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  :َوٍوصف البرناهح األكاد 

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 انتمُٛح خايؼح انفشاخ االٔسط الوؤسست التعلُوُت 1

 انًؼٓذ انتمُٙ انًسٛة / الوركز علوٍالقسن ال 2

 لسى انتمُٛاخ انًذَٙ او الوهنٍاسن البرناهح األكادَوٍ  3

 دتهٕو تمُٙ اسن الشهادة النهائُت 4

 سُٕ٘ سنىٌ /هقرراث /أخري: النظام الذراسٍ 5

 نهتخصصاخ انُٓذسٛح ABET الوعتوذ برناهح االعتواد 6

 االختصاص ٚشغم حٛز يٓى فٙ سٕق انؼًم ٔٚستمثم انخشٚدٍٛ خُت األخريالوؤثراث الخار 7

 2/1/2112 تارَخ إعذاد الىصف 8
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 :الوطلىبت وطرائق التعلُن والتعلن والتقُُن برناهحهخرخاث ال -1

  االهذاف الوعرفُت  - أ
  -1أ  

  ائٛح ٔانصحٛحنشسى انُٓذسٙ ٔسسى انخشائط ٔانشسٕياخ انًؼًاسٚح ٔاالَشائٛح ٔانكٓشتا -

 تطثٛماخ انحاسثح ٔانهغح االَكهٛزٚح -

 انًسح انكًٙ  -
 -2أ

 ٔانشسى انصحٙ  يٕاد االَشاء ٔتمُٛاخ انخشساَح ٔانًثاَٙ ٔانثُاء انًصُغ ٔتماَاخ االَشاء -
 انٕسش ٔانًؼايم  -
 انُٓذسح انٕصفٛح -
  برناهحلخاصت بالا ُتالوهارات األهذاف –ب 

 هف ٔرسػاخ االػًال انًختهفح ٔاستخذاو االخٓزج انًساحٛح حساب انكًٛاخ ٔانك – 1ب 

 سسى انخشائط انطٕتٕغشافٛح ٔلشاءج انًخططاخ االَشائٛح ٔانًؼًاسٚح ٔػًم انًُارج – 2ب 

 تحهٛم انًُشآخ ٔاٚداد انمٕٖ ٔاالخٓاداخ – 3ب 

 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 

، انتذسٚة انصٛفٙ، يشاسٚغ انثحٕث، انسفشاخ )انًحاضشاخ، انٕسش، انًختثشاخ، انتذسٚة انًُٓدٙ

(، انؼشٔض انؼهًٛح، انتؼهى انتؼأَٙ ٔانؼصف انزُْٙ، انؼشض انؼًهٙ داخم انصف )انحمائة انتؼهًٛٛح

 انؼهًٛح، انتؼهى تاستخذاو انحاسٕب(

 

 

 طشائك انتمٛٛى      

 

 

انفصهٛح ٔانُٓائٛح، االيتحاَاخ انٕٛيٛح )االختثاساخ انتحشٚشٚح، االختثاساخ انشفٓٛح، انٕاخثاخ، االيتحاَاخ 

 ٔانتمٛٛى انٕٛيٙ، انتماسٚش، انًشاسٚغ(

 
 الىخذانُت والقُوُت  األهذاف -ج

 ػًم ًَارج يؼًاسٚح يصغشج  -1ج         

 سسى خشائط تانتفاصٛم انًذَٛح ٔانكٓشتائٛح   - 2ج        

 اِ   سسى يخططاخ الحٕاض ٔتفاصٛم يحطح تصفٛح انًٛ - 3ج         
 

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 

)انًحاضشاخ، انٕسش، انًختثشاخ، انتذسٚة انًُٓدٙ، انتذسٚة انصٛفٙ، يشاسٚغ انثحٕث، انسفشاخ 

انؼهًٛح، انتؼهى انتؼأَٙ ٔانؼصف انزُْٙ، انؼشض انؼًهٙ داخم انصف )انحمائة انتؼهًٛٛح(، انؼشٔض 

 انؼهًٛح، انتؼهى تاستخذاو انحاسٕب(

 



 

 طشائك انتمٛٛى    

 

)االختثاساخ انتحشٚشٚح، االختثاساخ انشفٓٛح، انٕاخثاخ، االيتحاَاخ انفصهٛح ٔانُٓائٛح، االيتحاَاخ انٕٛيٛح 

 ٔانتمٛٛى انٕٛيٙ، انتماسٚش، انًشاسٚغ(

 
 

 

 خصٍ(الشاألخري الوتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر  )الوهاراثالونقىلت التأهُلُت و الوهاراث العاهت -د 

 استخذاو االَظًح انداْزج فٙ يدال اَتاج انشسٕياخ ٔانتحهٛم. -1د

 تخًٍٛ اػًال انحفشٚاخ ٔانشدو نهخاسطح ٔانفمشاخ انثُائٛح ٔانصحٛح ٔانكٓشتائٛح نهًُشآخ انًذَٛح. -2د

 اكتساب يٓاساخ استخذاو انحاسٕب ٔاخٓزج انًساحح ٔستطٓا يغ انثشايح انحذٚثح فٙ االختصاص. -3د

 يؼشفح انطانة طشق تًثٛم انًؼادالخ ٔاالَظًح انشٚاٚح ٔاالحصائٛح. -4د   

 طشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى          

 

)انًحاضشاخ، انٕسش، انًختثشاخ، انتذسٚة انًُٓدٙ، انتذسٚة انصٛفٙ، يشاسٚغ انثحٕث، انسفشاخ 

نتؼهًٛٛح(، انؼشٔض انؼهًٛح، انتؼهى انتؼأَٙ ٔانؼصف انزُْٙ، انؼشض انؼًهٙ داخم انصف )انحمائة ا

 انؼهًٛح، انتؼهى تاستخذاو انحاسٕب(

 

 
 طشائك انتمٛٛى          

 
 )االختثاساخ انتحشٚشٚح، االختثاساخ انشفٓٛح، انٕاخثاخ، االيتحاَاخ انفصهٛح ٔانُٓائٛح، االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 اسٚغٔانتمٛٛى انٕٛيٙ، انتماسٚش، انًش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنُت البرناهح  .1

 اسن البرناهح البرناهحرهز  لذراسُتالورحلت ا
 اسبىعُا   الساعاث الوعتوذة

 عولٍ نظرٌ

 12 12 انشسى تانحاسٕب ---------- انًشحهح االٔنٗ

 26 15 انشسى تانحاسٕب ---------- انًشحهح انثاَٛح

 12 15 انثُاء ٔ االَشاءاخ ---------- انًشحهح االٔنٗ

 21 13 ء ٔ االَشاءاخانثُا ---------- انًشحهح انثاَٛح

 التخطُط للتطىر الشخصٍ .2

---------------- 
 

 الوعهذ(األنظوت الوتعلقت بااللتحاق بالكلُت أو  )وضعهعُار القبىل  .3

 61انًؼذل  -
 انفشع انًتخشج يُّ: انؼهًٙ + انًُٓٙ َداسج + انًُٓٙ تُاء ٔاَشاءاخ + انًُٓٙ سسى ُْذسٙ -

 

 أهن هصادر الوعلىهاث عن البرناهح .4

-------------- 



 

 :حهخطط ههاراث الونه

 ٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهتمٛٛى 

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح

السنة / 
 المستوى

رمز 
 المقرر

 اسم المقرر
 أساسي

 أم اختياري

 األهداف المعرفية
اصة األهداف المهاراتية الخ

 بالبرنامج
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

المهارات العامة والتأهيلية 
المنقولة) المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

1أ 2أ  3أ  4أ  1ب  2ب  3ب  4ب  1ج  2ج  3ج  4ج  1د  2د  3د  4د   

الورحلت 

 االولً 

CB104  تخصصٙ  يٕاد االَشاء                 

CB108  تخصصٙ  يٕاد انخشساَح                 

CB109 ( 1انًساحح )                  تخصصٙ 

CB101  ٙتخصصٙ انشسى انُٓذس                 

CB102  ٙتخصصٙ يٛكاَٛك ُْذس                 

CB103  تخصصٙ انشٚاضٛاخ                 

CB105 يساػذ  تطثٛماخ انحاسثح                 

CB112  يساػذ  انهغح االَكهٛزٚح انتمُٛح                 

CB106  ػايح  حمٕق االَساٌ ٔانذًٚمشاطٛح                 

CB107  يساػذ  انًؼايم                 

 الورحلت

 الثانُت 

CB201  تخصصٙ تمُٛح انخشساَح                 

CB202  تخصصٙ يٛكاَٛك انتشتح                 

CB203 (2انًساحح)                  تخصصٙ 

CB205  َٙتخصصٙ انشسى انًذ                 

CB212  ًٙخصصٙت انًسح انك                  

CB113 تخصصٙ انًثاَٙ ٔانثُاء انًصُغ                 

CB214  تخصصٙ انًكائٍ االَشائٛح                 

CB207 تخصصٙ تطثٛماخ انحاسثح                 

CB208  تخصصٙ انًششٔع                 
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ًَىرج وصف انًقشس

وصف انًقشس

المعھد التقني المسیبانًؤعغح انرؼهًُُح .1

 ًذَُحقغى انرقُُاخ ان  / انًشكض ؼهًٍ انقغى ان .2

انشعى انًذٍَاعى / سيض انًقشس .3

شؼة أشكال انحعىس انًراحح .4

عُىٌانفصم / انغُح .5

عاػح 181 )انكهٍ(ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

7 / 1 / 2018ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

أهذاف انًقشس .8

الرسم المدني واالنشائي متمثال بمخططات لالسس واالعمدة والجسور والبالطات تعليم الطالب اساسيات ونظريات 
مخططات المختلفة االنواع .تعليمو ايضا كيفية رسم ىذه العناصر الخرسانية المسلحة.تعريف الطالب بالالخرسانية 

مع رسم لوحات ىندسية لكل  وطريقة ربط االجزاء المختلفةللمنشات الحديدية وتفاصيل االعمدة والجسور والمسنمات 
.ذلك

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

22019/01/10



2

وغشائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى ًقشسيخشجاخ ان.  11

هذاف انًؼشيُح األ -أ

.نهشعى االَشائٍ وانًذٍََؼشف انًثادئ األعاعُح  -1أ

.عقىف تاَىاػهاو اػًذج  جغىس ذغهُح االػعاء انخشعاَُح انًغهحح يٍ اعظ  َؼشف انطانة -2أ

 َؼشف انطانة كُفُح سعى االػعاء انًكىَح نالتُُح انحذَذَح انًرُىػح وانجًهىَاخ. -3أ
  َؼشف انطانة كُفُح سعى يقاغغ غىنُح وايقُح يٍ االتُُح . -4أ

  ًقشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

.ترغهُح االػعاء انخشعاَُح انًغهححكُفُح قشاءج انخشائػ االَشائُح انخاصح َغرطُغ انطانة   - 1ب

 كُفُح قشاءج انخشائػ االَشائُح انخاصح تاالتُُح انحذَذَح انًخرهفح.َغرطُغ انطانة   - 2ب

غشائق انرؼهُى وانرؼهى      

( سعى انهىحاخ انخاصح تانرفاصُم االَشائُح)انًحاظشج انُظشَح ,   

غشائق انرقُُى      

انشفهُح , اإلخرثاساخ انرحشَشَح, اإلخرثاساخ انؼًهُح, اإليرحاَاخ انفصهُح ,    اإليرحاَاخ )اإلخرثاساخ 

(انُهائُح , انرقُُى انُىيٍ

 األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح  -ج

.رفاصُم االػًال انُشائُح انخاصح ترغهُح االػعاء انخشعاَُح انًغهححتَهرى انطانة  -1ج

انهىحاخ انهُذعُح االَشائُح يٍ ذُفُز االتُُح انًخرهفح.َذسك انطانة أهًُح إعرخذاو  -2ج

غشائق انرؼهُى وانرؼهى     

(سعى انهىحاخ انخاصح تانشعى االَشائٍ,  وانؼًهُح )انًحاظشج انُظشَح

غشائق انرقُُى    

( ,انىاجثاخ انصفُح وانثُرُح ) انًالحظح , وانًقاتهح



3

انًُقىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انرأهُهُح انًهاساخ انؼايح و -د 

.وانثشايج انخاصح تانشعى وذىظُفها يٍ سعى انًخططاخ االَشائُحإعرخذاو انحاعىب  -1د

انرغهُح حغاب حذَذ ذؼهُى انطانة تؼط انقىاٍَُ وانُظشَاخ انشَاظُح انرٍ َحراجها يٍ  -2د

 انًغرخذو يٍ االتُُح وانًُشاخ انخشعاَُح انًغهحح.

تُُح انًقشس.  11

األع

تىع

انغاػ

اخ
غشَقح انرقُُى غشَقح انرؼهُى اعى انىحذج / أو انًىظىع يخشجاخ انرؼهى انًطهىتح

16

َغرطُغ انطانة انرؼشف 

ػهً انشيىص انًؼًاسَح 

اَىاع انخطىغ ويقُاط 

.انشعى

الرسم االنشائي مقدمة في 
الخطوط  ,الرموز المعمارية

نماذج الرسم لمواد  ,بالخرائط
انواع و مقياس الرسم ,البناء 

 .البلوك والطابوق

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

26

سعى َغرطُغ انطانة 

يخطػ ايقٍ ويقاغغ 

غىنُح وواجهاخ داس 

.عكٍُ

ريسم مخطط افقي لدار سكني 
ومخطط الطابق االول تحديد 
المقاطع الطولية والعرضية 

.والواجهات

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

36

سعى َغرطُغ انطانة 

يقاغغ غىنُح وػشظُح 

.نالسظُاخ وانغقىف

رسم المقاطع الطولية والعرضية 
ومقاطع تفصيلية لطبقات 
االنهاء لالرضيات والسقوف 

والتسطيح

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

46

َغرطُغ انطانة انرؼشف 

ًؼًُ انشعى انصحٍ ن

وانقُاو تشعى شثكح 

.ذاعُغاخ يائُح وصحُح

مقدمة في الرسم الصحي 
والتراكيب للتاسيسات المائية 
والصحية واالثاث الصحي ومن 
ثم رسم شبكة التاسيسات 
المائية والصحية للمخططات 

.االفقية السابقة

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

56

سعى َغرطُغ انطانة 

ذفصُم احىاض انرفرُش 

.تانشثكح انصحُح اوستطه

رسم التفاصيل االنشائية 
الحواض التفتيش وربطها مع 

.شبكة التاسيسات الصحية

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

66
سعى َغرطُغ انطانة 

انرؼفٍُ وانثانىػح احىاض

رسمك التفاصيل االنشائية 
الحواض التعفين والخزن 
)البالوعة(الملحق بمخطط 

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح
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.الدار

76

َغرطُغ انطانة انرؼشف 

ػهً انخشعاَح انًغهحح 

.ويىالر انرغهُح

مقدمة عن الخرسانة ومباديء 
االنشاءات  تحمل الخرسانة 
بانواع االجهادات وفوالذ 

الالزم وانواعو ورسم التسليح 
الرموز المستعملة في الخرائط 

.والتفاصيل االنشائية

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

86

سعى َغرطُغ انطانة 

انرفاصُم االَشائُح نثالغح 

.احادَح االذجاِ

البالطات الخرسانية انواعها 
انتقال االحمال خاللها 
التسليح الالزم مع رسم 

للبالطات التفاصيل االنشائية 
.المصمتة احادية االتجاه

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

96

سعى َغرطُغ انطانة 

انرفاصُم االَشائُح نثالغح 

.ثُائُح  االذجاِ

رسم التفاصيل االنشائية 
للبالطات المصمتة ثنائية 

.االتجاه

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

116

سعى َغرطُغ انطانة 

نثالغح انرفاصُم االَشائُح 

يعهؼح احادَح وثُائُح 

.االذجاِ

رسم التفاصيل االنشائية 
لبالطات المصمتة ثنائية 

.االتجاه

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

116

َغرطُغ انطانة انرؼشف 

ػهً اَىاع انشوايذ 

.انخشعاَُح وسعًها

مقدمة انواع الروافد الخرسانية 
ورسم التفاصيل االنشائية 

االسناد مع لروافد بسيطة 
.المقاطع

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

126
سعى َغرطُغ انطانة 

.سوايذ يغرًشج

رسم التفاصيل االنشائية لروافد 
.مستمرة والمقاطع

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

13
6

سعى َغرطُغ انطانة 

.حَسوايذ حُذ

رسم التفاصيل االنشائية لروافد
انًحاظشج.ة مع مقاطعهايحيد

سعى نىحح +

انًُاقشح

146

سعى َغرطُغ انطانة 

سوايذ يغثقح انصة 

.ويغثقح انجهذ

مقدمة مع رسم التفاصيل 
االنشائية لروافد مسبقة الصب 

.ومسبقة الجهد
انًحاظشج

سعى نىحح +

انًُاقشح

156

سعى َغرطُغ انطانة 

يخطػ ايقٍ نشوايذ تُاَح 

.هُكهُح

رسم مخطط افقي )مفتاح( 
لروافد بناية ىيكلية وتثبيت 

.جداول وتفاصيل الروافد
انًحاظشج

سعى نىحح +

انًُاقشح
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166

سعى َغرطُغ انطانة 

ذفاصُم اَشائُح نؼًىد 

.خشعاٍَ

رسم التفاصيل االنشائية النواع 
االعمدة الخرسانية  رسم 
المقاطع الطولية والعرضية 
واظهار التسليح الخاص 

.باالعمدة

انًحاظشج
نىحح +سعى 

انًُاقشح

176

سعى َغرطُغ انطانة 

يقطغ ػًىدٌ نرشاتػ حذَذ 

.اػًذج انطىاتق

رسم التفاصيل االنشائية 
ومقاطع عمودية لتوضيح ترابط 

الطوابق فوالذ التسليح العمدة 
.المتتالية

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

186

َغرطُغ انطانة انرؼشف 

اَىاع االعظ وسعى ػهً 

يشرشك اعاط يُفشد 

.واعظ انجذساٌ

مقدمة في االسس انواعها 
ومبدأ عملها رسم التفاصيل 
االنشائية لالساس المنفرد 

.المشترك اسس الجدران

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

196
سعى َغرطُغ انطانة 

.ٌاعاط يغرًش وحصُش

رسم التفاصيل االنشائية 
واالسس  المستمرة لالسس

.الحصيرية

انًحاظشج
نىحح +سعى 

انًُاقشح

216
سعى َغرطُغ انطانة 

 .اعظ انشكائض

السس  رسم التفاصيل االنشائية
.الركائز وانواعها مع القبعة

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

216

َغرطُغ انطانة انرؼشف 

انغالنى انًرُىػح ػهً 

.وسعًها

ة خرسانيالتعرف على الساللم ال
سلم مستقيم سلم  وانواعها

مستقيم نصفي سلم حلزوني 
مع رسم التفاصيل االنشائية 

.لها

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

226
سعى َغرطُغ انطانة 

.اَىاع انًفاصم

رسم التفاصيل االنشائية 
للمفاصل في االبنية مفاصل 

.تمدد مفاصلر انشائية

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

236
رسم الجدران يستطيع الطالب 

 .المسلحة

 رسم التفاصيل االنشائية
 عدللجدران المسلحة للمصا

.والسراديب
انًحاظشج

سعى نىحح +

انًُاقشح

246
البناء يستطيع الطالب التعرف 

.المصنع

مقدمة في البناء المصنع 
والجاىز ورسم التفاصيل 
االنشائية لترابط الجدران مع 

.السقوف الجاىزة

انًحاظشج
نىحح +سعى 

انًُاقشح
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256
َغرطُغ انطانة انرؼشف 

.انًُشاخ انفىالرَح

مقدمة في المنشات الفوالذية 
مقاطعها والجداول وكيفية 
الحصول على المواصفات 

المقاطع منها . وتفاصيل

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

266

سعى َغرطُغ انطانة 

انرشاتػ تٍُ االجضاء 

.انفىالرَح

االنشائية لترابط رسم التفاصيل 
االجزاء الفوالذية حسب 

تحملها لالثقال.
انًحاظشج

سعى نىحح +

انًُاقشح

276
سعى َغرطُغ انطانة 

.قىاػذ االػًذج انفىالرَح

ترابط االسس والقواعد 
ترابط االعمدة الفوالذية 

الفوالذية ترابط الروافد معى 
بعضها.

انًحاظشج
سعى نىحح +

انًُاقشح

286
سعى َغرطُغ انطانة 

.انجًهىٌ انفىالرٌ

تفاصيل رسم الجملون 
انًحاظشجالفوالذي وترابط اضالعو.

سعى نىحح +

انًُاقشح

292

31
6

َغرطُغ انطانة  اعرخذاو 

انحاعىب يٍ انشعى 

.االَشائٍ

استخدام الحاسوب وتطبيقاتو 
في الرسم االنشائي للمنشات 

 الخرسانية المسلحة.
انًحاظشج

+سعى نىحح 

انًُاقشح

. خطح ذطىَش انًقشس انذساع12ٍ

ػهً اػًال انرغهُح يٍ خالل صَاسج الحذي االتُُح قُذ االَشاء ,ػشض ايالو ػٍ غشَقح ذغهُح اغالع انطهثح 

 االػعاء انخشعاَُح انًخرهفح.

انثُُح انرحرُح . 13

الرسم المدني واالنشائي ـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 1
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الرسم االنشائي ـ انًشاجغ انشئُغُح )انًصادس(  2

اـ انكرة وانًشاجغ انرٍ َىصً تها  

( انًجالخ انؼهًُح , انرقاسَش ,.... ) 
المباديء االساسية لرسم المخططات المدنية

ب ـ انًشاجغ االنكرشوَُح, يىاقغ االَرشَُد 

....
www.arab-eng.org 



6الصفحح 

وىرج وصف الومررً

وصف الومرر

المعھد التقني المسیبجامعة الفرات االوسط التقنیة -انًؤسسح انرؼهًْْح .1

ًفزع انثناء ًاالنشاءاخنزسى انينذسِ لسى انرمنْاخ انًذنْح / فزع ا / انًزكش ؼهًِ انمسى ان .2

ثح ذطثْماخ انساساسى / ريش انًمزر .3

دًاو كايم  أشكال انسعٌر انًرازح .4

سنٌُانفصم / انسنح .5

ساػح  91  )انكهِ(ػذد انساػاخ انذراسْح  .6

 2116/ 11/ 13 ذارّخ إػذاد ىذا انٌصف  .7

 أهذاف الومرر .8
ًانرؼزف  ػهْيا. ًانًذنْح  ططاخ انًؼًارّحخانً رسى  ذًكْن انطانة ين -1

انًرؼهمح تانشاء انًثنَ.ًانًذنْح ذًكْن انطانة ين رسى خًْغ انًخططاخ ًانرفاصْم انًؼًارّح  -2

ذًكْن انطانة ين رسى اُ يثنَ تاالتؼاد انثالثح. -3

اسرخذاو تنْح ًانًذذأىْم انطانة فِ اسرخذاو انرمنْاخ انسذّثح فِ رسى ًاظيار انًخططاخ انًؼًارّح  -4

تزايح انساسٌب كثزنايح اًذٌكاد .

توقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم الم

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

2/1/2018 2019/01/10
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 وطرائك التؼلُن والتؼلن والتمُُن ومرراخ الهخرخ .11

  هذاف الوؼرفُح األ -أ
 .اسرخذاو تزايح انساسٌب ذًكْن انطهثح ين انسصٌل ػهَ انًؼزفح فِ  -1أ

 .ًانًذنْح  ًارّحذًكْن انطهثح ين انسصٌل ػهَ انًؼزفح فِ رسى كافح انًخططاخ انًؼ -2أ

 ذًكْن انطهثح ين انسصٌل ػهَ انًؼزفح فِ رسى كافح انرفاصْم انًرؼهمح تانشاء انًثنَ.  -3أ
 رتػ انًناىح انرؼهًْْح تانرطثْك انؼًهِ. -4أ
 انًؼًارّح.انًذنْح ذًكْن انطهثح نفيى يثذأ انسزػح فِ انداس انزسٌو  -5أ
 انًؼًارّح. انًذنْح  س انزسٌوذًكْن انطهثح نفيى يثذأ انذلح فِ اندا   -6أ

  ومرر.الخاصح تال ُحالوهاراتاألهذاف   -ب 

رسى كافح انًخططاخ ًانرفاصْم انًؼًارّح تزايح انساسٌب انًرؼهمح فِ ذًكْن انطهثح ين فيى – 1ب

 الُ يثنَ.ًانًذنْح 

 .تثزايح انساسٌبذًكْن انطهثح ين انرفكْز ًانرسهْم نهًٌاظْغ انًرؼهمح  – 2ب

 . هٌياخ انًرؼهمح تثزنايح اًذٌكاد ًكْن انطهثح ين انثسث ػن تؼط انًؼذ – 3ب

    .تزنايح اًذٌكادالُ تناّح ًتاسرخذاو ًانًذنْح ذًكْن انطهثح فِ كْفْح اظيار انزسٌو انًؼًارّح  -4ب
 طرائك التؼلُن والتؼلن      

ادج انؼهًْح ػنذ انشزذ اسرخذاو انرمنْاخ انسذّثح فِ انرؼهْى كاسرخذاو انساسٌب فِ ػزض انً -1

 ًانرٌظْر.
 ًزسة انًفزدج. ًانًذنْح  فِ اػذاد انزسٌو انًؼًارّح هثح فِ اخزاء ذًارّن صفْح انطهة ين انط -2
 ى انذاذِ يغ اػطاء انطهثح يدًٌػح ين اسًاء انًصادر انؼهًْح انًفْذج.غزّمح انرؼه -3

 طرائك التمُُن      

 .ٌّيْح اخرثاراخ ػًهْح ًنظزّح  -1
 خ ػًهْح ًنظزّح فصهْح ًنيائْح.اخرثارا -2
 درخاخ نهٌاخثاخ انصفْح . -3

 األهذاف الىخذاًُح والمُوُح  -ج

 . ٌو ػهَ انساسٌباالػرًاد ػهَ اننفس اثناء انداس انزس ينذًكْن انطانة -1ج

 انًؼًارّح الُ يثنَ.ً حانًذنْذًكْن انطهثح فِ اكرساب انًيارج فِ سزػح انداس انزسٌو -2ج

 انًؼًارّح الُ يثنَ.انًذنْح ًح فِ اكرساب انًيارج فِ دلح انداس انزسٌو ذًكْن انطهث -3ج

  الُ يثنَ. ًانًذنْح  ذًكْن انطهثح فِ اكرساب انًيارج فِ كْفْح اظيار ًاخزاج انزسٌو انًؼًارّح -4ج

  
 طرائك التؼلُن والتؼلن     

 انًادج انؼهًْح ػنذ انشزذ ًانرٌظْر. اسرخذاو انرمنْاخ انسذّثح فِ انرؼهْى كاسرخذاو انساسٌب فِ ػزض-1
 انًؼًارّح ًزسة انًفزدج.انًذنْح ًفِ اػذاد انزسٌو  هثح فِ اخزاء ذًارّن صفْح انطهة ين انط-2
 ى انذاذِ يغ اػطاء انطهثح يدًٌػح ين اسًاء انًصادر انؼهًْح انًفْذج.غزّمح انرؼه-3
 طرائك التمُُن    

 .ٌّيْح اخرثاراخ ػًهْح ًنظزّح  -1
 اخرثاراخ ػًهْح ًنظزّح فصهْح ًنيائْح.-2
 درخاخ نهٌاخثاخ انصفْح .-3
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 الوٌمىلح ) الوهاراخ األخري الوتؼلمح تماتلُح التىظُف والتطىر الشخصٍ (.التأهُلُح الؼاهح و الوهاراخ -د 

 ظًن اًراق ػًم ًًسائم اّعاذ فِ انثزنايح. انًرًْشج  ارفاق تؼط اػًال انطهثح-1د

 اندْذ ندًْغ يٌظٌػاخ انًمزر تانٌسائم انسذّثح.االػذاد -2د

 .يذرًسح خاصح تًادج ذطثْماخ انساسٌباػذاد ذًارّن -3د

 انًؼًارّح تذلح ًسزػح ػانْح .انًذنْح ًذنًْح انًياراخ نذٍ انطانة فِ انداس انزسٌو    -4د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٌُح الومرر .11

 طرَمح التمُُن طرَمح التؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع التؼلن الوطلىتح هخرخاخ الساػاخ األسثىع

1 3 
  هؼرفح أهوُح  هيتوكُي الطالة 

 ترًاهح أوتىكاد
 هراخؼح لثرًاهح اوتىكاد

 وشرح  ػرض

 ورسن
واهتحاى  واخة صفٍ

 َىهٍ

2- 3 
اواهر  هؼرفح   هي توكُي الطالة 

 الرسن والتؼذَل والمفز
 Osnap, Modify,Drawلائوح 

 وشرح   ػرض

 ورسن
واهتحاى واخة صفٍ 

 َىهٍ

3- 3 
اواهر هؼرفح    هي توكُي الطالة 

 Viewاالتؼاد و الكتاتح واواهر 
Dimensions , Text, View 

 وشرح   ػرض

 ورسن
واهتحاى  واخة صفٍ

 َىهٍ

4- 3 
هثادٌء  هؼرفح  هي توكُي الطالة

 Surfacesالرسن الثالثٍ واواهر 
الثٍ واواهر الرسن الرسن الثهثادٌء 

Surfaces 
 وشرح   ػرض

 ورسن
واهتحاى  واخة صفٍ

 َىهٍ

5- 3 
اواهر الرسن  هؼرفح  هي توكُي الطالة 

 الثالثٍ الصلذ
 Solidsأواهر الرسن 

 وشرح   ػرض

 ورسن
واهتحاى  واخة صفٍ

 َىهٍ

6- 3 
اوهر المطغ  هؼرفح  هي توكُي الطالة 

 والثثك والتذَىر
 Slice , Extrude , Revolveاواهر 

وشرح   ػرض 

 ورسن
واهتحاى  واخة صفٍ

 َىهٍ

7- 3 
كُفُح  هؼرفح  هي توكُي الطالة 

 التؼذَل ػلً االخسام الصلذج
 Solids Editingأواهر 

 وشرح   ػرض

 ورسن
واهتحاى  واخة صفٍ

 َىهٍ

8- 3 
أواهر  هؼرفح  هي توكُي الطالة 

 التىحُذ والطرح لالخسام الصلذج
 Union , Subtractأواهر 

وشرح   ػرض 

 ورسن
واهتحاى  واخة صفٍ

 َىهٍ

9- 3 
هؼرفح االواهر  هي توكُي الطالة 

 لتؼذَل االخسام الصلذج االخري 
 Solids Editingأواهر 

ػرض وشرح  

 ورسن
واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ

11-11 6 
كُفُح رسن  هؼرفح  هي توكُي الطالة 

 هثًٌ تاالتؼاد الثالثح
 ثحرسن  هثًٌ تاالتؼاد الثال

ػرض وشرح   

 ورسن
واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ

12-13 - 14 9 
كُفُح رسن  توكُي الطالة فٍ هؼرفح 

 همطغ افمٍ  فٍ دار سكٌٍ وتاثُثه
 رسن همطغ افمٍ  فٍ دار سكٌٍ وتاثُثه

ػرض وشرح   

 ورسن
واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ

15-  16 6 
كُفُح رسن  هؼرفح  هي توكُي الطالة 

 سكٌٍ وتاثُثههمطغ طىلٍ   فٍ دار 
 رسن همطغ طىلٍ  فٍ دار سكٌٍ وتاثُثه

ػرض وشرح   

 ورسن
واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ

17 – 18 6 
هثادٌء هؼرفح  هي توكُي الطالة 

 التظلُل
Rendering 

ػرض وشرح   

 ورسن
واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ

19  - 21 6 
كُفُح  هؼرفح  هي توكُي الطالة 

 اضاءج الوشهذ
Lighting 

  ػرض  وشرح

 ورسن
واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ

21-22 6 
كُفُح اضافح  توكُي الطالة فٍ هؼرفح 

 للسطىح الوىاد
Materials 

ػرض وشرح   

 ورسن
واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ

23 – 24 6 
كُفُح  هؼرفح  هي توكُي الطالة 

 تصٌُغ الوىاد
 تصٌُغ هىاد لالظهار

ػرض  وشرح  

 ورسن
واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ

25 – 26 6 
 هؼرفح اضافح  هي توكُي الطالة 

 الوؤثراخ االخري
 اضاءج لُلُح وخلفُاخ

ػرض  وشرح  

 ورسن
واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ

27 – 28 6 
كُفُح رسن  هؼرفح  هي توكُي الطالة 

 تٌاَح هتؼذدج الطىاتك
 رسن تٌاَح هتؼذدج الطىاتك  هغ الوكوالخ

ػرض وشرح   

 ورسن
واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ

29 3 
 هؼرفح أهوُح  هي ُي الطالة توك

 3D Maxَرًاهح 
 ػرض  وشرح 3Dmaxهمذهح ػي ترًاهح 

واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ

30 3 
 هؼرفح أهوُح  هي توكُي الطالة 

 Photo Shopهح اترً
 ػرض  وشرح Photo Shopهمذهح ػي ترًاهح 

واخة صفٍ واهتحاى 

 َىهٍ
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 الثٌُح التحتُح  .12

  ـ انكرة انًمزرج انًطهٌتح 1

 6116، ( 6111تعلم اوتوكاد )  سامي علي نعمة،  -3 )انًصادر(  ـ انًزاخغ انزئْسْح 2

               ـ انكرة ًانًزاخغ انرِ ٌّصَ تيا  ا

 ( انًدالخ انؼهًْح , انرمارّز ,.... ) 
 . ، اصدارات سنوية لبرنامج اوتوكاد  جورج أومورا  -3

 . 6115وكاد ، أحمد حسن خميس ، تعلم بدون تعقيد يرنامج اوت -6

 أقراص تعليمية . -1

 

ب ـ انًزاخغ االنكرزًنْح, يٌالغ االنرزنْد 

.... 
/www.tvtc.gov.sa                                                   
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1انصفذخ 

ًٕرج ٔصف انًمشسَ

ٔصف انًمشس

جامعة الفرات االوسط التقنیةانًؤعغح انرؼهًُُح .1

لغى انرمُُاخ انًذَُح / فشع انشعى انهُذعٍ / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

االَشائٍشعى اناعى / سيض انًمشس .3

دواو كايم  أشكال انسؼىس انًرازح .4

عُىٌنغُحانفظم / ا .5

6. عدد الساعات الدراسیة (الكلي )               180

 7. تاریخ إعداد ھذا الوصف                7 / 1 / 2018 
 أهذاف انًمشس .8

وانرؼشف ػهُها.االَشائُح ططاخ خذًكٍُ انطانة يٍ لشاءج انً -1

)انخشعاَُح انًغهسح وانفىالرَح(. تانًُشاخ ذًكٍُ انطانة يٍ سعى خًُغ انًخططاخ وانرفاطُم انًرؼهمح -2

ػهً اهى يرطهثاخ يٍ االخهضج واالدواخ ويمُاط انشعى انًُاعة انًغرخذيح فٍ انشعى انرؼشف  -3

االَشائٍ

ذأهُم انطانة فٍ اعرخذاو انرمُُاخ انسذَثح فٍ سعى انًخططاخ  االَشائُح تاعرخذاو تشايح انساعىب  -4

كثشَايح اوذىكاد .

خهاداخ فُها وارشاعرخذاو زذَذانرظًُى االعاعٍ نهًُشاءاخ وانخىاص انًُكاَُكُح واالانرؼشف ػهً  -5

انًغهسح ويماسَح انًُشاءاخ انخشعاَُح , االخهاداخ  انرغهُر وؽشَمح ذىصَؼها نًماويح ذأرُشاخ

وانفىالرَح  وذسذَذ اوخه االخرالف تُُهًا يٍ َازُح ذىصَغ انمىي وانركانُف وؽشَمح انرظًُى.

رخذيح فٍ انًُشاءاخ انفىالرَح واتؼادها انرؼشف ػهً اَىاع انًخرهفح يٍ انًماؽغ انفىالرَح انًغ -6

ويىاطفاذها وخظائظها وكُفُح االعرفادج يُها ذىػُسها تانشعى .

انرؼشف ػهً انًىاطفاخ وذفاطُم وؽشَمح انشتؾ  الَىاع يخرهفح يٍ وطالخ انشتؾ فٍ انًُشاءاخ  -7

ُاعة نغشع ذىػُسها تانشعى.وكُفُح اخرُاس يمُاط سعى ي انشوافذ( ,)االػًذج انفىالرَح الخضاء انًخرهفح يٍ

انرؼشف ػهً ؽشَمح سعى اَىاع يخرهفح يٍ انهُاكم انخشعاَُح انًغهسح واهى انشيىص انًغرخذيح وكُفُح  -8

اخرُاس زذَذ انرغهُر وؽشَمح ذىصَؼها فٍ اخضاء انًخرهفح يٍ )انغمىف , انشوافذ , االػًذج , وانغالنى 

(.AUTO CADوتاعرخذاو تشَايح ) وذىػُسها تانشعى تًمُاط سعى يُاعة , واالعظ(

انرؼشف ػهً اَىاع اندذساٌ االَشائُح )انسايهح , وانغاَذج( وذىػُر ذفاطُم زذَذ انرغهُر ػٍ ؽشَك  -9

(.AUTO CADشَايح )اعرخذاو تانشعى تاعرخذاو يمُاط سعى يُاعة وت

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ة. والبد من الربط بينها وبين وصف المتاحالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

22019/01/10
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وؽشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشخ .11

هذاف انًؼشفُح األ -أ

 .االَشائُح  ذًكٍُ انطهثح يٍ انسظىل ػهً انًؼشفح فٍ لشاءج كافح انًخططاخ -1أ

 .االَشائُح ذًكٍُ انطهثح يٍ انسظىل ػهً انًؼشفح فٍ سعى كافح انًخططاخ -2أ

تانًُشاءاخ)انخشعاَُح  ذًكٍُ انطهثح يٍ انسظىل ػهً انًؼشفح فٍ سعى كافح انرفاطُم انًرؼهمح  -3أ

 .وانفىالرَح(انًغهسح 
 ستؾ انًُاهح انرؼهًُُح تانرطثُك انؼًهٍ. -4أ
 .االَشائُح  ذًكٍُ انطهثح نفهى يثذأ انغشػح فٍ اَداص انشعىو -5أ
 .االَشائُح ذًكٍُ انطهثح نفهى يثذأ انذلح فٍ اَداص انشعىو -6أ

 .االخهاداخ فٍ انًُشاءاخ وؽشق اَرمال االزًال اَىاع ذًكٍُ انطانة نفهى -7أ
 .اويح االخهاداخ فٍ انًُشاءاخ انخشعاَُح تاعرخذاو زذَذ انرغهُرؽشق يمانرؼشف ػهً  -8أ
 .ذسذَذ ذفاطُم واتؼاد يماؽغ انفىالر االَشائٍ وانًماؽغ انًشكثح فٍ انًُشاءاخ انفىالرَح -9أ
  انفىالرَح . ؽشق سَؾ انًماؽغ انفىالرَح فٍ انًُشاءاخ ذًكٍُ انطانة نفهى -11أ
وذىػُسها تانشعى تاعرخذاو , انفىالرَح يٍ )االػًذج , اندغىس(ذفاطُم ستؾ اخضاء انًُشاءاخ  -11أ

 يمُاط سعى يُاعة.
  .اهى انشيىص انًغرخذيح فٍ سعى يخططاخ انخشعاَح انًغهسحانرؼشف ػهً  -12أ

انرؼشف انً ذفاطُم اخضاء انًُشاءاخ انخشعاَُح انًغهسح )انغمىف ,انشوافذ,االػًذج,االعظ,  -13أ

 عى تاعرخذاو يمُاط سعى يُاعة.وذىػُسها تانش انغالنى(

 ذىػُر اَىاع اندذساٌ االَشائُح انًخرهفح وذفاطُانها تانشعى -14أ
 ًمشس.انخاطح تان ُحذانًهاسااألهذاف   -ب 

الٌ يثًُ. الَشائُح ذًكٍُ انطهثح يٍ فهى ولشاءج وسعى كافح انًخططاخ وانرفاطُم ا– 1ب

الٌ يثًُ.االَشائُح اػُغ انًرؼهمح تانشعىو ذًكٍُ انطهثح يٍ انرفكُش وانرسهُم نهًى – 2ب

 .االَشائُح ذًكٍُ انطهثح يٍ انثسث ػٍ تؼغ انًؼهىياخ انًرؼهمح تانشعىو – 3ب

   الٌ تُاَح وتاعرخذاو انىعائم انسذَثح.االَشائُح  ذًكٍُ انطهثح فٍ كُفُح اظهاس انشعىو  -4ب

 .مانها فٍ انًُشاءاخذًكٍُ انطانة نهرؼشف ػهً اَىاع االخهاداخ وؽشق اَر  -5ب
انرؼشف ػهً اعانُة يماويح االخهاداخ انًخرهفح فٍ انًُشاءاخ انخشعاَُح تاعرخذاو زذَذ انرغهُر. -6ب

ذذسَة انطانة يٍ انرؼشف ػهً اَىاع انًماؽغ انًغرخذيح فٍ انًُشاءاخ انفىالرَح وكُفُح   -7ب

 .وانًماؽغ انًشكثح اعرخشاج ذفاطُم االتؼاد يٍ اندذاول انخاطح نهسذَذ االَشائٍ
 .ذًكٍُ انطانة ػهً يؼشفح اَىاع وطالخ انشتؾ  وسيىص انهسُى -8ب
ذذسَة انطانة ػهً سعى تاعرخذاو يمُاط سعى يُاعة ؽشق ستؾ انًماؽغ انفىالرَح )انثشاغٍ ,  -9ب

 انهسُى(.

ى ذًكٍُ انطانة يٍ فهى وظُفح كم خضء يٍ اخضاء انًُشاءاخ انفىالرَح وانرؼشف ػهً اه -11ب

 يىاطفاذها انمُاعُح.

ذذسَة انطانة ػهً سعى  ذفاطُم واخضاء انًُشاءاخ انفىالرَح وؽشَمح ستطها تاعرخذاو  -11ب

)انثشاغٍ وانهسُى(  وتًمُاط سعى يُاعة.

 ذًكٍُ انطانة يٍ فهى وظُفح كم خضء يٍ اخضاء انًُشاءاخ انخشعاَُح ويىاطفرها انمُاعُح. -12ب

يٍ )انغمىف, اندغىس, االػًذج انًغهسح اخضاء انًُشاءاخ انخشعاَُح ذذسَة انطانة ػهً سعى  -13ب

 , االعظ , انغالنى( وتاعرخذاو يمُاط سعى انًُاعة 

ذًكٍُ انطانة انرؼشف ػهً اَىاع اندذساٌ انًغرخذيح ويىاطفاذها فٍ انًُشاءاخ وذذسَثه ػهً -14ب 

ؽشَمح سعًها تاعرخذاو يمُاط سعى يُاعة.
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ُى وانرؼهى ؽشائك انرؼه     

اعرخذاو انرمُُاخ انسذَثح فٍ انرؼهُى كاعرخذاو انساعىب فٍ ػشع انًادج انؼهًُح ػُذ انششذ  -1

وانرىػُر.

وزغة انًفشدج.االَشائُح انطهة يٍ انطهثح فٍ اخشاء ذًاسٍَ طفُح ويُضنُح فٍ اػذاد انشعىو  -2

 ؼهًُح انًفُذج.ؽشَمح انرؼهُى انزاذٍ يغ اػطاء انطهثح يدًىػح يٍ اعًاء انًظادس ان -3
اػطاء انطهثح يدًىػح يٍ يىالغ االَرشَُد راخ انؼاللح تانشعىو االَشائُح نالعرفادج يُها نرطىَش  -4

رنك.وذمذَى ذماسَش ذىػر  انطهثح نالؽالع ػهُهاذشدُغ و لذساذهى نفهى انًادج 

ؽشائك انرمُُى      

 اخرثاساخ َىيُح . -1

 اخرثاساخ فظهُح وَهائُح. -2

ثاخ انظفُح وانًُضنُح.دسخاخ نهىاخ -3

األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح  -ج

  .وانفىالرَح( انًغهسح انرؼشف ػهً انًكىَاخ االعاعُح نهًُشاءاخ )انخشعاَُح -1ج

وانفىالرَح ( انًغهسح انرمُُى وانًماسَح تٍُ اَىا ع يخرهفح يٍ اخضاء انًُشاءاخ )انخشعاَُح  -2ج

 وذىػُسها تانشعى.

 فٍ انىاخثاخ انثُرُح .االَشائُح ثذأ االػرًاد ػهً انُفظ ارُاء اَداص انشعىو ذًكٍُ انطانة ي -3ج

 .االَشائُحذًكٍُ انطهثح فٍ اكرغاب انًهاسج فٍ عشػح اَداص انشعىو  -4ج

 .االَشائُحذًكٍُ انطهثح فٍ اكرغاب انًهاسج فٍ دلح اَداص انشعىو  -5ج

وانفىالرَح( زغة انًىاطفاخ انًغهسح عاَُح يٍ سعى اٌ خضء يٍ انًُشاءاخ)انخش ذًكٍُ انطانة  -6ج

ؽشائك انرؼهُى وانرؼهى     

اعرخذاو انرمُُاخ انسذَثح فٍ انرؼهُى كاعرخذاو انساعىب فٍ ػشع انًادج انؼهًُح ػُذ انششذ وانرىػُر.-1

 انطهة يٍ انطهثح فٍ اخشاء ذًاسٍَ طفُح ويُضنُح فٍ اػذاد انشعىو انًؼًاسَح وزغة انًفشدج. -2
 ح انرؼهُى انزاذٍ يغ اػطاء انطهثح يدًىػح يٍ اعًاء انًظادس انؼهًُح انًفُذج.ؽشَم -3

 ذكىٍَ يدًىػاخ نهًُالشح وانرسهُم وذذسَة انطانة ػهً كُفُح اػذاد انشعىياخ. -5
 AUTOذكهُف انطهثح ػهً ذُفُز واخثاذهى تاعرخذاو انساعثح نرذسَثهى ػهً انشعى تاعرخذاو تشَايح ) -6

CAD.) 
دًىػح يٍ يىالغ االَرشَُد راخ انؼاللح تانشعىو االَشائُح نالعرفادج يُها نرطىَش اػطاء انطهثح ي -7

 لذساذهى نفهى انًادج  وذشدُغ انطهثح نالؽالع ػهُها وذمذَى ذماسَش ذىػر رنك.
ؽشائك انرمُُى    

اخرثاساخ َىيُح . -1      

 اخرثاساخ فظهُح وَهائُح. -4
دسخاخ نهىاخثاخ انظفُح وانًُضنُح. -5

.انشخظٍ(األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس  )انًهاساخانًُمىنح انرأهُهُح و انًهاساخ انؼايح-د 

 إسفاق تؼغ أػًال انطهثح انًرًُضج  ػًٍ أوساق ػًم ووعائم اَؼاذ فٍ انثشَايح. -1د

 االػذاد اندُذ ندًُغ يىػىػاخ انًمشس تانىعائم انسذَثح. -2د

  اػذاد ذًاسٍَ يذسوعح خاطح تًادج انشعى االَشائٍ. -3د
 ذًُُح انًهاساخ نذي انطانة فٍ اَداص انشعىو االَشائُح تذلح وعشػح ػانُح . -4د  
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ثٍُخ انًمشس .11

طشٌمخ انتمٍٍى طشٌمخ انتعهٍى اعى انٕدذح / أٔ انًٕضٕع يخشجبد انتعهى انًطهٕثخ انغبعبد األعجٕع

فً انًُشأد ،اَتمبل االجٓبداد  6 1

االدًبل ، إَاع االجٓبداد انتً

 تذذث فً انًُشبد .

انتعشف عهى إَاع انًختهفخ يٍ

االجٓبداد فً انًجبًَ ٔطشق اَتمبل 

 لباالدً

ايتذبٌ ٌٕيً عشض ٔششح 

إَاع انًمبٔيخ نكم يٍ انخشعبَخ  6 1

ٔانذذٌذ انفٕالري

إَاع انًمبٔيخ نكم يٍ انتعشف عهى 

 .ٔانذذٌذ انفٕالري انخشعبَخ
ايتذبٌ ٌٕيً عشض  ٔششح 

انفٕالر االَشبئً اعتخذايّ، انًمبطع  6 2

انًُٕرجٍخ نهفٕالر االَشبئً.

انتعشف  عهى إَاع انفٕالر االَشبئً

اعتخذايّ، انًمبطع انًُٕرجٍخ 

 نهفٕالر االَشبئً.

عشض  ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

هى كٍفٍخ اعتخشاج تذسٌت انطبنت ع 6 2

تفبصٍم االثعبد فً انجذأل انخبصخ 

نهذذٌذ االَشبئً، انًمبطع انًشكجخ.

االثعبد يٍتذسٌت انطبنت العتخشاج 

 جذأل انذذٌذ
ٔاجت صفً ٔثٍتً عشض ٔششح  

ٔايتذبٌ ٌٕيً

 طشق انشثظ نهًمبطع انفٕالرٌخ 6 3

) انجشاغً ، انهذبو( إَٔاع ٔصالد 

انهذبو. انشثظ ، سيٕص

تجٍٍ إَاع انشثظ سعى يخططبد  

انفٕالرٌخ ) انجشاغً ،   انًمبطع

انهذبو( إَٔاع ٔصالد انشثظ ، سيٕص 

انهذبو. ٔثًمٍبط سعى يُبعت

عشض  ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

تفبصٍم سثظ االعًذح انفٕالرٌخ يع  6 4

لٕاعذْب يع ثعضٓب.

ذح تفبصٍم سثظ االعً سعى يخطظ   

انفٕالرٌخ يع لٕاعذْب يع ثعضٓب.

ٔاجت صفً ٔثٍتً عشض ٔسعى 

ٔايتذبٌ ٌٕيً

سثظ انجغٕس انفٕالرٌخ  سعى يخطظ  سثظ انجغٕس انفٕالرٌخ يع ثعضٓب . 6 5

يع ثعضٓب .

عشض ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

سثظ انجغٕس  ٌٕضخ سعى يخطظ   سثظ انجغٕس يع االعًذح. 6 5

العًذح.يع ا

عشض ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

تجٍٍ تطجٍمبد انتًبسٌٍسعى يخطظ   تًبسٌٍ دٕل انًٕاضٍع انغبثمخ 6 6

ٔثًمٍبط سعى يُبعت.

عشض  ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

ثُبٌخ ٍْكهٍخ يٍ انفٕالر االَشبئً يع  6 7

 تفبصٍهٓب 

خ يٍثُبٌخ ٍْكهٍ تفبصٍم سعى 

 انفٕالر االَشبئً يع تفبصٍهٓب
عشض ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

يكَٕبد  تجٍٍ سعى تفبصٍم   يكَٕبد انفٕالرٌخ )انشثظ ثبنجشاغً( 6 8

انفٕالرٌخ )انشثظ ثبنجشاغً(

عشض ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

يكَٕبد انفٕالرٌخ  تفبصٍم  سعى  يكَٕبد انفٕالرٌخ )انشثظ انهذبو( 6 8

)انشثظ انهذبو(.

عشض ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

انخشعبَخ انًغهذخ ، انشيٕص  6 9

انًغتخذيخ فً انشعٕيبد انخبصخ 

ثٓب.

انخشعبَخ انًغهذخ ،  انتعشف عهى  

انشيٕص انًغتخذيخ فً انشعٕيبد 

انخبصخ ثٓب.

ٔاجت صفً ٔثٍتً عشض  ٔششح 

بٌ ٌٕئًايتذ

عمف يغهخ ثأتجبِ،إَاع انغمٕف  6 9

 ٔادذ.

يخطظ افمً ٔيمطع نغمف يغهخ سعى 

 ثبتجبِ ٔادذ ٔثًمٍبط سعى يُبعت
عشض  ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

انغمٕف راد انتغهٍخ ثألتجبٍٍْ 6 11

)يخططبد افمٍخ يع يمبطعٓب(.

انغمٕف راد انتغهٍخ  سعى 

بد افمٍخ يع ثألتجبٍٍْ )يخطط

 يمبطعٓب(.

عشض  ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

يخطظ نغمف ثُبٌخ يتكبيم ٌضى  6 11

عمٕف راد تغهٍخ ثأتجبِ ٔادذ ٔراد 

تغهٍخ ثألتجبٍٍْ ٔعمٕف َبتئخ.

سعى يخطظ نغمف ثُبٌخ يتكبيم ٌضى 

عمٕف راد تغهٍخ ثأتجبِ ٔادذ ٔراد 

 تغهٍخ ثألتجبٍٍْ ٔعمٕف َبتئخ.

ٔششح   عشض

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

اعذاد انخشائظ انتُفٍزٌخ نهخبسطخ  6 12

انًشعٕيخ فً االعجٕع انًبضً.

عشض ٔششح انخشائظسعى 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

انشٔافذ ٔانعتجبد ، إَاعٓب ، إَاع  6 13

دذٌذ انتغهٍخ انًغتخذو فٍٓب، يٕالع 

، اعظ اعتعًبل لطع ٔثًُ انذذٌذ 

 انشثبطبد.

انشٔافذ ٔانعتجبد ،  انتعشف عهى 

إَاعٓب ، إَاع دذٌذ انتغهٍخ 

انًغتخذو فٍٓب، يٕالع لطع ٔثًُ 

 انذذٌذ ، اعظ اعتعًبل انشثبطبد.

ٔاجت صفً ٔثٍتً عشض  ٔششح 

ٔايتذبٌ ٌٕيً

ٔاعتخذاو جذأل نشٔافذ ٔانعتجبد ا 6 14

انذذٌذ نغشض اعطبء انتفبصٍم.

ٕدخ نهشٔافذ ٔانعتجبد ٌغتخذو سعى ن

فٍٓب انطبنت جذأل انذذٌذ نغشض 

 اعطبء انتفبصٍم.

عشض  ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

انشٔافذ انتعشف عهى االعتًشاس فً  6 14

ثبَٕاع انًختهفخ.

عشض  ٔششح  انشٔافذ ثبَٕاع انًختهفخ. سعى 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

نًمبطع انًُٕرجٍخ نالعًذح فً ا 6 15

انخشعبَخ انًغهذخ ٔطشق انشثظ 

انًختهفخ.

انًمبطع انًُٕرجٍخ نالعًذح فً سعى 

انخشعبَخ انًغهذخ ٔطشق انشثظ 

 انًختهفخ.

عشض ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً
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نكراب انًُهدٍ:انشعى االَشائٍ /ذانُف ػذَاٌ ػضَض انذهاٌ/ اـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

1995.

 .1986انشعى انًذٍَ واالَشائٍ/ ذأنُف عايٍ يُُش كاظى/ -1 )انًظادس(  ـ انًشاخغ انشئُغُح 2

.1992انشعى انًذٍَ واالَشائٍ / ذأنُف هاشى َؼًح ؽؼًح/ -2

يمبطع طٕنٍخ نالعًذح انتعشف عهى  6 16

فً ثُبٌخ يتعذدح انطٕاثك اعتًبدا 

جذأل انتغهٍخ نالعًذح يع أخز عهى 

يمبطع عشضٍخ فٍٓب.

يمبطع طٕنٍخ نالعًذح فً ثُبٌخ  سعى 

يتعذدح انطٕاثك اعتًبدا عهى جذأل 

انتغهٍخ نالعًذح يع أخز يمبطع 

 عشضٍخ فٍٓب.

عشض  ٔششح 

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

سعى انهٕدخ انغبثمخ ثبنذبعٕة  6 17

)ثبعتخذاو يثبل اخش(.

عشض  ٔششح عى ثبنذبعجخس

ٔسعى 

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

سعى ًَبرج نالعظ انًُفشدح يع  إَاع االعظ ، تغهٍذٓب  6 18

يمبطعٓب.

عشض  ٔششح 

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

طشٌمخ سثظ دذٌذ انتغهٍخ نهعًٕد يع  6 18

 االعبط

طشٌمخ سثظ  سعى يخططبد تٕضخ 

 عًٕد يع االعبطدذٌذ انتغهٍخ نه

عشض  ٔششح 

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

االعظ انًشتشكخ ، دٔاعً ٔايبكٍ 6 19

 اعتعًبنٓب 

سعى تفبصٍم نالعظ انًشتشكخ 

 انًتُبظشح

عشض  ٔششح 

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

سعى تفبصٍم نالعظ انًشتشكخ غٍش  6 19

انًتُبظشح )ثبنذبعٕة(.

عشض  ٔششح سعى ثبنذبعجخ

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

216
االعظ انذصٍشٌخ .

عشض  ٔششح سعى االعظ انذصٍشٌخ

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

عشض  ٔششح سعى يمبطع االعظ.يمبطع االعظ انذذٌذٌخ216

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

انشكبئض إَاعٓب ، لجعبد انشكبئض  6 21

نشعى ثبنذبعٕة()ا

سعى يخططبد عٍ انشكبئض عهى 

 انهٕدبد ٔانجذبعٕة

عشض  ٔششح 

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

انغالنى إَاعٓب ، تفبصٍم دذٌذ  6 22

انتغهٍخ نهغالنى ٔاستجبط انُٓبٌبد 

انغفهى ٔانعهٍب.

انغالنى إَاعٓب ،  سعى تفبصٍم 

تفبصٍم دذٌذ انتغهٍخ نهغالنى 

ُٓبٌبد انغفهى ٔانعهٍب.ٔاستجبط ان

عشض  ٔششح 

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

تفبصٍم تغهٍخ انغالنى انًذٍطخ  6 23

ثبنًصبعذ ٔانًجبٔسح نهًصبعذ 

تفبصٍم تغهٍخ انغالنى  سعى 

 انًذٍطخ ثبنًصبعذ

عشض  ٔششح 

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

انجذساٌ االَشبئٍخ انذبيهخ ، طجمبد  6 24

انعضل انذشاسي ٔانصٕفً فٍٓب.

انجذساٌ االَشبئٍخ انذبيهخ ،  سعى 

طجمبد انعضل انذشاسي ٔانصٕفً

 فٍٓب.

عشض  ٔششح 

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

انجذساٌ انغبَذح إَاعٓب ، يع سعى  6 24

تفبصٍم دذٌذ انتغهٍخ )انشعٕو 

 ثبنذبعٕة(

انجذساٌ انغبَذح إَاعٓب ، يع  سعى 

تفبصٍم دذٌذ انتغهٍخ )انشعٕو سعى 

 ثبنذبعٕة(

عشض  ٔششح 

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

صٌبسح يٕلعٍخ نجُبٌخ لٍذ األَشبء ) يٍ 6 25

انخشعبَخ انًغهذخ(

عشض  ٔششح تغجٍم انًعهٕيبد

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

سعى ثُبٌخ ٍْكهٍخ يغهذخ يتكبيهخ  6 26-27

، جغٕس ، اعًذح ، تشًم )عمٕف 

 اعظ(

سعى ثُبٌخ ٍْكهٍخ يغهذخ يتكبيهخ 

تشًم )عمٕف ، جغٕس ، اعًذح ، 

 اعظ(

عشض  ٔششح 

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

تفبصٍم سعى سثظ االعضبء االَشبئٍخ  6 28

يع ثعضٓب.

تفبصٍم سعى سثظ االعضبء االَشبئٍخ 

)لغى سعٕيبد تشعى يع ثعضٓب.

بعتخذاو ٌذٌٔب ٔلغى االخش ث

انذبعٕة دغت تٕجٍٓبد انًذسط

عشض  ٔششح 

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً

االعتًشاس فً تُفٍز انشعٕيبد  6 29-31

انغبثمخ.

االعتًشاس فً تُفٍز انشعٕيبد 

 انغبثمخ.

عشض  ٔششح 

ٔسعى

ٔاجت صفً ٔثٍتً

ٔايتذبٌ ٌٕيً
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ـ انكرة وانًشاخغ انرٍ َىطً تها  ا

( انؼهًُح , انرماسَش ,....  انًدالخ) 

انكرة وانذوسَاخ وانشعائم اندايؼُح وانًؼهىياخ انًغرماخ يٍ 

شثكح االَرشَد وانخثشج انشخظُح فٍ يدال انرظًُى وانرُفُز 

.واإلداسج نهًشاسَغ وذُفُز  انًُشاخ االَشائُح فٍ انؼشاق

ب ـ انًشاخغ االنكرشوَُح, يىالغ االَرشَُد 

....

 َشائٍالذخرض تانشعى انهًهُذط وانهُذعح انًذَُح يىالغ يخرهفح 

ًساػشاخ ذىػر يىالغ ػًهُح نرُفُز ناػشوع ذظفر يغ 

اخ انفىالرَح وكُفُح انًُشاءاخ انخشعاَُح انًغهسح وانًُشاء

 االعرفادج يُها نشعى يخططاخ .

خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

اػادج انُظش فٍ ذىصَغ انذسخاخ وخظىطا انذسخاخ انًخظظح الػًال انغُح وانًرؼهمح  تانرًاسٍَ  -1

انؼًهُح. 

 اػذاد خذول ظًٍ انًُهاج نهضَاساخ انًُذاَُح . -2
ًارج يخططاخ انًساػشاخ ًَكٍ اٌ َغرفاد يُها انطهثح .االعرفادج يٍ االَرشَُد نرمذَى ػشوع نُ -3
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 يؼخ انفواد االٍٔظ انزمُٛخعب انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1

 لَى انزمُٛبد انًلَٙ -انًؼٓل انزمُٙ انًَٛت  انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .2

 مواد الخرسانت  اٍى / هيي انًموه .3

 انيايٙ  أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .4

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .5

 ٍب فٙ انَُخ 90 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .6

 2/1/2018 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف .7

 أْلاف انًموه .8

رؼوٚف انطبنت ثقٕاص انًٕاك األَشبئٛخ ٔطوق اَزبعٓب ٔرؼوٚف انطبنت ثبنجلائم انؾلٚضخ انًٕعٕكح ؽبنٛب 

ٔانطوق انؾلٚضخ فٙ األَزبط ٔيٍ صى ربْٛم انطبنت نهمٛبو ثبنفؾٕطبد انمٛبٍٛخ نًؼوفخ يلٖ يطبثمخ انًٕاك 

 ايٓب فٙ األَشبءاد يًب ٚضًٍ انمٕح ٔاأليبٌ ٔاأللزظبك .األَشبئٛخ نهًٕاطفبد ٔرؾلٚل ايكبَٛخ اٍزقل

 

ٕٚفو ٔطف انًموه ْنا إٚغبىاً يمزضٛبً ألْى فظبئض انًموه ٔيقوعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب 

يجوُْبً ػًب إما كبٌ لل ؽمك االٍزفبكح انمظٕٖ يٍ فوص انزؼهى انًزبؽخ. ٔالثل يٍ انوثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف 

 ؛انجوَبيظ.

2019/01/10



 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 انزؼوف ػهٗ انًٕاك انلافهخ فٙ طُبػخ انقوٍبَخ. -1أ

 .خ ٔاٍزؼًبالرٓب فٙ األثُٛ نهقوٍبَخنهقٕاص انفٛيٚبٔٚخ ٔانًٕاطفبد انمٛبٍٛخ  انزؼوف  -2أ

 انزؼوف ػهٗ اْى انفؾٕطبد نهًَُذ ٔانوكبو . -3أ

 , إَاػٓب ٍٔجت األٍزؼًبل . نهقوٍبَخ انًضبفخانًٕاك  انزؼوف ػهٗ  -4أ

 . انقوٍبَخإَاع  انزؼوف ػهٗ  -5أ

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 فؾض إَاع انًَُذ  – 1ة

 فؾٕطبد انوكبو انُبػى ٔانقشٍ  – 2ة

 ٛم االعٓيح انًزَزقليخ فٙ انفؾٕطبد ثًٓبهح رشغ – 3ة

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبضوح انؼهًٛخ . -1

 انًُبلشخ ثٍٛ انطهجخ . -2

 ػًم رمبهٚو رقض انًؾبضوح  -3

 

 طوائك انزمٛٛى      

 االيزؾبَبد انٕٛيٛخ  -1

 انمبء ثؼض االٍئهخ  -2

 اػطبء انٕاعجبد انًُينٛخ  -3

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

  .األيٕهيٍ انًبكح انؼهًٛخ فٙ فٓى يغوٚبد  إفبكح-1ط

  .انملهح ػهٗ انزؼبيم يغ انًَزغلاد انطبهئخ- 2ط

   .افزٛبه انؾم أنًضم يٍ ثٍٛ انؾهٕل ٔانقٛبهاد انًزبؽخ- 3ط

  .انملهح ػهٗ انمٛبكح ٔانزظل٘ نًٕاعٓخ انزؾلٚبد- 4ط

نهزؼوف ػهٗ يٓبهاد انزفكٛو  عزًبػٛخاالرًُٛخ للهاد انطهجخ ػهٗ رؾهٛم يؾزٕٖ انًزغٛواد - 5ط

  .دٔيٓبهاد ؽم انًشكال

 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 إلكهانثبنشوػ ٔانزًبهٍٚ ٔانزلهٚجبد انظفٛخ, انزطجٛمبد انؼًهٛخ  انًشكالدانًؾبضواد, رؾلٚل ٔرشقٛض 

 .انًَزقليخ ٔفٓى رطجٛمٓب انًٕاطفبد يٍ  االٍزفبكحانطهجخ كٛفٛخ 

 

 مٛٛى طوائك انز   

نًؾبضواد, ا انُمبُ فٙ انٕٛيٛخ ٔاٍزضبهح انطهجخ ٔكفؼٓى ػهٗ انًشبهكخ انفؼهٛخ, ٔااليزؾبَبدانًجبشوح  أٍئهخ

 .انفؼهٙ انفظهٛخ  ٔانؾضٕه االيزؾبَبد, اإلضبفٛخانُشبطبد 



 

 

 نشقظٙ (.انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه ا -ك 

ايزالن كٔهاد يؾهٛخ ٔػبنًٛخ فٙ رقظض يٕاك انقوٍبَخ ٔرمُٛخ االَشبء نيٚبكح انًٓبهاد انًٕلؼٛخ  -1ك

 ٔ ٔضغ انؾهٕل انًُبٍجخ.

ايزالن ثؾٕس رطجٛمّ فٙ يٕالغ يقزهفخ يٍ انمطو يًب َٚبػلِ فٙ  ؽظٕنّ ػهٗ لبػلح ثٛبَبد نغًٛغ  -2ك

 انًٕاك االَشبئٛخ.

هكخ فٙ يُظًخ االٚئ انؼبنًٛخ يٍ رزٛؼ نّ انؼًم فٙ انًقزجواد ٔانشوكخ ايزالن شٓبكاد يشب -3ك

 االَشبئٛخ انؼًاللخ.

  انًٛم نهزؼبٌٔ ٔانؼًم انغًبػٙ.  -4ك



 

 ثُٛخ انًموه .10

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
 طريقت التقييم طريقت التعليم اسم الوحذة / أو الموضوع

 يقوعبد يؼوفٛخ 3 األٔل
يء عامة عن اخلرسانة ) تعريفها , تركيبها , مباد

 . (املصطلحات اخلاصة هبا , خواصها
 اٍئهخ ٔاعٕثخ انًؾبضوح

 يقوعبد يؼوفٛخ 3 انضبَٙ
السمنت البورتالندي , صناعته ,تركيبه الكيمياوي , 

 . انواعه
 انمبء اٍئهخ انًُبلشخ

 يقوعبد يؼوفٛخ 3 انضبنش

طبيعي , األنواع األخرى للسمنت ) السمنت ال
 expanding cement السمنت التمددي

 ( aluminous cement  السمنت األلوميين,
 . ومواصفات كل نوع

 انًؾبضوح
 االٍزًبع

 انمبء االٍئهخ

 3 انواثغ
يقوعبد يؼوفٛخ 

 ٔٔعلاَٛخ

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

 خ كهاٍٛخؽبن انؾٕاه ٔانُمل

 يؼوفٛخ ٔيٓبهارٛخ 3 انقبيٌ
تكملة خواص السمنت : وقت التماسك األبتدائي 

 . والنهائي , قوة التحمل األنضغاطية , مقاومة الشد
 ؽبالد كهاٍٛخ يُبلشخ

 يؼوفٛخ ٔيٓبهارٛخ 3 انَبكً

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

 . الركام

يُبلشخ ٔكهً 

 يظغو

 كهً يظغو

 يُبلشخ

 3 انَبثغ
 يؼوفٙ,يٓبهارٙ

 لًٛٙ

الصفات امليكانيكية للركام : ) الوزن النوعي , وحدة 
الوزن املرصوصة وغري املرصوصة , التدرج , املسامية , 

 ( قابلية األمتصاص , التآكل ـ السحج , تضخم الرمل
. 

 نؼت اكٔاه

 يُبلشخ
 ٍٛخؽبنخ كها

 يؼوفٙ 3 انضبيٍ
نسبة األمالح واملواد العضوية واملواد الطينية بالركام 

 . خاصة الرمل , التفاعل مع املواد القلوية

 يؾبضوح

 يُبلشخ

اٍزًبع ٔانمبء 

 اٍئهخ

 يؼوفٙ ٔيٓبهارٙ 3 انزبٍغ

 light الركام اخلفيف والثقيل : انواع الركام اخلفيف

weight agg. (, ) ميزات  الطبيعي والصناعي
 . الركام اخلفيف وسلبياته مقارنة بالركام العادي

 يؾبضوح َٔمل
 انمبء اٍئهخ

 اٍزًبع

 يؼوفٙ ٔيٓبهارٙ 3 انؼبشو

مواصفات الركام اخلفيف املستعمل يف اخلرسانة 
األنشائية , مواصفات الركام اخلفيف املستعمل يف 

اخلرسانة العازلة ومواصفات الركام اخلفيف املستعمل يف 
 . الكتل اخلرسانية انتاج

 يؾبضوح َٔمل
 انمبء اٍئهخ

 يغبيٛغ ػًم

انؾبك٘ 

 ػشو
3 

 يؼوفٙ ٔيٓبهارٙ

 ٔٔعلاَٙ

 silica وخبار السليكا silica استعماالت السليكا

fume والرماد املتطاير fly ash  يف انتاج اخلرسانة
 . من حيث املواصفات والتأثريات

 يُبلشخ ٔاٍزًبع
 يغبيٛغ ػًم

 كهً يظغو

ٙ انضبَ

 ػشو
 يٓبهارٙ 3

املاء املستعمل يف انتاج اخلرسانة : ماء اخللط , ماء 
 . األنضاج , ومواصفات كل نوع

 ؽٕاه ٔيُبلشخ
 رًوٍٚ ػًهٙ

 ٔيغبيٛغ ػًم

انضبنش 

 ػشو
 يؼوفٙ 3

األنواع , ) fibers األلياف املستعملة يف اخلرسانة
 . ( املواصفات

 انمبء اٍئهخ يُبلشخ



 

انواثغ 

 ػشو
 يؼوفٙ 3

األنواع : admixtures اد املضافة للخرسانةاملو 
واسباب استعمال كل نوع ) املضافات املقللة ملاء اخللط 

, املضافات املؤخرة , املضافات املعجلة , مضافات 
حتسني التشغيلية , املضافات املنقحة , مضافات 

 . (مقاومة التجمد

 انمبء اٍئهخ يُبلشخ ٔاٍزًبع

انقبيٌ 

 ػشو
 يؼوفٙ ٔيٓبهارٙ 3

الرتكيب الكيمياوي للمواد املضافة , جتانس املادة , 
فحص الوزن النوعي للمواد املضافة , فحص الرواسب 

املتبقية بالتجفيف للمضافات السائلة , وفحص 
الرواسب املتبقية بالتجفيف للمضافات الصلبة , 

 . واملواصفات اخلاصة بذلك

 ؽبنخ كهاٍٛخ يؾبضوح َٔمل

انَبكً 

 ػشو
 ارٙيؼوفٙ ٔيٓبه 3

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

 . (..…… للمواد املعجلة

 ؽبنخ كهاٍٛخ يُبلشخ ٔاٍزًبع

انَبثغ 

 ػشو
 يؼوفٙ 3

كيبها , مباديء عامة عن اخلرسانة ) تعريفها , تر 
 . ( املصطلحات اخلاصة هبا , خواصها

 انمبء اٍئهخ يُبلشخ

انضبيٍ 

 ػشو
 يؼوفٙ ٔيٓبهارٙ 3

السمنت البورتالندي , صناعته ,تركيبه الكيمياوي , 
 . انواعه

 ؽبنخ كهاٍٛخ يُبلشخ َٔمل

انزبٍغ 

 ػشو
 يؼوفٙ ٔٔعلاَٙ 3

األنواع األخرى للسمنت ) السمنت الطبيعي , 
 expanding cement السمنت التمددي

 ( aluminous cement  السمنت األلوميين,
 . ومواصفات كل نوع

 انمبء اٍئهخ يُبلشخ َٔمل

 يؼوفٙ 3 انؼشوٍٚ
خواص السمنت : النعومة , فقدان الوزن باألحرتاق , 

 . ثبات السمنت , حرارة األماهه
 انمبء اٍئهخ يُبلشخ

 يؼوفٙ 3 21
بتدائي تكملة خواص السمنت : وقت التماسك األ

 . والنهائي , قوة التحمل األنضغاطية , مقاومة الشد
 انمبء اٍئهخ يُبلشخ

 يؼوفٙ 3 22

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

 . الركام

 انمبء اٍئهخ يُبلشخ

 يؼوفٙ 3 23

لنوعي , وحدة الصفات امليكانيكية للركام : ) الوزن ا
الوزن املرصوصة وغري املرصوصة , التدرج , املسامية , 

 . (قابلية األمتصاص , التآكل ـ السحج , تضخم الرمل

 ؽبنخ كهاٍٛخ يُبلشخ ٔاٍزًبع

 يؼوفٙ 3 24
نسبة األمالح واملواد العضوية واملواد الطينية بالركام 

 . خاصة الرمل , التفاعل مع املواد القلوية
 ؽبنخ كهاٍٛخ زًبعيُبلشخ ٔاٍ

 يؼوفٙ 3 25

 light الركام اخلفيف والثقيل : انواع الركام اخلفيف

weight agg.( ميزات الركام , ) الطبيعي والصناعي
 . اخلفيف وسلبياته مقارنة بالركام العادي

 ؽبنخ كهاٍٛخ يُبلشخ ٔاٍزًبع

 يؼوفٙ ٔيٓبهارٙ 3 26
مواصفات الركام اخلفيف املستعمل يف اخلرسانة 

األنشائية , مواصفات الركام اخلفيف املستعمل يف 
 انمبء اٍئهخ

 ؽبنخ كهاٍٛخ

 ػظف مُْٙ

 نؼت اكٔاه



 

 انجُٛخ انزؾزٛخ .11

 , ثغلاك1984ركُهٕعٛب انقوٍبَخ , عالل ثشٛو ٍوٍى ,  ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ1

 1983, ىْٛو ٍبكٕ ٔاهصٍٛ نٛفٌٕ,اَشبء انًجبَٙ  ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(2

اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (

))فٕاص انًٕاك ٔافزجبهارٓب (( انغيء االٔل , أ.ك.يؾًٕك كؽبو 

 2007ٔأ.و.ك.يؾًل يٓل٘ , 

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 1983بَٙ , ىْٛو ٍبكٕ ٔاهصٍٛ نٛفٌٕ,اَشبء انًج

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .12

 رملٚى ايكبَٛبد انلػى االكبكًٚٙ فٙ رُظٛى انيٚبهاد انًٛلاَٛخ -

 رٕفٛو انجٛئخ انظفٛخ انًالئًخ ٔانزٙ رًكٍ انزلهَٚٙ يٍ رُٕٚغ ٍزوارٛغٛبد انزؼهٛى. -

 رٕفٛو رمُٛخ انًؼهٕيبد فٙ يكزجخ انؾوو انغبيؼٙ. -

واء يٍ فبهط انًؼٓل, أ يٍ ثٛئخ انؼًم انزٙ ٚؼلٌٔ يٍ اعهٓب نالٍزفبكح يٍ فجوارٓى فٙ اٍزضبفخ فج -

 رطٕٚو انًموه ؽَت انؾبعخ انفؼهٛخ نَٕق انؼًم.
 

 

 

 

 

 

اخلرسانة العازلة ومواصفات الركام اخلفيف املستعمل يف 
 . انتاج الكتل اخلرسانية

 يؼوفٙ ٔيٓبهارٙ 3 27

 silica وخبار السليكا silica استعماالت السليكا

fume والرماد املتطاير fly ash  يف انتاج اخلرسانة
 . من حيث املواصفات والتأثريات

يُبلشخ ٔيغبيٛغ 

 ػًم

يغبيٛغ يُبلشخ 

 ؽبنخ كهاٍٛخ

28 3 
 يؼوفٙ ٔيٓبهارٙ

 ٔٔعلاَٙ

املاء املستعمل يف انتاج اخلرسانة : ماء اخللط , ماء 
 . األنضاج , ومواصفات كل نوع

 ػظف مُْٙ

 كهً يظغو

 انمبء اٍئهخ

 ؽبنخ كهاٍٛخ

29 3 
 ؼوفٙ ٔيٓبهارٙي

 ٔٔعلاَٙ

األنواع , ) fibers األلياف املستعملة يف اخلرسانة
 . ( املواصفات

 ػظف مُْٙ ؽبنخ كهاٍٛخ

30 3 
يؼوفٙ ٔٔعلاَٙ 

 ٔيٓبهارٙ

األنواع : admixtures املواد املضافة للخرسانة
واسباب استعمال كل نوع ) املضافات املقللة ملاء اخللط 

فات املعجلة , مضافات , املضافات املؤخرة , املضا
حتسني التشغيلية , املضافات املنقحة , مضافات 

 .( مقاومة التجمد

 ؽبنخ كهاٍٛخ
 انمبء اٍئهخ

 ؽبنخ كهاٍٛخ



 

 نمورج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1
 عبيؼخ انفواد االٍٔظ انزمُٛخ

 انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .2
 لَى رمُٛبد انًلَٙ – انًؼٓل انزمُٙ انًَٛت

   رمُٛخ  انقوٍبَخ اٍى / هيي انًموه .3

 انيايٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .4

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .5

 فٙ انَُخ ػخ ٍب 120 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .6

 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .7
2/1/2018 

 أْلاف انًموه .8

 فٙ انًٕالغ رؼهٛى انطبنت انًجبكئ األٍبٍٛخ نًكَٕبد انقوٍبَخ ٔروكٛجٓب ٔاألٍبنٛت انًقزهفخ فٙ طت انقوٍبَخ ٔإَزبعٓب 

 اإلَشبئٛخ ٔإَٔاع انقوٍبَخ انؾلٚضخ ٔانزفبطٛم انؼًهٛخ انقبطخ ثبألػًبل انقوٍبَٛخ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٕٚفو ٔطف انًموه ْنا إٚغبىاً يمزضٛبً ألْى فظبئض انًموه ٔيقوعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب 

يجوُْبً ػًب إما كبٌ لل ؽمك االٍزفبكح انمظٕٖ يٍ فوص انزؼهى انًزبؽخ. ٔالثل يٍ انوثظ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔطف 

 ؛انجوَبيظ.

2019/01/10



 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .9

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 .انقوٍبَخ االػزٛبكٚخ ٔانًَهؾخ انزؼوف ػهٗ  -1أ

 .ٔاٍزؼًبالرٓب فٙ األثُٛخ  نهقوٍبَخ ٕاطفبد انمٛبٍٛخ نقٕاص انفٛيٚبٔٚخ ٔانًػهٗ ا انزؼوف  -2أ

 . نهقوٍبَخ انزؼوف ػهٗ اْى انفؾٕطبد   -3أ

 .إَاع انقهظ ٔانقهطبد انقوٍبَٛخ  انزؼوف ػهٗ -4أ

 . انًضبفخ نهقوٍبَخانًٕاك  انزؼوف ػهٗ  -5أ

 . إَاع االنٛبف انًَزقليخ فٙ انقوٍبَخ  انزؼوف ػهٗ   -6أ

 ٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه. األْلاف انً  -ة 

 كٛفٛخ اعواء انفؾٕطبد نهقوٍبَخ انطوٚخ )فؾض انٓطٕل ,فؾض ػبيم انوص ,...انـ ( – 1ة

  ربصٛو ََت انقهظ ػهٗ رؾًم انقوٍبَخ انظهجخ . – 2ة

  لبثهٛخ رشغٛم انقوٍبَخ ففٛفخ انٕىٌ . – 3ة

 .فٙ انفؾٕطبد ثًٓبهح  انًَزقليخرشغٛم االعٓيح   -4ة

 انزؼهٛى ٔانزؼهى  طوائك     

 انًؾبضوح انؼهًٛخ . -1

 انًُبلشخ ثٍٛ انطهجخ . -2

 ػًم رمبهٚو رقض انًؾبضوح  -3

 

 طوائك انزمٛٛى      

 االيزؾبَبد انٕٛيٛخ  -1

 انمبء ثؼض االٍئهخ  -2

 اػطبء انٕاعجبد انًُينٛخ  -3

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

  .األيٕهيٍ انًبكح انؼهًٛخ فٙ فٓى يغوٚبد  اإلفبكح-1ط

  .انملهح ػهٗ انزؼبيم يغ انًَزغلاد انطبهئخ- 2ط

  11انظفؾخ  .افزٛبه انؾم أنًضم يٍ ثٍٛ انؾهٕل ٔانقٛبهاد انًزبؽخ- 3ط

  .انملهح ػهٗ انمٛبكح ٔانزظل٘ نًٕاعٓخ انزؾلٚبد- 4ط

نهزؼوف ػهٗ يٓبهاد انزفكٛو  االعزًبػٛخرًُٛخ للهاد انطهجخ ػهٗ رؾهٛم يؾزٕٖ انًزغٛواد - 5ط

  .دؽم انًشكالٔيٓبهاد 

 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

ثبنشوػ ٔانزًبهٍٚ ٔانزلهٚجبد انظفٛخ, انزطجٛمبد انؼًهٛخ انلهان  انًشكالدانًؾبضواد, رؾلٚل ٔرشقٛض 

 .انًَزقليخ ٔفٓى رطجٛمٓب انًٕاطفبد ٔانًقططبد يٍ  االٍزفبكحانطهجخ كٛفٛخ 

 

 طوائك انزمٛٛى    

نًؾبضواد, ا انُمبُ فٙ انٕٛيٛخ ٔاٍزضبهح انطهجخ ٔكفؼٓى ػهٗ انًشبهكخ انفؼهٛخ, دٔااليزؾبَبانًجبشوح  أٍئهخ

 .ٔانؾضٕه انفؼهٙ انفظهٛخ, االيزؾبَبد, اإلضبفٛخانُشبطبد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 

 كخ فٙ عٓبى انًؼبٚوح ٔانَٛطوح انُٕػٛخ يًب رزٛؼ نّ انؼًم فٙ انًقزجواد ٔانشوكخ ايزالن شٓبكاد يشبه -1ك

 االَشبئٛخ انؼًاللخ.         

  ايزالن كٔهاد يؾهٛخ ٔػبنًٛخ فٙ رقظض يٕاك انقوٍبَخ ٔرمُٛخ االَشبء نيٚبكح انًٓبهاد انًٕلؼٛخ ٔ  -2ك

 ٔضغ انؾهٕل انًُبٍجخ       

 يٕالغ يقزهفخ يٍ انمطو يًب َٚبػلِ فٙ  ؽظٕنّ ػهٗ لبػلح ثٛبَبد نغًٛغ انًٕاك ايزالن ثؾٕس رطجٛمّ فٙ  -3ك

 االَشبئٛخ.        

 انًٛم نهزؼبٌٔ ٔانؼًم انغًبػٙ.  -4ك
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 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
 اٍى انٕؽلح / أٔ انًٕضٕع

طوٚمخ 

 انزؼهٛى

طوٚمخ 

 انزمٛٛى

 يقوعبد يؼوفٛخ 3 ٔلاأل

يواعؼخ ػبيخ ػٍ انًٕاك انلافهخ فٙ انقوٍبَخ. 

رؼبهٚف:انقوٍبَخ االػزٛبكٚخ, انقوٍبَخ 

انًَهؾخ, فوٍبَخ انظت انًٕلؼٙ, انقوٍبَخ 

انًَجمخ انقهظ, انقوٍبَخ انًَجمخ انظت, 

 انقوٍبَخ انًَجمخ انغٓل.

 انًؾبضوح
اٍئهخ 

 ٔاعٕثخ

 يقوعبد يؼوفٛخ 3 انضبَٙ
انقوٍبَخ, إَٔاع انقهظ, إَٔاع  إَزبط ٔفهظ

 انقالطبد, ىيٍ انقهظ.
 انمبء اٍئهخ انًُبلشخ

انضبنش ٔ 

 انواثغ
 يقوعبد يؼوفٛخ 3

فٕاص انقوٍبَخ انطوٚخ : لبثهٛخ انزشغٛم 

 ٔانمٕاو.

انفؾٕطبد انقبطخ ثبنقوٍبَخ انطوٚخ: فؾض 

انَٕٛنخ, فؾض االفزواق, فؾض انٓطٕل, 

م فؾض ػبيم انوص, فؾض إػبكح انزشكٛ

ثبنوعبد ٔاالْزياىاد انزوككٚخ, ٔكهاٍخ 

 انؼٕايم انًؤصوح ػهٗ لبثهٛخ انزشغٛم.

 انًؾبضوح

 االٍزًبع

انمبء 

 االٍئهخ

انقبيٌ 

 ٔانَبكً
3 

يقوعبد يؼوفٛخ 

 ٔٔعلاَٛخ

انُيف, االَفظبل,  فٕاص انقوٍبَخ انطوٚخ:

االَكًبُ انهلٌ, ٔٔؽلح انٕىٌ فٙ انقوٍبَخ 

 انطوٚخ.

انؾٕاه 

 ٔانُمل

ؽبنخ 

 اٍٛخكه

 

انَبثغ 

 ٔانضبيٍ
3 

يؼوفٛخ 

 ٔيٓبهارٛخ

رأصٛو انفواغبد انٕٓائٛخ ٔطوق لٛبٍٓب, ؽَبة 

ػبيم االًٍُذ فٙ  انُزبط, ٔؽلح انٕىٌ,

انقوٍبَخ انطوٚخ, يؼبكنخ انكضبفخ ٔ يؼبكنخ 

 انؾغٕو انًطهمخ نؾَبة يكَٕبد انقوٍبَخ.

 يُبلشخ
ؽبالد 

 كهاٍٛخ

 3 انزبٍغ
يؼوفٛخ 

 ٔيٓبهارٛخ
 انقوٍبَخ االػزٛبكٚخ. َمم, طت ٔهص

يُبلشخ 

ٔكهً 

 يظغو

كهً 

 يظغو

 يُبلشخ

 3 انؼبشو
 يؼوفٙ,يٓبهارٙ

 لًٛٙ
إَضبط )يؼبنغخ( انقوٍبَخ, انظت فٙ انًُبؿ 

 انؾبه ٔانجبهك.

 نؼت اكٔاه

 يُبلشخ

ؽبنخ 

 كهاٍٛخ

انؾبك٘ 

 ػشو
 يؼوفٙ 3

ضـ انقوٍبَخ, فٕاص انقوٍبَخ فٙ انضـ, 

 األعٓيح انًَزقليخ فٙ انضـ.

 حيؾبضو

 يُبلشخ

اٍزًبع 

ٔانمبء 

 اٍئهخ

 3 انضبَٙ ػشو
يؼوفٙ 

 ٔيٓبهارٙ

انقوٍبَخ انغبْيح انقهظ: رؼوٚفٓب, فٕائلْب 

انشبؽُبد انقالطخ ٔأٍبنٛت إَزبعٓب, 

 .ٔانشبؽُبد انوعبعخ

يؾبضوح 

 َٔمل

 انمبء اٍئهخ

 اٍزًبع

انضبنش 

 ػشو
3 

يؼوفٙ 

 ٔيٓبهارٙ
يمبٔيخ انقوٍبَخ انًزظهجخ, طجٛؼخ يمبٔيخ 

 انقوٍبَخ, إَٔاع انًمبٔيخ.

يؾبضوح 

 َٔمل

 انمبء اٍئهخ

يغبيٛغ 

 ػًم

انواثغ 

 ػشو
3 

يؼوفٙ 

 ٔيٓبهارٙ

 ٔٔعلاَٙ

فؾٕطبد يمبٔيخ انقوٍبَخ: فؾض يمبٔيخ 

االَضغبط, فؾض يمبٔيخ انشل, )فؾض انشل 

 ثبالَؾُبء ٔفؾض انشل ثبالَشطبه(.

يُبلشخ 

 ٔاٍزًبع

يغبيٛغ 

 ػًم

كهً 

 يظغو

انقبيٌ 

 ػشو
 يٓبهارٙ 3

انؼٕايم انًؤصوح ػهٗ يمبٔيخ انقوٍبَخ 

 انًزظهجخ.

انؼٕايم انًؤصوح ػهٗ َزبئظ فؾٕطبد يمبٔيخ 

ؽٕاه 

 ٔيُبلشخ

رًوٍٚ 

 ػًهٙ

ٔيغبيٛغ 



 

 

 ػًم انقوٍبَخ انًزظهجخ.
 كًانَب

 ػشو
 يؼوفٙ 3

اَكًبُ انقوٍبَخ: اَكًبُ انغفبف, االَكًبُ 

 كًبُ انكوثُخ.انًزجبٍٚ, اَ
 انمبء اٍئهخ يُبلشخ

 انَبثغ

 ػشو
 يؼوفٙ 3

انًٕاك انًضبفخ نهقوٍبَخ: رؼوٚفٓب, فٕائلْب 

ٔاٍزؼًبالرٓب, انًٕاك انوئَٛٛخ انلافهخ فٙ 

روكٛجٓب, انًالؽظبد انٕاعت ارقبمْب ػُل 

 اٍزقلايٓب.

يُبلشخ 

 ٔاٍزًبع
 انمبء اٍئهخ

 انضبيٍ

 ػشو
3 

يؼوفٙ 

 ٔيٓبهارٙ

: انًؼغهخ, انًجطئخ, ًضبفخإَٔاع انًٕاك ان

انًهلَبد, انجبػضخ نهفواغبد انٕٓائٛخ, غجبه 

انَٛهٛكب, انًفمؼخ, يبَؼخ انوطٕثخ, رقفٛف 

 انٕىٌ ...انـ.

يؾبضوح 

 َٔمل

ؽبنخ 

 كهاٍٛخ

انزبٍغ 

 ػشو
3 

يؼوفٙ 

 ٔيٓبهارٙ
انطوٚمخ  -أ رظًٛى انقهطبد انقوٍبَٛخ:

 األيوٚكٛخ.

يُبلشخ 

 ٔاٍزًبع

ؽبنخ 

 كهاٍٛخ

 يؼوفٙ 3 انؼشؤٌ
انطوٚمخ  -ة رظًٛى انقهطبد انقوٍبَٛخ:

 انجوٚطبَٛخ.
 انمبء اٍئهخ يُبلشخ

انؾبك٘ 

 ٔانؼشؤٌ
3 

يؼوفٙ 

 ٔيٓبهارٙ
 يَبئم رطجٛمٛخ نزظًٛى انقهطبد االػزٛبكٚخ

يُبلشخ 

 َٔمل

ؽبنخ 

 كهاٍٛخ

انضبَٙ 

 ٔانؼشؤٌ
 يؼوفٙ ٔٔعلاَٙ 3

 انؾبٔٚخ ػهٗيَبئم رطجٛمٛخ نزظًٛى انقهطبد 

 فخ.يٕاك يضب

يُبلشخ 

 َٔمل
 انمبء اٍئهخ

انضبنش 

 ٔانؼشؤٌ
 يؼوفٙ 3

انفؾٕطبد غٛو االرالفٛخ نهقوٍبَخ: طوق 

االشؼبع, طوق انظالكح, طوق انُجضبد ٔ 

 طوق انوٍَٛ.
 انمبء اٍئهخ يُبلشخ

انواثغ 

 ٔانؼشؤٌ
 يؼوفٙ 3

 (فٙ انقوٍبَخFibersاٍزؼًبل األنٛبف )

لٚخ, كبألنٛبف )انجالٍزٛكٛخ, انيعبعٛخ, انؾلٚ

 انقشجٛخ(.
 انمبء اٍئهخ يُبلشخ

انقبيٌ 

 ٔانؼشؤٌ
 يؼوفٙ 3

( فٙ Polymersاٍزؼًبل انجٕنًٛواد )

 .انقوٍبَخ ,انقوٍبَخ انجٕنًٛوٚخ
 انمبء اٍئهخ يُبلشخ

انَبكً 

 ٔانؼشؤٌ
 يؼوفٙ 3

انكزهٛخ, انقفٛفخ  األَٕاع انقبطخ يٍ انقوٍبَخ:

, انقوٍبَخ انضمٛهخ انقوٍبَخ رؾذ انًبءانٕىٌ, 

 (.PACفوٍبَخ انوكبو يَجك انٕضغ )

يُبلشخ 

 ٔاٍزًبع

ؽبنخ 

 كهاٍٛخ

انَبثغ 

 ٔانؼشؤٌ

انضبيٍ 

 ٔانؼشؤٌ

 يؼوفٙ 3

األَٕاع انقبطخ يٍ انقوٍبَخ: انقوٍبَخ ػبنٛخ 

 , انقوٍبَخ ػبنٛخ انًمبٔيخ( HPC) األكاء

(HSC )انقوٍبَخ مارٛخ انوص , (SCC ) ,

(, RPC) نفؼبنخانًَبؽٛك ا ماد قوٍبَخان

 (.RCC) للنقوٍبَخ يوطٕطخ ثبنؾا

يُبلشخ 

 ٔاٍزًبع

ؽبنخ 

 كهاٍٛخ

انزبٍغ 

 ٔانؼشؤٌ

 انضالصٌٕ
 يؼوفٙ 3

فٙ انًجبَٙ  انقوٍبَخ خإطالػ ٔطٛبَخ ٔيؼبنغ

كبالٚجٕكَٙ  انؾلٚضخ بٍزؼًبل ثؼض انًٕاكث

 .ٔاألنٛبف انكبهثَٕٛخ

يُبلشخ 

 ٔاٍزًبع

ؽبنخ 

 كهاٍٛخ

انزبٍغ 

 ٔانؼشوٍٚ
3 

يؼوفٙ 

 ٔيٓبهارٙ

 اَٙٔٔعل

فٕاص انقوٍبَخ انطوٚخ:انُيف, االَفظبل, 

االَكًبُ انهلٌ, ٔٔؽلح انٕىٌ فٙ انقوٍبَخ 

 انطوٚخ.

ؽبنخ 

 كهاٍٛخ

ػظف 

 مُْٙ

 3 انضالصٌٕ
يؼوفٙ ٔٔعلاَٙ 

 ٔيٓبهارٙ

رأصٛو انفواغبد انٕٓائٛخ ٔطوق لٛبٍٓب, ؽَبة 

ٔؽلح انٕىٌ,انُزبط,ػبيم االًٍُذ فٙ 

يؼبكنخ انقوٍبَخ انطوٚخ, يؼبكنخ انكضبفخ ٔ 

 انؾغٕو انًطهمخ نؾَبة يكَٕبد انقوٍبَخ.

ؽبنخ 

 كهاٍٛخ

 انمبء اٍئهخ

ؽبنخ 

 كهاٍٛخ
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 , عالل ثشٛو ٍوٍى ركُهٕعٛب انقوٍبَخ  ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 Durability of concrete and cement composites ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2

,by C.L.Page and M.M.Page/2007  

اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (

Concrete in Hot Environneet , by : I.Soroka 

/2004 

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 

Durability of concrete and cement composites 

,by C.L.Page and M.M.Page/2007 

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .12

 رملٚى ايكبَٛبد انلػى االكبكًٚٙ فٙ رُظٛى انيٚبهاد انًٛلاَٛخ -

 رٕفٛو انجٛئخ انظفٛخ انًالئًخ ٔانزٙ رًكٍ انزلهَٚٙ يٍ رُٕٚغ ٍزوارٛغٛبد انزؼهٛى. -

 انؾوو انغبيؼٙ. رٕفٛو رمُٛخ انًؼهٕيبد فٙ يكزجخ  -

انًؼٓل, أ يٍ ثٛئخ انؼًم انزٙ ٚؼلٌٔ يٍ اعهٓب نالٍزفبكح يٍ فجوارٓى فٙ  اٍزضبفخ فجواء يٍ فبهط -

 رطٕٚو انًموه ؽَت انؾبعخ انفؼهٛخ نَٕق انؼًم.
 


