة وؼٌر الحدٌدٌة ( واستعماالتها فً األبنٌة ، الحدٌد طرق صنعه وانواعه واستعماالته السادس

 وطرق الصنع واستعماالتها المواد المانعة للرطوبة وسبب استعمالها، المواد المانعة للرطوبة العالٌة: انواعها السابع

 الثامن
المواد المانعة للرطوبة شبه المرنة والمرنة ، انواعها واستعماالتها وطرق صنعها والمواد السابلة المانعة 

 للرطوبة.

 األٌبوكسً ، تعرٌفه ، خواصه ، انواعه ، استعماالته . التاسع

 مواد العزل الحراري ، مواد العزل الصوتً . العاشر

 االصباغ ، الزجاج الحادي عشر

 نظرة عامة عن المواد األسفلتٌة ، خواص المواد اإلسفلتٌة . الثانً عشر

 انواع األسفلت واستخداماته فً األعمال اإلنشابٌة . الثالث عشر

 المعجون المٌري ) الماستن( االستعماالت والخواص والفحوصات المٌاسٌة الرابع عشر

 ٌري، الخواص واالستعماالت والفحوص الحملٌةاللباد الم الخامس عشر

 

 المصادر و المراجع :

 جالل بشٌر سرسم ، المواد االنشابٌة ، هٌبة التعلٌم التمنً . - 1

2 -  V.S. Chav Han, G.C. Chikute, P.R. Modak , Building Technology and Materials : A 

Comprehensive Approach , Technical Publication , Vikram Jain Books ( New Delhi India ) , 2010 

 

 



 االسبوع
 المفردات العملٌة

 تفاصٌل المفردات

 الفحوصات المٌاسٌة للمواد الرابطة )األٌبوكسً( األول

 الرابطة التً ال تماوم الرطوبة ،الجص ،الموام المٌاسً ،ولت التصلبفحوصات المواد  الثانً

 فحص النعومة للجص ، لوة الشد و لوة التحمل للجص الثالث

 الفحوصات المٌاسٌة للكاشً،  فحص الضؽط ومعاٌٌر االنكسار للكاشً والبالطات الخرسانٌة الرابع

 رطوبةالمواصفات المٌاسٌة لفحص المواد المانعة لل الخامس

 فحص الضؽط العمودي والموازي لأللٌاؾ الخشبٌة السادس

 فحص األنفالق للخشب وفحص االنحناء السابع

 المواصفات المٌاسٌة لفحص المواد العازلة للحرارة والمواد العازلة للصوت المتوفرة الثامن

 المواصفات المٌاسٌة لفحص المواد لألصباغ التاسع

 بطرٌمة االحتراق لألسفلت _سمنتفحص اللٌونة  العاشر

 Ring And Ball Testفحص اللٌونة بطرٌمة  الحادي عشر

 Ductility Testفحص المطواعٌة لألسفلت    الثانً عشر

 Flash Pointفحص درجة االتماد بطرٌمة    الثالث عشر

 Spot Testفحص درجة التجانس بطرٌمة    الرابع عشر

 المٌاسٌة للزجاجالفحوصات  الخامس عشر

 

 المصادر و المراجع :

 جالل بشٌر سرسم ، المواد االنشابٌة ، هٌبة التعلٌم التمنً . - 1

2 -  V.S. Chav Han, G.C. Chikute, P.R. Modak , Building Technology and Materials : A 

Comprehensive Approach , Technical Publication , Vikram Jain Books ( New Delhi India ) , 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات األوسط التمنٌة 

 المعهد التمنً كربالء    

 لسم التمنٌات المدنٌة                                      فرع / البناء و االنشاءات

 المستوى رمز الممرر اسم الممرر و اللؽة
 الساعات االسبوعٌة

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 المبانً والبناء المصنع
Building construction 

and fabricated 
CITB127 2 2 - 2 االول 

       

 االسبوع
 المفردات النظرٌة

 تفاصٌل المفردات

 األول
ممدمة عن طرق تنفٌذ المشارٌع األنشابٌة واألطراؾ ذات العاللةـ مهمات كل من اعضاء فرٌك عمل المشارٌع 

خاصة الفنٌٌن وتنظٌم وتخطٌط مولع العمل والعوامل التً تإثر فً ذلن مع اعداد مخطط لمولع العمل  األنشابٌة
 لمشروع معٌن.

 الثانً
الحفرٌات الترابٌة، طرق اسناد جوانب الحفر، حفر السرادٌب التمنٌات المستعملة فً سحب المٌاه الجوفٌة اثناء 

 الصحٌحة لعملها .االنشاء، االمالبٌات الترابٌة والطرق 

 الرطوبة واضرارها، طبمات مانع الرطوبة لكل من السرادٌب و الجدران و التسطٌح. الثالث

 الرابع
بناء الجدران بالطابوق ، أجزاء الطابوق المستعملة فً البناء ، طرق الربط ، الدرز، بناء الجدران بالحجر ) 

 أنواع إعداد الحجارة ، أنواع الربط ، المفاصل (

 لخامسا
بناء الجدران بالكتل اإلنشابٌة ) أنواع الكتل ومواصفاتها (.تمنٌات انهاء الجدران من الخارج بانواعها، تمنٌات 

 انهاء الجدران من الداخل بانواعها

 شرح انواع االرضٌات والسموؾ وطرق تنفٌذها  السادس

 السابع
والسموؾ. تمنٌات العزل الحراري. السموؾ الثانوٌة طرق انهاء االرضٌات للطابك االرضً والطوابك االخرى  

 )انواعها وطرق تثبٌتها( .

 .الموالب الخرسانٌة)االنواع،المتطلبات ،المكونات(رفع الموالب ،االسباب التً تإدي الى انهٌار الموالب. الثامن

 التاسع
 االنابٌب المستخدمة لكل منها وطرق الربط والتثبٌت.  التؤسٌسات الصحٌة )الماء الصافً ، المجاري( انواع

 التاسٌسات الكهربابٌة لالبنٌة وانواعها.

 العاشر
 االبواب والنوافذ)االنواع، المتطلبات،المكونات (

 المفاصل فً االبنٌة)المفاصل االنشابٌة، مفاصل التمدد(تفاصٌل كل نوع وطرق تنفٌذها

 ٌة، الساللم ، المصاعد ) األنواع ، المكونات ، طرق اإلنشاء (.طرق االنتمال فً االبن الحادي عشر

 البناء المصنع )الخواص ، المستلزمات( .االصناؾ المختلفة للبناء المصنع وخصابص كل نوع الثانً عشر

 تركٌبهامكونات معمل البناء المصنع وطرٌمة اإلنتاج  تفاصٌل االعضاء االنشابٌة فً البناء المصنع وطرق  الثالث عشر

 المفاصل فً البناء المصنع )انواعها، مكوناتها طرق تنفٌذها( الرابع عشر

 تعرٌفها والعوامل المإثرة فٌها –الهندسة المستدامة  الخامس عشر

 المصادر و المراجع :

 . 1771عدنان الدهان ، كتاب المبانً و البناء المصنع ، هٌبة التعلٌم التمنً ،  - 1

 . 1771انشاء المبانً ، هٌبة التعلٌم التمنً ، زهٌر ساكو ،  - 5

 

 

 



 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 هٌبة التعلٌم التمنً

 اللجنة األستشارٌة للتخصصات المدنٌة

 لسم التمنٌات المدنٌة

 الخطط الدراسٌة ومفردات المناهج للتخصصات المدنٌة                  

                                                               

 البناء واألنشاءات 

 المرحلة الثانٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 هٌبة التعلٌم التمنً                                                                                 

 الفرع: بناء وانشاءات              المسم : التمنٌات المدنٌة     للتخصصات المدنٌة               االستشارٌةاللجنة 

 المرحلة: الثانٌة     

 تمنٌة الخرسانة

Concrete Technology 

 الساعات األسبوعٌة

 م ع ن

2 2 4 

األساسٌة لمكونات الخرسانة وتركٌبها واألسالٌب المختلفة فً صب الخرسانة هدؾ المادة العام والخاص: تعلٌم الطالب المبادئ 

 وإنتاجها فً الموالع اإلنشابٌة وأنواع الخرسانة الحدٌثة والتفاصٌل العملٌة الخاصة باألعمال الخرسانٌة .

 تفاصٌل المفردات النظرٌة األسبوع

 األول

تعارٌؾ:الخرسانة االعتٌادٌة، الخرسانة المسلحة، مراجعة عامة عن المواد الداخلة فً الخرسانة. 

خرسانة الصب المولعً، الخرسانة المسبمة الخلط، الخرسانة المسبمة الصب، الخرسانة المسبمة 

 الجهد.

 إنتاج وخلط الخرسانة ، أنواع الخلط، أنواع الخالطات، زمن الخلط . الثانً

 الثالث و الرابع

 التشؽٌل والموام .خواص الخرسانة الطرٌة : لابلٌة 

الفحوصات الخاصة بالخرسانة الطرٌة: فحص السٌولة، فحص االختراق، فحص الهطول، فحص 

عامل الرص، فحص إعادة التشكٌل بالرجات واالهتزازات الترددٌة ، ودراسة العوامل المإثرة على 

 لابلٌة التشؽٌل.

 االنكماش اللدن، ووحدة الوزن فً الخرسانة الطرٌة.خواص الخرسانة الطرٌة:النزؾ، االنفصال،  الخامس والسادس 

 

 السابع والثامن 

تؤثٌر الفراؼات الهوابٌة وطرق لٌاسها ، حساب وحدة الوزن،النتاج،عامل االسمنت فً الخرسانة 

 الطرٌة، معادلة الكثافة و معادلة الحجوم المطلمة لحساب مكونات الخرسانة.

 االعتٌادٌة.نمل، صب ورص الخرسانة  التاسع

 إنضاج )معالجة( الخرسانة، الصب فً المناخ الحار والبارد . العاشر

 ضخ الخرسانة ، خواص الخرسانة فً الضخ ، األجهزة المستخدمة فً الضخ . الحادي عشر

 جة.الخرسانة الجاهزة الخلط: تعرٌفها، فوابدها وأسالٌب إنتاجها، الشاحنات الخالطة والشاحنات الرجا الثانً عشر

 مماومة الخرسانة المتصلبة ، طبٌعة مماومة الخرسانة ، أنواع المماومة . الثالث عشر 

 الرابع عشر
فحوصات مماومة الخرسانة: فحص مماومة االنضؽاط ، فحص مماومة الشد، )فحص الشد باالنحناء 

 وفحص الشد باالنشطار(. 

 المتصلبة.العوامل المإثرة على مماومة الخرسانة  الخامس عشر



 العوامل المإثرة على نتابج فحوصات مماومة الخرسانة المتصلبة.

 انكماش الخرسانة: انكماش الجفاؾ، االنكماش المتباٌن ، انكماش الكربنة. السادس عشر

 السابع عشر
المواد المضافة للخرسانة: تعرٌفها ، فوابدها واستعماالتها، المواد الربٌسٌة الداخلة فً تركٌبها ، 

 المالحظات الواجب اتخاذها عند استخدامها.

 الثامن عشر
أنواع المواد المضافة: المعجلة ، المبطبة، الملدنات ، الباعثة للفراؼات الهوابٌة ، ؼبار السٌلٌكا، 

 المفمعة ، مانعة الرطوبة ، تخفٌؾ الوزن ...الخ.

 الطرٌمة األمرٌكٌة. -تصمٌم الخلطات الخرسانٌة: أ التاسع عشر

 الطرٌمة البرٌطانٌة. -تصمٌم الخلطات الخرسانٌة: ب العشرون

 مسابل تطبٌمٌة لتصمٌم الخلطات االعتٌادٌة  الحادي والعشرون

 مسابل تطبٌمٌة لتصمٌم الخلطات الحاوٌة على مواد مضافة. الثانً والعشرون

 الثالث والعشرون
دة ، طرق النبضات و طرق الفحوصات ؼٌر االتالفٌة للخرسانة: طرق االشعاع ، طرق الصال

 الرنٌن.

 ( فً الخرسانة كاأللٌاؾ )البالستٌكٌة، الزجاجٌة، الحدٌدٌة ، الخشبٌة(.Fibersاستعمال األلٌاؾ ) الرابع والعشرون

 ( فً الخرسانة ، الخرسانة البولٌمرٌة.Polymersاستعمال البولٌمرات ) الخامس والعشرون

 السادس والعشرون
الخرسانة: الكتلٌة ، الخفٌفة الوزن ، الخرسانة الثمٌلة  الخرسانة تحت الماء ،  األنواع الخاصة من

 (.PACخرسانة الركام مسبك الوضع )

 السابع والعشرون

 الثامن والعشرون

( ، HSC( ، الخرسانة عالٌة المماومة )HPCاألنواع الخاصة من الخرسانة: الخرسانة عالٌة األداء )

( ، الخرسانة مرصوصة RPC، الخرسانة ذات المساحٌك الفعالة ) (SCCالخرسانة ذاتٌة الرص )

 (.RCCبالحدل )

 التاسع والعشرون

 الثالثون

إصالح وصٌانة ومعالجة الخرسانة فً المبانً باستعمال بعض المواد الحدٌثة كاالٌبوكسً واأللٌاؾ 

 الكاربونٌة.

 

 PAC : Pre-placed Aggregate Concrete خرسانة الركام مسبك الوضع               
 HPC : High Performance Concrete الخرسانة عالٌة األداء

 HSC : High Strength Concrete الخرسانة عالٌة المماومة
   SCC : Self-compacting Concrete الخرسانة ذاتٌة الرص

 RPC : Reactive Powder Concrete الخرسانة ذات المساحٌك الفعالة
 RCC : Roller-compacted Concrete مرصوصة بالحدلالخرسانة 

 

 

 

 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 هٌبة التعلٌم التمنً                                                                                 

 المدنٌة           الفرع: بناء وانشاءاتاللجنة األستشارٌة للتخصصات المدنٌة          المسم : التمنٌات 

 المرحلة: الثانٌة     

 تمنٌة الخرسانة

Concrete Technology 

 الساعات األسبوعٌة

 م ع ن

2 2 4 

 تفاصٌل المفردات العملٌة والتطبٌمٌة األسبوع

 مراجعة عامة عن الفحوصات الخاصة عن السمنت   والركام األول

 (  للخرسانة الطرٌةSlumpفحص الهطول ) الثانً

 (  فحص عامل الرص للخرسانة الطرٌة.Compacting Factor) الثالث

 فحص اعادة التشكٌل بالرجات الترددٌة للخرسانة الطرٌة الرابع

 فحص اعادة التشكٌل باالهتزازات الترددٌة للخرسانة الطرٌة. الخامس

 الطرٌة.( للخرسانة Flow Testفحص االنسٌاب  ) السادس

 ( / مولعً/للخرسانة الطرٌة.Penetration Testفحص االختراق  ) السابع

 تجربة تؤثٌر الماء/السمنت على مماومة تحمل الخرسانة المتصلبة. الثامن

 تجربة تؤثٌر نسبة الخلط  ) محتوى السمنت ( على مماومة تحمل الخرسانة المتصلبة التاسع

 ماومة تحمل الخرسانة المتصلبةتؤثٌر طرق االنضاج على م العاشر

 تؤثٌر طرٌمة الرص)الٌدوي والمٌكانٌكً(على مماومة تحمل الخرسانة المتصلبة الحادي عشر

 تؤثٌر شكل وحجم النموذج على مماومة تحمل الخرسانة المتصلبة الثانً عشر

 تجربة تؤثٌر العمر  على مماومة تحمل الخرسانة المتصلبة الثالث عشر

 (   للخرسانة المتصلبة.Indirect Splitting Tensile Testتجربة فحص مماومة الشد ) الرابع عشر

تجربة اٌجاد معاٌر الكسر)االنحناء( للخرسانة المتصلبة باستخدام نماذج على شكل جسور  الخامس عشر

 خرسانٌة ؼٌر مسلحة

 الطرٌةفحص تؤثٌر إستعمال المضافات على لابلٌة تشؽٌل الخرسانة  السادس عشر

السابع عشر         

 والثامن عشر

فحص تؤثٌر المواد المضافة على مماومة الخرسانة المتصلبة ) مماومة اإلنضؽاط ، مماومة 

 الشد باإلنشطار ، مماومة الشد باإلنحناء ( 



 فحص مطرلة شمٌدت التاسع عشر

 فحص الموجات فوق الصوتٌة العشرون

 األلٌاؾ على لابلٌة تشؽٌل الخرسانة الطرٌة .فحص تؤثٌر  الحادي والعشرون

فحص تؤثٌر األلٌاؾ على مماومة الخرسانة المتصلبة ) مماومة اإلنضؽاط ، مماومة الشد  الثانً والعشرون

 باإلنشطار ، مماومة الشد باإلنحناء ( .

 فحص لابلٌة التشؽٌل للخرسانة الخفٌفة الوزن . الثالث والعشرون

 حص مماومة اإلنضؽاط للخرسانة الخفٌفة الوزن .ف الرابع والعشرون

 الخامس والعشرون
فحوصات المماومة للخرسانة العالٌة المماومة ) مماومة اإلنضؽاط ، مماومة الشد 

 باإلنشطار ، مماومة الشد باإلنحناء ( .

 السادس والعشرون
، مماومة الشد باإلنشطار ،  فحوصات المماومة للخرسانة العالٌة األداء ) مماومة اإلنضؽاط

 مماومة الشد باإلنحناء ( .

 فحص لابلٌة التشؽٌل للخرسانة ذاتٌة الرص . السابع والعشرون

فحص المماومة للخرسانة ذاتٌة الرص ) مماومة اإلنضؽاط ، مماومة الشد باإلنشطار ،  الثامن والعشرون

 مماومة الشد باإلنحناء ( .

 -التاسع والعشرون 

 ونالثالث

( باتباع الطرٌمة Job Mixمشروع تصمٌم الخلطات الخرسانٌة ، عمل خلطات تجرٌبٌة  )

االمرٌكٌة والبرٌطانٌة ٌتضمن كافة الفحوصات  الخاصة بالسمنت والركام والخرسانة 

 الطرٌة والمتصلبة.
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 الساعات األسبوعٌة
 تمنٌات اإلنشاء

Technology Of Construction 
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اهداؾ المادة :إكساب الطالب مهارة ٌدوٌة وتؤهٌله للمٌام بتنفٌذ األعمال اإلنشابٌة وأعمال البناء لٌكون مإهالً عند تخرجه 

 لإلشراؾ الكفوء على العمل .

 

 االسبوع تفاصٌل المفردات العملٌة 

 األول المساحة .تخطٌط االسس ، بؤستخدام أجهزة 

 الثانً الحفرٌات ، وإسناد جوانب الحفر .

 الثالث عمل وتسلٌح اساس لجدار أو ِدعامة .

 الرابع عرض فلم علمً ألعمال الركابز ، أنواع وكٌفٌة عملها والمكابن المستعملة لذلن .

 أعمال البناء بالطابوق ، ربط إنكلٌزي ، ربط ألمانً ، أنواع اخرى من الربط . 
 الخامس

 والسادس

 السابع البناء بالكتل ) البلون ، الثرموستون ( . 

 أعمال المالب الخشبً ، التدرٌب على عمل لالب خشبً لعمود وجسر وساللم وسموؾ . 
 الثامن

 والتاسع

 العاشر صب الخرسانة العادٌة والمسلحة وإستعمال الخبط الٌدوي ، وكذلن التدرٌب على الخباطة اآللٌة .

 الحادي عشر زٌارة علمٌة لمولع عمل لالب خشبً وصب الخرسانة .

أعمال التسلٌح ، حدٌد التسلٌح ، الطرٌمة الصحٌحة فً إستخدامه ، عمل نماذج تسلٌح لعمود 

 وسمؾ وجسر .

 الثانً عشر

 والثالث عشر 

توفرها عرض فلم األعمال الحدٌدٌة ، المماطع اإلنشابٌة الحدٌدٌة ومماطع األلمنٌوم وعند عدم   الرابع عشر 



 علمً لذلن .

 الخامس عشر التطبٌك بالكاشً والشتاٌكر .

أعمال مانع الرطوبة ، التدرٌب على إستخدام بعض المواد المانعة للرطوبة  وكٌفٌة إستخدامها 

 بشكل أمثل مثل اللباد اإلسفلتً ، المواد المٌرٌة وحسب ماهو متوفر .

 السادس عشر

 والسابع عشر 

 الثامن عشر عرض فلم علمً عن مواد العزل الحراري : أنواعها وكٌفٌة إستخدامها وفوابدها .

 التاسع عشر أعمال البٌاض ، بٌاض جدار بإستخدام الجص .

 أعمال اللبخ والنثر :

 بإستخدام مونة السمنت . .1

 نورة . -بإستخدام مونة السمنت .5

 العشرون

 والحادي والعشرون

 الثانً والعشرون بالكاشً الفرفوري .أعمال التؽلٌؾ 

 الثالث والعشرون أعمال تؽلٌؾ الجدران ، تؽلٌؾ جدار بإستخدام الحالن .

 الرابع والعشرون السموؾ الثانوٌة ) ألمؽربٌة ( ، عمل نموذج لسمؾ مؽربً ، التدرٌب على طرٌمة تثبٌتها .

 الخامس والعشرون نوع على السطح المصبوغ (.أعمال الصبػ ) التدرٌب على كٌفٌة إستخدامها ومالبمة كل 

األعمال الصحٌة : تدرٌب الطالب على كٌفٌة مد أنابٌب الصرؾ الصحً وأنابٌب المٌاه الصافٌة 

 وموالع األحواض والبانٌوهات والمراحٌض وؼٌرها .

 السادس والعشرون

حولها وكٌفٌة تركٌب  األعمال الكهربابٌة : تدرٌب الطالب على عمل السوٌجات واإلنهاء الصحٌح

 بعض المصابٌح الكهربابٌة ) تؤسٌس نمطة ضوء وبلن ( .

 السابع والعشرون

 الثامن والعشرون لمبردة ( . Ductاألعمال المٌكانٌكٌة : عمل مجاري التهوٌة )أي عمل مجرى 

 التاسع والعشرون أعمال الطرق عمل أساس وتحت األساس لطرٌك ) كنموذج ( .

 والثالثون
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هدؾ المادة العام : تعرٌؾ الطالب بالخواص المٌكانٌكٌة للتربة التً ٌتمكن من خاللها من تمدٌر خطورة 

 إختٌار نوع األساس وتؤثٌر المنشآت التً تمام على أنواع مختلفة من التربة .

الخاص : تؤهٌل الطالب وإكسابه المهارة الالزمة فً تصنٌؾ التربة وإجراء الفحوصات الالزمة هدؾ المادة 

 علٌها ) حملٌة أو مختبرٌة ( وعاللة ذلن بالمنشآت التً ستمام علٌها .

 االسبوع تفاصٌل المفردات النظرٌة 

 األول الصخور .تعرٌؾ التربة ، ممدمة جٌولوجٌة ألنواع الصخور ، كٌفٌة تكون التربة من 

مكونات التربة ، الخصابص الفٌزٌابٌة للتربة ) المحتوى الرطوبً ، المسامٌة ، نسبة 

 الفراؼات ، الكثافة الرطبة والجافة ، الكثافة المشبعة والمؽمورة ، الوزن النوعً ( .
 الثانً

 التحلٌل الحبٌبً للتربة ) طرٌمة المناخل وطرٌمة المكثاؾ ( .
 الثالث

 والرابع

 الخامس خصابص اللدونة فً التربة )  حد السٌولة ،حد اللدونة ، حد اإلنكماش ( .

 Unified Classificationتصنٌؾ التربة ، إستخدام طرٌمة التصنٌؾ الموحدة ) 

System. ) 

 السادس

 والسابع

( ، نفاذٌة الترب الخشنة ، نفاذٌة الترب الناعمة ، طرق Permeabilityنفاذٌة التربة ) 

 لٌاسها حملٌا ومختبرٌا . 

 الثامن

 والتاسع

( واإلجهاد الفعال Total Stressأنواع اإلجهادات فً التربة ، اإلجهاد الكلً ) 

(Effective Stress. ) 
 العاشر

( مع شرح أنواع المرشحات Lateral Earth Pressureالضؽط الجانبً للتربة ) 

(Filters.) 

 الحادي عشر

( ، الطرٌمة المٌكانٌكٌة       Soil Stabilizationتحسٌن خواص التربة )  الثانً عشر



 (.Compaction)الرص

 الثالث عشر  أنواع فحوصات الرص المختبرٌة ، طرق الرص الحملٌة .

الطرق االخرى لتحسٌن خواص التربة وتثبٌتها ) التثبٌت بالسمنت ، التثبٌت باإلسفلت ، 

 التثبٌت بالنورة ( .

 الرابع عشر 

 والخامس عشر

الطرق الحدٌثة فً تثبٌت التربة )تسلٌح التربة ، أنواع المواد المستخدمة فٌها وطرٌمة 

 ( Reinforced Earthإستخدامها( ) 

 السادس عشر

 والسابع عشر 

 الثامن عشر ( وأهمٌتها فً تنفٌذ الطرق .CBRنسبة التحمل الكالٌفورنً ) 

 التاسع عشر (.Settlementوعاللته بحدوث الهبوط ) ( Consolidationاإلنضمام فً التربة ) 

 والعشرون

الحادي  ( .Collapse( والتداعً )  Swellingظاهرة اإلنتفاخ ) 

 والعشرون

( وأهمٌتها فً إحتساب ممدار تحمل  Shear Strengthتعرٌؾ مماومة المص للتربة ) 

 ( . Bearing Capacityالتربة ) 

الثانً 

 والعشرون

الثالث  ( . Unconfined Compression Testالالمحصور ) فحص المص 

 والعشرون

الرابع   Shear Test (Directفحص المص المباشر )

 والعشرون

الخامس  ( .Triaxial Compression Testفحص المص ثالثً المحاور ) 

 والعشرون

والسادس 

 والعشرون

 السابع (. In Situe Shear Testفحوصات المص الحملٌة ) 

 والعشرون

الثامن  أنواع األسس وعاللتها بممدار تحمل التربة .

 والعشرون

(  Deep Foundation( واالسس العمٌمة ) Shallow Foundationاألسس الضحلة ) 

 ( .  Pilesمثل الركابز ) 

التاسع 

 والعشرون

وطرٌمة ( وانواع النماذج  Soil Explorationممدمة بسٌطة عن أعمال تحرٌات التربة ) 

 أخذها واعداد وأعماق الحفر اإلختبارٌة الواجب تنفٌذها مولعٌاً .

 الثالثون
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 االسبوع تفاصٌل المفردات العملٌة 

 األول التعرؾ على مختبر التربة ، طرٌمة كتابة التمرٌر المختبري .

 الثانً ( .Water Contentفحص المحتوى الرطوبً للتربة ) 

 الثالث (. Organic Contentفحص نسبة المواد العضوٌة فً التربة ) 

 الرابع ( .Specific Gravityفحص الوزن النوعً لحبٌبات التربة ) 

 الخامس ( .Sieve Analysisفحص التدرج بإستخدام المناخل ) 

 ( .Hydrometerالمكثاؾ ) فحص التدرج بإستخدام 
 السادس

 السابع

 الثامن ( Liquid And Plastic Limitفحص حد السٌولة وحد اللدونة ) 

 التاسع (. Constant Head Permeability Testفحص النفاذٌة بطرٌمة العمود الثابت ) 

 العاشر (. Varible Head Permeability Testفحص النفاذٌة بطرٌمة العمود المتؽٌر ) 

 الحادي عشر (. Standard Compaction Testطرٌمة الرص المٌاسً ) 

 الثانً عشر ( .Modified Compaction Testطرٌمة الرص المحسن )

 الثالث عشر  لٌاس الكثافة المولعٌة للتربة بطرٌمة اإلزاحة بالرمل .

 الرابع عشر  لٌاس الكثافة المولعٌة بطرٌمة البالون واإلسطوانة الماطعة . 

 الخامس عشر ( . CBR Testفحص نسبة التحمل الكالٌفورنً ) 

 والسادس عشر

 السابع عشر  (. Consolidation Testفحص اإلنضمام فً التربة ) 



 الثامن عشر 

 التاسع عشر (. Unconfined Compression Testفحص المص الالمحصور ) 

 العشرون ( .Direct Shear Testفحص المص المباشر بكافة أنواعه ) 

 والحادي والعشرون

 والثانً والعشرون

 الثالث والعشرون ( . Triaxial Testفحص الضؽط ثالثً المحاور  بكافة أنواعه ) 

 والرابع والعشرون

 والخامس والعشرون

 السادس والعشرون ( . Vane Shear Testفحص المص الحملً )

 السابع والعشرون ( .Cone Pentration Testفحص النفاذ بالمخروط )     

 الثامن والعشرون طرٌمة أخذ النماذج الحملٌة ) المخلخلة وؼٌر المخلخلة ( . 

 التاسع والعشرون كٌفٌة تعٌن موالع الحفر اإلختبارٌة حملٌاً مع طرٌمة تحدٌد أعمالها . 

 والثالثون
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اهداؾ المادة : تعلٌم الطالب التفاصٌل اإلنشابٌة وتفاصٌل كافة االعمال اإلنشابٌة لٌكون مإهالً لفهم الخرابط التنفٌذٌة 

ونمل معلوماتها إلى مولع العمل والعمال لتنفٌذها ، وكذلن تعلم الطالب االسس المتبعة فً إعداد مجموعات الخرابط 

 التنفٌذٌة .

 االسبوع تفاصٌل المفردات النظرٌة والعملٌة  

ممدمة فً الرسم اإلنشابً والرموز المعمارٌة واإلصطالحٌة والخطوط فً الخرابط ونماذج الرسم 

 لمواد البناء واإلنشاء ، ممٌاس الرسم ، الخرابط التنفٌذٌة وأنواع البناء بالطابوق والبلون . 
 األول

االفمً لدار سكنً أو بناٌة صؽٌرة ومخطط الطابك األول وتحدٌد المماطع الطولٌة رسم المخطط 

 والعرضٌة والواجهات .
 الثانً

رسم المماطع الطولٌة والعرضٌة ومماطع تفصٌلٌة لطبمات اإلنهاء لألرضٌات وللسموؾ وللتسطٌح 

. 
 الثالث

االثاث الصحً ومن ثم رسم ممدمة فً الرسم الصحً والتراكٌب للتؤسٌسات المابٌة والصحٌة و

 شبكة التؤسٌسات المابٌة والصحٌة للمخططات األفمٌة السابمة .
 الرابع

 الخامس رسم التفاصٌل اإلنشابٌة الحواض التفتٌش وربطها مع شبكة التؤسٌسات الصحٌة . 

 السادس رسم التفاصٌل اإلنشابٌة الحواض التعفٌن والخزن ) البالوعة ( الملحك لمخطط دار .

ممدمة عن الخرسانة ومبادئ اإلنشاءات ، تحمل الخرسانة بانواع اإلجهادات وفوالذ التسلٌح الالزم 

 وأنواعه ، ورسم الرموز المستعملة فً الخرابط والتفاصٌل اإلنشابٌة . 
 السابع

البالطات الخرسانٌة أنواعها إنتمال األحمال خاللها والتسلٌح الالزم لها ، مع رسم التفاصٌل 

 ابٌة للبالطات المصمتة احادٌة اإلتجاه . اإلنش
 الثامن

 التاسع رسم التفاصٌل اإلنشابٌة لبالطات مصمتة ثنابٌة اإلتجاه .

 العاشر رسم التفاصٌل اإلنشابٌة لبالطات مضلعة احادٌة وثنابٌة اإلتجاه .

 الحادي عشر مع المماطع . ممدمة / انواع الروافد الخرسانٌة ورسم التفاصٌل اإلنشابٌة لروافد بسٌطة األسناد

 الثانً عشر رسم التفاصٌل األنشابٌة لروافد مستمرة والمماطع .



 الثالث عشر  رسم التفاصٌل األنشابٌة لروافد حٌدة مع مماطعها .

 الرابع عشر  ممدمة مع رسم التفاصٌل األنشابٌة لروافد مسبمة الصب مسبمة الجهد .

 الخامس عشر بناٌة هٌكلٌة وتثبٌت جداول وتفاصٌل الروافد .رسم مخطط افمً ) مفتاح ( لروافد 

رسم التفاصٌل األنشابٌة ألنواع األعمدة الخرسانٌة ،ورسم المماطع الطولٌة والعرضٌة واظهار 

 التسلٌح الخاص باألعمدة .

 السادس عشر

 السابع عشر  المتتالٌة . رسم التفاصٌل األنشابٌةومماطع عمودٌة لتوضٌح ترابط فوالذ التسلٌح ألعمدة الطوابك

ممدمة فً األسس / انواعها ومبدأ عملها ،ورسم التفاصٌل األنشابٌة لألساس المنفرد ،المشترن 

 ،اسس الجدران .

 الثامن عشر

 التاسع عشر رسم التفاصٌل األنشابٌة لألسس المستمرة واألسس الحصٌرٌة .

 العشرون المبعة .رسم التفاصٌل األنشابٌة ألسس الركابز وانواعها مع 

التعرؾ على الساللم الكونكرٌتٌة وانواعها ،سلم مستمٌم ،سلم مستمٌم نصفً ،سلم حلزونً ،مع 

 رسم التفاصٌل األنشابٌة لها .

الحادي 

 والعشرون

الثانً  رسم التفاصٌل األنشابٌة للمفاصل فً األبنٌة ،مفاصل تمدد ،مفاصل انشابٌة .

 والعشرون

الثالث  بٌة للجدران المسلحة للمصاعد وجدران السرادٌب .رسم التفاصٌل األنشا

 والعشرون

الرابع  ممدمة فً البناء المصنع والجاهز ورسم التفاصٌل األنشابٌة لترابط الجدران مع السموؾ الجاهزة .

 والعشرون

ممدمة فً المنشآت الفوالذٌة ،مماطعها ،والجداول وكٌفٌة الحصول على المواصفات وتفاصٌل 

 المماطع منها .

الخامس 

 والعشرون

السادس  رسم التفاصٌل األنشابٌة لترابط األجزاء الفوالذٌة حسب تحملها لألثمال .

 والعشرون

السابع  ترابط األسس والمواعد الفوالذٌة ،ترابط األعمدة الفوالذٌة ،ترابط الروافد مع بعضها البعض .

 والعشرون

الثامن  ط اضالعه .تفاصٌل رسم الجملون الفوالذي وتراب

 والعشرون

التاسع  استخدام الحاسوب وتطبٌماته فً الرسم األنشابً للمنشآت الخرسانٌة المسلحة . 

 والعشرون

 والثالثون

 

 

 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

                                                                                  هٌبة التعلٌم التمنً

 اللجنة األستشارٌة للتخصصات المدنٌة          المسم : التمنٌات المدنٌة           الفرع: بناء وانشاءات

 المرحلة: الثانٌة     

 

 الساعات األسبوعٌة
 ( 5المساحة)

Surveying 
 ن ع م

3 2 1 

 االسبوع تفاصٌل المفردات النظرٌة  

التعرؾ على جهاز الثٌودوالٌت / اجزاإه ،استعماالته ،انواعه ، نصب الجهاز ، لراءة األتجاهات 

 األفمٌة والرأسٌة لمختلؾ األنواع .
 األول

 الثانً فحص وضبط جهاز الثٌودوالٌت لجمٌع انواع الفحوصات الرأسٌة واألفمٌة ثم اٌجاد ثابت الجهاز .

 الثالث طرق لٌاس الزواٌا األفمٌة بجهاز الثٌودوالٌت .

 الرابع التضلٌع ، انواع المضلعات ، اؼراضها ، استعماالتها .

 الخامس لٌاس الزواٌا األفمٌة الداخلٌة لمضلع مؽلك وتصحٌحها .

 السادس طرق لٌاس المسافات األفمٌة ألضالع المضلع .

 السابع والمفتوحة .رسم المضلعات المؽلمة 

 الثامن رفع العوارض للمضلعات بجهاز الثٌودوالٌت والشرٌط .

 التاسع حساب المركبات األفمٌة والمركبات الرأسٌة ألضالع المضلع وحساب األحداثٌات .

 العاشر حساب المركبات األفمٌة والمركبات الرأسٌة واألحداثٌت للمضلع المفتوح .

 الحادي عشر الرأسٌة بجهاز الثٌودوالٌت .طرق لٌاس الزواٌا 

 الثانً عشر اٌجاد ارتفاع بناٌة )هدؾ ( ٌمكن الوصول الٌه بؤستخدام جهاز الثٌودوالٌت 

 الثالث عشر  اٌجاد ارتفاع بناٌة )هدؾ ( الٌمكن الوصول الٌه بؤستخدام جهاز الثٌودوالٌت 

 الرابع عشر  ع أوانخفاض بجهاز الثٌودوالٌت اٌجاد ارتفاع بناٌة )هدؾ ( بمٌاس ثالثة زواٌا ارتفا

 الخامس عشر لٌاس الزاوٌة األفمٌة بٌن الجدارٌن . –لٌاس طول بناٌة الٌمكن الوصول إلٌها 

 السادس عشر المنحنٌات / انواعها

المنحنٌات األفمٌة )عناصر المنحنً الدابري البسٌط ( والمعادالت المستخدمة فً تصمٌم المنحنً 

 البسٌط .الدابري 

 السابع عشر 



طرٌمة  –(طرق تسمٌط المنحنٌات األفمٌة / طرٌمة األعمدة الممامة على المماس )طرٌمة بٌكر 

 طرٌمة زواٌا اإلنحراؾ –طرٌمة تمسٌم األوتار  –األعمدة الممامة على الوتر ) األوفسٌتات( 

 الثامن عشر

 التاسع عشر تسمٌط المنحنٌات بإستخدام جهازٌن ثٌودوالٌت.

 العشرون رسم طرٌك مع منحنٌاته األفمٌة .

الحادي  المنحنٌات الربٌسٌة المحدبة والممعرة / عناصرها /حساب طول المنحنً الرأسً 

 والعشرون

الثانً  الحسابات المتعلمة بالمنحنً الرأسً .

 والعشرون

لث الثا التثلٌث ، اؼراضه ، استعماله ، اختٌار نماط التثلٌث ، شبكات التثلٌث .

 والعشرون

الرابع  لٌاس خط الماعدة للتثلٌث وعمل التحصٌنات للمٌاس بالشرٌط .

 والعشرون

الخامس  لٌاس الزواٌا األفمٌة لشبكة التثلٌث والحسابات وعمل التحصٌنات الالزمة.

 والعشرون

السادس  المساحة التاكٌومٌترٌة ، انواع اجهزة التاكٌومٌتر .

 والعشرون

هزة المٌاس األلٌكترونٌة الحدٌثة وكٌفٌة استعمالها لمٌاس المسافات األفمٌة والرأسٌة التعرؾ على اج

. 

السابع 

 والعشرون

مشروع عام حول انشاء طرٌك او لناة تصرٌؾ مع حساب األتربة الالزمة ألنجاز المشروع مع 

 منحنٌاته األفمٌة والعمودٌة .

الثامن 

 والعشرون

استخدام جهاز المحطة الشاملة فً لٌاس اطوال اضالع مضلع مدخل الى جهاز المحطة الشاماة 

 والزواٌا الداخلٌة واالحداثٌات 

التاسع 

والعشرون و 

 الثالثون 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 هٌبة التعلٌم التمنً                                                                                 

 اللجنة األستشارٌة للتخصصات المدنٌة          المسم : التمنٌات المدنٌة           الفرع: بناء وانشاءات

 المرحلة: الثانٌة     

 الساعات األسبوعٌة
 ( 5المساحة)

Surveying 
 ن ع م

3 2 1 

 االسبوع تفاصٌل المفردات العملٌة والتطبٌمٌة

( وكٌفٌة نصب الجهاز ، اخذ المراءات  T1 ,T2,T12الثٌودوالٌت ) التعرؾ على أنواع أجهزة 

 األفمٌة والعمودٌة .
 األول

 الثانً فحص وضبط جهاز الثٌودوالٌت واٌجاد ثابت الجهاز .

 الثالث لٌاس الزواٌا األفمٌة بجهاز الثٌودوالٌت بعدة طرق )التكرار، األتجاهات ،الزاوٌة المنفردة ( .

 الرابع بؤخذ المراءات و بوجهً )تٌامن وتٌاسر ( .عمل مضلع مؽلك 

 الخامس عمل مضلع مؽلك ولٌاس الزواٌا الداخلٌة للمضلع وتصحٌحها .

لٌاس المسافات األفمٌة ألضالع المضلع المؽلك بواسطة الثٌودوالٌت ومسطرة التسوٌة والمسطرة 

 األفمٌة .
 السادس

 السابع ألرض .رسم المضلع المؽلك والعوارض الممسوحة على ا

 الثامن مسح منطمة ورفع العوارض والمعالم بجهاز الثٌودوالٌت والشرٌط .

 التاسع تمرٌن تطبٌمً على حساب المركبات األفمٌة والرأسٌة واألتجاهات .

 العاشر تمرٌن تطبٌمً على حساب المركبات األفمٌة والرأسٌة واألحداثٌات للمضلع المفتوح .

 الحادي عشر بالثٌودوالٌت بطرق مختلفة .لٌاس زواٌا رأسٌة 

 الثانً عشر تمرٌن عملً حول اٌجاد ارتفاع بناٌة باألمكان الوصول الى لاعدتها .

 الثالث عشر تمرٌن عملً حول اٌجاد ارتفاع بناٌة لٌس باألمكان الوصول الى لاعدتها.

 الرابع عشر فاض .تمرٌن عملً حول اٌجاد ارتفاع بناٌة بمٌاس ثالث زواٌا ارتفاع وانخ

 الخامس عشر كٌفٌة تخطٌط المنحنً األفمً بالشرٌط فمط .

 السادس عشر كٌفٌة تسمٌط المنحنً الدابري البسٌط بواسطة الثٌودوالٌت والشرٌط . 

 السابع عشر تمرٌن تطبٌمً حول رسم طرٌك مع منحنٌاته األفمٌة وباتجاهات متعددة .

 الثامن عشر ماط المنحنً الرأسً .تمرٌن تطبٌمً حول اٌجاد مناسٌب ن



 التاسع عشر تسمٌط المنحنً الرأسً على األرض .

 العشرون تمرٌن تطبٌمً حول كٌفٌة اختٌار نماط التثلٌث وعمل شبكات التثلٌث .

الحادي  تمرٌن عملً حول كٌفٌة لٌاس خط الماعدة للتثلٌث .

 والعشرون

الثانً  التثلٌث . تمرٌن عملً حول لٌاس الزواٌا األفمٌة لشبكة

 والعشرون

الثالث  حساب الزواٌا واألطوال واإلتجاهات واإلحداثٌات لنماط التثلٌث .

 والعشرون

والرابع 

 والعشرون

عمل مضلع ورفع العوارض والتسوبة وتصحٌح الموالع األفمٌة والمناسٌب للنماط بجهاز األلٌداٌد 

 تلسكوب . 

الخامس 

 والعشرون

السادس  التاكٌومٌتر ولراءة االلواس فً أنواع مختلفة من األجهزة .التعرؾ على اجهزة 

 والعشرون

عمل مضلع ورفع العوارض وتصحٌح الموالع األفمبة والمناسٌب للنماط بجهاز التاكٌومٌتر 

 ومسطرته الخاصة

السابع 

 والعشرون

والزواٌا  التعرؾ على جهاز المحطة الشاملة وكٌفٌة إستخدامه فً لٌاس أطوال أضالع مضلع

 الداخلٌة واإلحداثٌات .

الثامن 

 والعشرون

 

التاسع  تمرٌن عملً حول لٌاس المسافات األفمٌة والعمودٌة بإستخدام األجهزة اإللكترونٌة الحدٌثة . 

 والعشرون

 والثالثون

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

                                                                                  هٌبة التعلٌم التمنً

 اللجنة األستشارٌة للتخصصات المدنٌة          المسم : التمنٌات المدنٌة           الفرع: بناء وانشاءات

 المرحلة:الثانٌة      

 المبانً والبناء المصنع الساعات األسبوعٌة

Biulding And Fabricated Biulding  ن ع م 

 2 ـ 2

هدؾ المادة العام : تزوٌد الطالب بالمعلومات الالزمة عن مراحل تنفٌذ المبانً التملٌدٌة والمصنعة واألعمال التً 

 تدخل ضمن كل مرحلة والمكابن األنشابٌة المناسبة لكل عمل .

وتوجٌه األعمال واألشراؾ على تنفٌذها وتعلٌم الطالب هدؾ المادة الخاص : تمكٌن الطالب من تنظٌم المولع 

 المباديء األساسٌة واألشراؾ على البناء المصنع .

 االسبوع تفاصٌل المفردات النظرٌة

ممدمة عن طرق تنفٌذ المشارٌع األنشابٌة واألطراؾ ذات العاللةـ مهمات كل من اعضاء فرٌك 

 عمل المشارٌع األنشابٌة خاصة الفنٌٌن . 
 األول

تنظٌم وتخطٌط مولع العمل والعوامل التً تإثر فً ذلن مع اعداد مخطط لمولع العمل لمشروع 

 معٌن
 الثانً

 الثالث الحفرٌات الترابٌة، طرق اسناد جوانب الحفر،حفر السرادٌب

 الرابع التمنٌات المستعملة فً سحب المٌاه الجوفٌة اثناء االنشاء 

 الخامس الصحٌحة لعملها طبمات الطرق وطرق تنفٌذهااالمالبٌات الترابٌة والطرق 

 السادس طبمات مانع الرطوبة لكل من السرادٌب و الجدران، التسطٌح

 السابع بناء الجدران بالطابوق ، أنواع الطابوق ، طرق الربط ، الدرز

 الثامن بناء الجدران بالحجر ) أنواع إعداد الحجارة ، أنواع الربط ، المفاصل (

 التاسع الجدران بالكتل اإلنشابٌة ) أنواع الكتل ومواصفاتها (. بناء

 العاشر تمنٌات انهاء الجدران من الداخل بانواعها.

 الحادي عشر تمنٌات انهاء الجدران من الخارج بانواعها.

 الثانً عشر طرق انهاء االرضٌات للطابك االرضً والطوابك االخرى والسموؾ.

 الثالث عشر  تمنٌات العزل الحراري

 الرابع عشر  الموالب الخرسانٌة)االنواع،المتطلبات ،المكونات(



 الخامس عشر رفع الموالب ،االسباب التً تإدي الى انهٌار الموالب، الموالب المنزلمة والتمنٌات المتعلمة بها

 السادس عشر الصماالت )االنواع ، المكونات ، عوامل االمان(

 السابع عشر  ا وطرق تثبٌتها( وتثبٌت مجاري الهواءالسموؾ الثانوٌة )انواعه

التؤسٌسات الصحٌة )الماء الصافً ، المجاري( انواع االنابٌب المستخدمة لكل منها وطرق الربط 

 والتثبٌت.

 الثامن عشر

 التاسع عشر االبواب والنوافذ)االنواع، المتطلبات،المكونات (

 العشرون مفاصل التمدد(تفاصٌل كل نوع وطرق تنفٌذهاالمفاصل فً االبنٌة)المفاصل االنشابٌة، 

الحادي  البناء واطا الكلفة وطرق ترشٌد الكلفة ) األهداؾ ، المتطلبات ، طرق اإلنشاء ( .

 والعشرون

والثانً 

 والعشرون

الثالث  البناء المصنع )الخواص ، المستلزمات(

 والعشرون

الرابع  نوعاالصناؾ المختلفة للبناء المصنع وخصابص كل 

 والعشرون

الخامس  مكونات معمل البناء المصنع وطرٌمة اإلنتاج 

 والعشرون

 تفاصٌل االعضاء االنشابٌة فً البناء المصنع وطرق تركٌبها 

 

السادس 

والعشرون 

السابع 

 والعشرون

الثامن  المفاصل فً البناء المصنع )انواعها، مكوناتها طرق تنفٌذها(

 والعشرون

 

التاسع  االنتمال فً االبنٌة ،الساللم ، المصاعد ) األنواع ، المكونات ، طرق اإلنشاء (طرق 

 والعشرون

 الثالثون مماومة االبنٌة للحرٌك ونظم السٌطرة على الحرٌك .

 

 

 

 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

                                                                                  هٌبة التعلٌم التمنً

 شاءاتاللجنة األستشارٌة للتخصصات المدنٌة                                 المسم : التمنٌات المدنٌة                   الفرع: بناء وان

 المرحلة: الثانٌة      

 الساعات األسبوعٌة
 (5بٌمات الحاسبة )تط

Computer Application 
 ن ع م

3 2 1 

 اهداؾ المادة :تعلٌم الطالب كٌفٌة استخدام األنظمة الجاهزة وتطبٌماتها فً انجاز الرسوم المدنٌة . 

 االسبوع تفاصٌل المفردات 

 األول مراجعة عامة لبرنامج اوتوكاد. 

 الثانً .Draw،Modify،Osnapإعادة تطبٌمات لابمة 

 الثالث .Viewتكملة األبعاد ، الكتابة ، وأوجز المشاهدة 

 مبادئ الرسم باألبعاد الثالثة .

 . Surfaceلابمة الرسم الثالثً المشري 

 

 الرابع

 الخامس .Solidsلابمة الرسم الثالثً الصلد 

 السادس .Extrad،Revolve _ Sliceتطبٌمات على األوامر 

 السابع . Solideditingتنمٌحات الرسم 

 الثامن .Union،Subtructتطبٌمات حول األوامر 

 التاسع .  Solid editingإكمال أوامر 

 العاشر إنشاء مبنى بسٌط بثالثة أبعاد .

 الحادي عشر إكمال المبنى السابك .

 الثانً عشر عمل نموذج لممطع افمً فً مبنى ) دار سكنً ( وتؤثٌثه .

 الثالث عشر  السابك .إكمال النموذج 

 الرابع عشر  عمل نموذج مفطع طولً فً مبنى ) دار سكنً ( مع التؤثٌث .

 الخامس عشر

 السادس عشر .Renderingمبادئ التصمٌم 



 السابع عشر  إضافة اإلضاءة للمشهد .

 الثامن عشر إضافة المواد للسطوح .

 التاسع عشر تصنٌع مواد لإلظهار.

 العشرون فً المشهد :إضاءة لٌلٌة ، خلفٌات . المإثرات االخرى 

مشروع عمل نموذج لعمارة متعددة الطوابك مع إضافة المكمالت االخرى : أشجار ، سٌارات ، 

 ….أشخاص 

 (. 3DMaxممدمة بسٌطة عن البرامج الموازٌة لألوتوكاد ) 

الحادي 

والعشرون ـ 

التاسع 

 والعشرون

 الثالثون (.Photo Shopالمنجزة _ األوتوكاد بواسطة برنامج ) إستخدام المعالجات اإلضافٌة للصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 هٌبة التعلٌم التمنً                                                                                 

 المسم : التمنٌات المدنٌة           الفرع: بناء وانشاءات                 اللجنة األستشارٌة للتخصصات المدنٌة
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 جٌدة .اهداؾ المادة : تحدٌد انتاجٌة المكابن وكلؾ تشؽٌلها واألشراؾ على انجازها لألعمال بصورة 

 االسبوع تفاصٌل المفردات النظرٌة

معدات االنشاء ، أهمٌة المكابن ، و طرق الحصول علٌها ، ومحاسن ومساإى إمتالن او تؤجٌر 

 المكابن ، مع عرض فلم علمً .
 األول

 الثانً حساب كلؾ وإمتالن المكابن ) كلؾ اإلندثار ، اإلستثمار الصٌانة والتصلٌح ( .

وإمتالن المكابن ، كلؾ التشؽٌل ) كلؾ الولود ، كلؾ الزٌوت ، شرح سإال تكملة حساب كلؾ 

 حسابً متكامل حول حساب كافة الكلؾ (. 
 الثالث

 الرابع المكابن الخاصة ، المكابن المٌاسٌة ، والمفاضلة بٌنهما مع عرض فلم علمً.

 الخامس وتؤثٌر المٌل ( .االسس الهندسٌة العمال المكابن الهندسٌة وتشمل ) مماومة الحركة 

تكملة األسس الهندسٌة ألعمال المكابن الهندسٌة ) تؤثٌر اإلرتفاع ، اإلنتفاخ والتملص للتربة على 

 حساب الحجوم(
 السادس

 السابع المملعة ) دوزر وتشمل : وصؾ الماكنة ، انواعها ، حساب اإلنتاجٌة  ( مع عرض فلم علمً .

مل ) أنواعها ، فرق بٌنها ، وحساب اإلنتاجٌة ، دورة عمل الشفل ، مجرفة التحمٌل ) الشفل ( وتش

 تنسٌك العمل ( مع عرض فلمٌن علمٌٌن.
 الثامن

 التاسع زٌارة علمٌة الى أحد موالع األعمال التً ٌتوفر بها مكابن مختلفة .

 العاشر مكابن الحفر ، الحفارة الشاملة ، الحفارة الوجهٌة مع عرض فلم علمً.

 الحادي عشر الحفر )المجرفة الخلفٌة ، المجرفة الناعورٌة ، المجرفة المحارٌة ( مع عرض فلم علمً.مكابن 

مكابن وحدات النمل ، شاحنات الطرق المبلطة وؼٌر المبلطة ، تصنٌؾ الشاحنات وفك العوامل 

 المتعددة ، المالبات ، حساب اإلنتاجٌة مع عرض فلم علمً.

 الثانً عشر



المالبات مع حجم مكابن الحفر ، اللورٌات ، الماطرة والممطورة ، شاحنات سكن موازنة عدد 

 الحدٌد .

 الثالث عشر

 الرابع عشر المدرجات وتشمل ) أنواعها وفوابدها مع حساب اإلنتاجٌة ( مع عرض فلم علمً.

 الخامس عشر الماشطات أنواعها وفوابدها وحساب اإلنتاجٌة مع عرض فلم علمً .

 السادس عشر الماشطة استخدام مخطط إداء الماشطة فً حساب اإلنتاجٌة .إنتاجٌة 

 السابع عشر زٌارة علمٌة الى أحد موالع األعمال مع عرض فلم علمً .

 الثامن عشر مكابن رص التربة وتشمل أهمٌتها أنواعها أماكن إستخدامها مع عرض فلم علمً .

 التاسع عشر بصلة الضؽط لتوزٌع األثمال .تكملة مكابن الحدل وحساب اإلنتاجٌة ، نظرٌة 

 العشرون تكملة مكابن الحدل الحادالت االهتزازٌة ، حساب اإلنتاجٌة الحادالت

الحادي  معدات مزج المواد ألعمال الخرسانة مع عرض فلم علمً .

 والعشرون

الثانً  معدات نمل رص وصمل الخرسانة .

 والعشرون

الثالث  مواصفاتها.معامل إنتاج األسفلت أنواعها و

 والعشرون

الرابع  مواصفات الفارشات لألسفلت ، سرعة الفارشات ، أنواع الفارشات مع عرض فلم علمً.

 والعشرون

الخامس  زٌارة علمٌة الى معامل إنتاج األسفلت .

 والعشرون

السادس  المخندلات أنواعها ، حساب معدالت اإلنتاج مع عرض فلم علمً.

 والعشرون

السابع  أهمٌتها ، أنواعها مع عرض فلم علمً. األنفاق

 والعشرون

الثامن  شك األنفاق بحفارات مٌكانٌكٌة ، تهوٌة األنفاق مع عرض فلم علمً .

 والعشرون

التاسع  األحزمة الناللة ، حساب كلؾ النمل باألحزمة الناللة أجزاء األحزمة الناللة

 والعشرون

 الثالثون المكابن اإلنشابٌة مع عرض فلم علمً خاص بها . إستخدام منظومات السٌطرة الحدٌثة فً
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 هدؾ المادة العام :حساب الكمٌات وتحلٌل األسعار والذرعات لألعمال األنشابٌة .

الفمرات األنشابٌة الداخلة فً تنفٌذ المنشآت والمبانً وكذلن هدؾ المادة الخاص :تعرٌؾ الطالب كٌفٌة احتساب كمٌة 

الذرعات وتحلٌل تلن الكمٌات الى مواردها األولٌة مع مباديء احتساب األسعار والكلؾ وكذلن اعمال المماوالت 

 والمواصفات وادارة المشارٌع الهندسٌة .

 االسبوع تفاصٌل المفردات النظرٌة 

منه ،األسس التً ٌرتكز علٌها التخمٌن والفوابد المتولعة من عملٌة  تعارٌؾ عن التخمٌن ،الؽرض

 التخمٌن .
 األول

 الثانً انواع التخمٌن ،وحدات المٌاس المستخدمة لكافة فمرات األنشاء،جدول الكمٌات  .

حساب كمٌة األعمال الترابٌة ألسس المنشآت )المبانً ( )مختلؾ انواع األسس ( وشرح جدول 

 اص بها مع ذكر الدلٌل المٌاسً الموحد لهذه األعمال ومواصفاتها وتحلٌل األسعار .الكمٌات الخ

 الثالث

 والرابع

حساب كمٌة الفمرات األنشابٌة تحت مانع الرطوبة )التربٌع ،خرسانة األسس ،التكعٌب ( مع ذكر 

 الدلٌل المٌاسً الموحد لهذه األعمال ومواصفاتها وجدول الكمٌات الخاص بها . 

 الخامس

 والسادس

حساب كمٌة الفمرات األنشابٌةفوق مانع الرطوبة) البادلو( ومنها خرسانة مانع الرطوبة ،البناء 

فوق مانع الرطوبة )الطابوق والكتل الخرسانٌة ( وذكر الدلٌل المٌاسً الموحد لذرعتها 

 ومواصفاتها وجدول الكمٌات الخاص بها .

 السابع

 والثامن

،حدٌد التسلٌح ،المالب الخشبً لألسس )ابنٌة هٌكلٌة مع اسس جدران مع حساب كمٌة الخرسانة 

 اسس الركابز وذكر الدلٌل المٌاسً الموحد لذرعتها ومواصفاتها . 

 التاسع

 والعاشر

حساب كمٌة الخرسانة ،حدٌد التسلٌح ،المالب الخشبً ،للجسور الرابطة فً األبنٌة الهٌكلٌة تحت 

الفتحات وتحلٌل االسعار وذكر الدلٌل المٌاسً الموحد لذرعة هذه   مستوى البادلو والجسور فوق 

 االعمال.

 الحادي عشر

 والثانً عشر

حساب كمٌة الخرسانة،حدٌد التسلٌح، المالب الخشٌبً لالعمدة وبكافةانواعها مع تحلٌل اسعارها   الثالث عشر 



 وذكر  الدلٌل المٌاسً الموحد ومواصفاتها.

دٌد التسلٌح،المالب الخشببً العمال خرسانٌة متنوعة وباشكال خاصة حساب كمٌة الخرسانة ،ح

 مثل المباب و االلواس.

 الرابع عشر 

حساب كمٌة الخرسانة،حدٌد التسلٌح، المالب الخشبً للبالطات احادٌة االتجاه وثنابٌة االتجاه مع 

 اص  بها.تحلٌل اسعارها وذكر الدلٌل المٌاسً الموحد لمواصفاتها وجدول الكمٌات الخ

 الخامس عشر

 والسادس عشر

حساب كمٌة الخرسانة،المالب الخشبً،حدٌد التسلٌح للساللم بانواعها و تحلٌل االسعار وذكر الدلٌل 

 المٌاسً الموحد لذرعتها ومواصفاتها.

 السابع عشر 

حساب كمٌة اعمال السموؾ الثانوٌة بانواعها، واعمال التسطٌح لكافة 

 ،الشتاٌكر( وذكر الدلٌل المٌاسً الموحد لذرعتها ومواصفاتها.فمراتها)المٌر،البادلو

 الثامن عشر

حساب كمٌة اعمال االنهاء )اللبخ والبٌاض والنثر والصبػ(و الكاشً الفرفوري و تحلٌل االسعار 

 وذكر الدلٌل المٌاسً الموحد لذرعتها ومواصفاتها وجدول الكمٌات.

 التاسع عشر

 والعشرون

االرضٌات ،الكاشً ،ازارة الكاشً والتؽلٌؾ للواجهات بالمرمر والحالن حساب كمٌة اعمال 

 وذكر الدلٌل المٌاسً الموحد ومواصفاتها وجدول  الكمٌات.

 الحادي والعشرون

حساب كمٌة اعمال التؤسٌسات  الكهربابٌة والمٌكانٌكٌة وذكر الدلٌل المٌاسً الموحد لذرعتها 

 .ومواصفاتها وجدول الكمٌات الخاص بها

 الثانً والعشرون

حساب كمٌة اعمال التؤسٌسات  المابٌة والصحٌة وتحلٌل وذكر الدلٌل المٌاسً الموحد لذرعتها 

 ومواصفاتها وجدول الكمٌات الخاص بها.

 الثالث والعشرون

حساب كمٌة االعمال االنشابٌة للبناء الجاهز)جدران وسموؾ( وشرح  مواصفاتها وجدول الكمٌات 

 المٌاسً الموحد لذلن.والدلٌل 

 الرابع والعشرون

حساب كمٌة االعمال وبعض فمرات الهٌاكل الفوالذٌة وتحلٌل اسعارها وذرعها وجدول الكمٌات 

 الخاص بها 

 الخامس والعشرون

العمود والمماوالت وتنظٌم العمود،كتب التمدٌم،استمارة المنالصة والتعلٌمات الخاصة بالمماولٌن، 

 سلؾ وكٌفٌة احتسابهافترة الصٌانة وال

 السادس والعشرون

تعارٌؾ فً  االدارة والعاللات بٌن االفراد و التنظٌم ومسإلٌات الكوادر والتنظٌم فً المشارٌع 

 ومخطط المولع والسٌطرة واالدارة الهندسٌة للمشارٌع.

 السابع والعشرون

 الثامن والعشرون ار الحرج.جدولة المشارٌع: جدول تمدم العمل والمخططات الشبكٌة السهمٌة والمس

 والتاسع والعشرون

 الثالثون بعض تطبٌمات احتساب كمٌات الفمرات االنشابٌة بؤستخدام الحاسوب.
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 والتطبٌمٌة فً مجاالت العمل المختلفة.اهداؾ المادة : تعلٌم الطالب كٌفٌة اجراء البحوث والمشارٌع العملٌة 

تعلٌم الطالب كٌفٌة البحث فً المصادر العلمٌة وكٌفٌة اجراء البحوث والمشارٌع بمساعدة االساتذة المتخصصٌن فً المسم 

 واستؽالل مختبرات واجهزة المسم والمعهد وكذلن االجهزة فً دوابر الدولة وحسب االمكانات المتاحة وبما ٌتناسب وطبٌعة

 المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 


