وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :اجلامعة التكنولوجية

الكلية /املعهد :قسم هندسة البناء واالنشاءات
القسم العلمي  :مجيع الفروع

اتريخ ملء امللف 2171/2/71 :

التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 .1المؤسسة التعليمية

الجامعة التكنولوجية

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم هندسة البناء واالنشاءات

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

برنامج الهندسة المدنية

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

بكلوريوس الهندسة المدنية
مقررات
االبت ABET

 .7المؤثرات الخارجية األخرى
 .8تاريخ إعداد الوصف

2117/2/17

 .9أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 1

 .11مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ  -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج- 2
ج- 3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

الصفحة 2

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1
د-2
د-3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

.11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 3

عملي

.12التخطيط للتطور الشخصي

.13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

.14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 4

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 5

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر

الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة البناء واالنشاءات
Concrete Technology 1

 .4أشكال الحضور المتاحة

المحاضرة والمناقشة

 .5الفصل  /السنة

االول  /الثانية

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

( 33نظري) ( 33 +تجارب مختبرية)

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

17/2/2017

 .8أهداف المقرراالولية
التعرف على مكوانت اخلرسانة وكيفية انتاجها واخلواص املهمة هلا يف املرحلة الطرية.
To get information about the ingredients of concrete, how to produce it and its properties in fresh state.

.13

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهداف المعرفية
أ -1التعرف على اخلرسانة كمادة انشائية مهمة وكيفية انتاجها والعوامل اليت تؤثر على سلوكها اثناء اخلدمة.
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1التعرف على انواع السمنت البورتالندي واستعماالت كل نوع منها.
ب – 2التعرف على انواع الركام المستخدم في انتاج الخرسانة.
ب – 3التعرف على كيفية خلط وصب ورص الخرسانة.
ب -4االجراءات المتخذة لحماية الخرسانة في االجواء الحارة.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1
ج-2
ج-3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم :
شرح المقرروالمناقشة واجراء الفحوصات المختبرية والواجب البيتي.
طرائق التقييم
 الواجبات البيتية االمتحانات االسبوعية االمتحانات الفصليةد  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1فحوصات السمنت البورتالندي.
د -2فحوصات الركام الناعم والخشن.
د -3فحوصات الخرسانة الطرية.

الصفحة 1

.11

بنية المقرر
طريقة
التقييم

طريقة التعليم

 أو/ اسم الوحدة
الموضوع

مخرجات التعلم
المطلوبة

الساعات

األسبوع

Portland Cement

10
(theo.)
+
10
(exp.)

1-5

Types of Cements

4
(theo.)
+
4
(exp.)
8
(theo.)
+
8
(exp.)

6-7

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A,
H.W,
and quiz

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
and quiz

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
H.W

- Definition
- Manufacturing of
Portland cement
- Chemical composition
- Hydration of PC
- Properties (fineness,
heat of hydration, setting,
soundness)
- Microstructure of
cement paste
- Ordinary PC
- Rapid hardening PC
- Low-heat PC
- Sulfate-resisting PC
- Pozzolanic PC
-White PC
- Other types of cements
- Classification
- Properties (shape,
texture, density)
- Moisture content
- Deleterious substances
- Sieve analysis
- Practical grading
- Gap-grading
- Consistency
- Workability & tests
- Segregation & bleeding
- Mixing of concrete
- Consolidation of
concrete
- Pumping of concrete
- Hot weather concreting

Aggregate

Fresh Concrete

8
(theo.)
+
8
(exp.)

8 - 11

12- 15

البنية التحتية
Properties of Concrete, Neville, A. M., 2011, 5th ed.

1. Properties of Concrete, Neville, A. M., 2011, 5th ed.
2. Concrete Technology, Neville & Brooke, 2010, 2nd ed.

2 الصفحة

.12

ـ الكتب المقررة المطلوبة1
)ـ المراجع الرئيسية (المصادر2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

1. American Concrete Institute journals and
reports
2. RILEM journals and reports.
- www. concrete.org
- www.rilem.org

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع
االنترنيت ....

.13

خطة تطوير المقرر الدراسي
- Updating literature according to newest information.
وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :اجلامعة التكنولوجية

الكلية /املعهد :قسم هندسة البناء واالنشاءات
القسم العلمي  :مجيع الفروع

اتريخ ملء امللف 2171/2/71 :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :

اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

الصفحة 3

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

.15المؤسسة التعليمية

الجامعة التكنولوجية

.16القسم العلمي  /المركز

قسم هندسة البناء واالنشاءات

.17اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
.18اسم الشهادة النهائية

برنامج الهندسة المدنية

.19النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
.21برنامج االعتماد المعتمد

بكلوريوس الهندسة المدنية
مقررات
االبت ABET

.21المؤثرات الخارجية األخرى
.22تاريخ إعداد الوصف

2117/2/17

الصفحة 4

.23أهداف البرنامج األكاديمي

 .24مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ب -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

الصفحة 5

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج- 2
ج- 3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1
د-2
د-3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

.25بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق
الصفحة 6

الساعات المعتمدة

نظري

.26التخطيط للتطور الشخصي

.27معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

.28أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 7

عملي

الصفحة 8

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 9

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .9المؤسسة التعليمية
 .13القسم العلمي  /المركز
 .11اسم  /رمز المقرر

الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة البناء واالنشاءات
Concrete Technology 2

 .12أشكال الحضور المتاحة

المحاضرة والمناقشة

 .13الفصل  /السنة

الثاني  /الثانية

 .14عدد الساعات الدراسية (الكلي)

( 33نظري) ( 33 +تجارب مختبرية)

.15

تاريخ إعداد هذا الوصف

.16

أهداف المقرراالولية

17/2/2017

التعرف على خواص اخلرسانة املتصلبة ودميومتها.
To get information about the properties of concrete and its durability.

.14

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهداف المعرفية
أ -1التعرف على خواص اخلرسانة املتصلبة واتثري هذه اخلواص على دميومتها وادائها كمادة انشائية.
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1التعرف على انواع مقاومةالتحمل وفحوصاتها.
ب – 2التعرف على طرق تصميم الخلطات الخرسانة.
ب – 3التعرف على العوامل الضارة التي تسبب ضعف في ديمومة الخرسانة.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1
ج-2
ج-3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم :
شرح المقرروالمناقشة واجراء الفحوصات المختبرية والواجب البيتي.
طرائق التقييم
 الواجبات البيتية االمتحانات االسبوعية االمتحانات الفصليةد  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1فحوصات مقاومة التحمل للخرسانة.
د -2طرق تصميم الخلطات الخرسانية.
د -3حماية الخرسانة وادامة ادائها.

الصفحة 1

.15

بنية المقرر
طريقة
التقييم

طريقة التعليم

 أو/ اسم الوحدة
الموضوع

مخرجات التعلم
المطلوبة

الساعات

األسبوع

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A,
H.W,
and quiz

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
and quiz

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
and quiz

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
H.W

- Classification
- Accelerators
- Retarders
- Water reducers & highrange water reducers
- Air-entrainments
- Water-proofing
admixtures
- Nature of concrete
- Types of strength
(compressive, tensile,
flexural)
- Factors affecting
strength
- Curing of concrete
- Bond with reinforcement
- Quality of water
- Definition
- Factors affecting mix
design
- British method
- Examples
- American method
- Examples
- Permeability of concrete
- Effect of sea water
- Effect of sulfates
- Frost action

Admixtures

4
(theo.)
+
4
(exp.)

1-2

Strength of
Concrete

6
(theo.)
+
10
(exp.)

3- 5

Mix Design of
Concrete

6 - 11

- Elasticity
- Types of shrinkage
- Factor affecting
shrinkage
- Creep of concrete
- Factors affecting creep

Elasticity, Creep
and Shrinkage

12
(theo.)
+
8
(exp.)
4
(theo.)
+
4
(exp.)
4
(theo.)
+
4
(exp.)

Durability of
Concrete

12 – 13

14- 15

البنية التحتية
Properties of Concrete, Neville, A. M., 2011, 5th ed.

2 الصفحة

.16

ـ الكتب المقررة المطلوبة1

)ـ المراجع الرئيسية (المصادر2

3. Properties of Concrete, Neville, A. M., 2011, 5th ed.
4. Concrete Technology, Neville & Brooke, 2010, 2nd ed.

1. American Concrete Institute journals and
reports
2. RILEM journals and reports.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
) ....,  التقارير, ( المجالت العلمية

- www. concrete.org
- www.rilem.org

 مواقع,ب ـ المراجع االلكترونية
.... االنترنيت

خطة تطوير المقرر الدراسي
- Updating literature according to newest information.

3 الصفحة

.17

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :اجلامعة التكنولوجية
الكلية /املعهد :قسم هندسة البناء واالنشاءات

القسم العلمي  :فرع هندسة البناء وادارة املشاريع
اتريخ ملء امللف 2171/2/71 :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :

اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق امللف من قبل
شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
الصفحة 4

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

.29المؤسسة التعليمية

الجامعة التكنولوجية

.31القسم العلمي  /المركز

قسم هندسة البناء واالنشاءات

.31اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
.32اسم الشهادة النهائية

برنامج الهندسة المدنية

.33النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
.34برنامج االعتماد المعتمد

بكلوريوس الهندسة المدنية
مقررات
االبت ABET

.35المؤثرات الخارجية األخرى
.36تاريخ إعداد الوصف

2117/2/17

.37أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 5

 .38مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ت -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج- 2
ج- 3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم
الصفحة 6

طرائق التقييم

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1
د-2
د-3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

.39بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 7

عملي

.41التخطيط للتطور الشخصي

.41معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

.42أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 8

الصفحة 9

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 11

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .17المؤسسة التعليمية
 .18القسم العلمي  /المركز

الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة البناء واالنشاءات

 .19اسم  /رمز المقرر

مقاومة متقدم (Advance strength of materials (I)ِB.E 2226 )I

 .23أشكال الحضور المتاحة

المحاضرة والمناقشة

 .21الفصل  /السنة

االول  /الثانية

 .22عدد الساعات الدراسية (الكلي)

33

.23

تاريخ إعداد هذا الوصف

.24

أهداف المقرر

17/2/2017

التعرف على انواع االعمدة يف املنشات املختلقة ومعرفة االجهادات املتولدة فيها وطريقة فشل االعمدة واشتقاق احلمل احلرج لألعمدة الطويلة وأجراء تطبيقات على حتمل

االعمدة الطويلة و حسب معادلة اويلر ومعادلة رانكينز .كما يتم التعرف على االجهادات املستوية لالسطواانت رقيقة اجلدران ذات الضغط الداخلي والتعرف على نظرايت

الفشل.
Identify the column types in the constructions fabricated and see where the stresses generated and the way the
columns failed and derive the critical load for long columns and make applications to withstand the long columns
and by Euler equation and the equation Rankins. As is recognized as the stresses planar of thin-walled cylinders
under internal pressure and to identify the failure theories.

.18

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهداف المعرفية
أ 1التعرف على انواع االعمدة يف املنشات املختلقة ومعرفة االجهادات املتولدة فيها وطريقة فشل االعمدة واشتقاق احلمل احلرج لألعمدة الطويلة وأجراء تطبيقات

على حتمل االعمدة الطويلة و حسب معادلة اويلر ومعادلة رانكينز.كما يتم التعرف على االجهادات املستوية لالسطواانت رقيقة اجلدران ذات الضغط الداخلي والتعرف

على نظرايت الفشل.

أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1القدرة على حساب االنحراف المعياري والمتوسط
ب – 2تعيين قيم االحتمالية لكل حادثة
ب – 3تعيين خط االنحدار
ب- 4
طرائق التعليم والتعلم المحاضرة ,المناقشة  ,والواجب البيتي

طرائق التقييم الواجبات البيتية ,االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1
ج-2
ج-3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

الصفحة 1

طرائق التقييم

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د-1
د-2
د-3
د-4

الصفحة 2

.19

بنية المقرر
طريقة
التقييم

طريقة التعليم

 أو/ اسم الوحدة
الموضوع

مخرجات التعلم
المطلوبة

الساعات

األسبوع

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A

Lecturing,
discussion and
H.W

Stability of elastic
columns, types of
columns, short column,
long column, intermediate
column. Failures of
columns, failures of short
columns, applications
failures of slender
columns, applications
Derivations for buckling
of columns, effective
length ,slenderness ratio
applications,
Columns in non-sway
frames, Columns in sway
frames ,applications.

Stability of elastic
columns

4

1-2

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

Critical load by Euler
formula, effective
length slenderness ratio

8

3-6

Q&A,
H.W,
quiz and
exam
Q&A,
H.W,
and quiz
Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

Columns in nonsway and sway
frames

8

7-10

Lecturing,
discussion and
H.W

Rankin,s formula,
applications.

Critical load by
Rankin,s formula,

4

11-12

Lecturing,
discussion and
H.W

The stresses planar of
thin-walled cylinders
under internal pressure,
theories of failure.
applications.

planar stresses, theories
of failure

6

13-15

البنية التحتية
االحصاء وتبيقاته اهلندسيه

 الدكتور نعمه محد عماره سحر شاكر توفيق:أتليف

5. Applied statistics and probability for engineers, 3rd
ed. Montgomery,DC and Runger, GC.
6. Probability and statistics for engineers, 2008, India
ed. Devore, JL.

.23

ـ الكتب المقررة المطلوبة1
)ـ المراجع الرئيسية (المصادر2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
) ....,  التقارير, ( المجالت العلمية
1. Applied statistics and probability for engineers, 3rd
ed. Montgomery,DC and Runger, GC.

3 الصفحة

 مواقع االنترنيت,ب ـ المراجع االلكترونية
....

خطة تطوير المقرر الدراسي
This subject was changed to one course instead of full year

4 الصفحة

.21

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :اجلامعة التكنولوجية

الكلية /املعهد :قسم هندسة البناء واالنشاءات

القسم العلمي  :فرع هندسة البناء وادارة املشاريع
اتريخ ملء امللف 2171/2/71 :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :

اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع
الصفحة 5

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

.43المؤسسة التعليمية

الجامعة التكنولوجية

.44القسم العلمي  /المركز

قسم هندسة البناء واالنشاءات

.45اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
.46اسم الشهادة النهائية

برنامج الهندسة المدنية

.47النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
.48برنامج االعتماد المعتمد

بكلوريوس الهندسة المدنية
مقررات
االبت ABET

.49المؤثرات الخارجية األخرى
.51تاريخ إعداد الوصف

2117/2/17

.51أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 6

 .52مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ث -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج- 2
ج- 3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

الصفحة 7

طرائق التقييم

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1
د-2
د-3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

.53بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 8

عملي

.54التخطيط للتطور الشخصي

.55معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

.56أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 9

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 11

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .25المؤسسة التعليمية
 .26القسم العلمي  /المركز

الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة البناء واالنشاءات

 .27اسم  /رمز المقرر

مقاومة متقدم (Advance strength of materials (II)ِB.E 2226 )II

 .28أشكال الحضور المتاحة

المحاضرة والمناقشة

 .29الفصل  /السنة

الثاني  /الثالثة

 .33عدد الساعات الدراسية (الكلي)

33

.31

تاريخ إعداد هذا الوصف

.32

أهداف المقرر

17/2/2017

التعرف على اجهادات االحنناء وعزم اللدزنة وحساب احملور املتعادل للمقاطع املرنة وكذل حساب احملور اللدن للمقطع اللدنة ومعامل الشكل ومعرفة التحليل اللدن

للعتبات واهلياكل.
Identify the bending stresses and the plastic moment and calculate the neutral axis of the elastic sections as well
as the plastic section and the shape factor. Plastic analysis of beams and frames.

.22

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهداف المعرفية
التعرف على اجهادات االحنناء وعزم اللدزنة وحساب احملور املتعادل للمقاطع املرنة وكذل حساب احملور اللدن للمقطع اللدنة ومعامل الشكل ومعرفة التحليل اللدن
للعتبات واهلياكل.

أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1القدرة على حساب االنحراف المعياري والمتوسط
ب – 2تعيين قيم االحتمالية لكل حادثة
ب – 3تعيين خط االنحدار
ب- 4
طرائق التعليم والتعلم المحاضرة ,المناقشة  ,والواجب البيتي

طرائق التقييم الواجبات البيتية ,االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1
ج-2
ج-3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم
الصفحة 1

.)  المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي- د
-1د
-2د
-3د
-4د
.23

بنية المقرر
طريقة
التقييم

طريقة التعليم

 أو/ اسم الوحدة
الموضوع

مخرجات التعلم
المطلوبة

الساعات

األسبوع

8

1-4

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A

Lecturing,
discussion and
H.W

Bending stress and the
plastic moment, elastic
neutral axis, plastic
neutral axis , shape factor
applications

Elastic section modulus
, plastic section
modulus and shape
factor.

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

Methods of plastic
analysis for beams

12

5-10

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
H.W

Methods of plastic
analysis , equilibrium
method, mechanism
method, applications,
Plastic analysis of frames.
applications,

Methods of plastic
analysis for frames

10

11-15

البنية التحتية
االحصاء وتبيقاته اهلندسيه

 الدكتور نعمه محد عماره سحر شاكر توفيق:أتليف

7. Applied statistics and probability for engineers, 3rd
ed. Montgomery,DC and Runger, GC.
8. Probability and statistics for engineers, 2008, India
ed. Devore, JL.

2 الصفحة

.24

ـ الكتب المقررة المطلوبة1
)ـ المراجع الرئيسية (المصادر2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
) ....,  التقارير, ( المجالت العلمية
2. Applied statistics and probability for engineers, 3rd
ed. Montgomery,DC and Runger, GC.

 مواقع االنترنيت,ب ـ المراجع االلكترونية
....

خطة تطوير المقرر الدراسي
This subject was changed to one course instead of full year

3 الصفحة

.25

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة :

الكلية /املعهد:

القسم العلمي :

اتريخ ملء امللف :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :

اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق امللف من قبل
الصفحة 4

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

.57المؤسسة التعليمية
.58القسم العلمي  /المركز
.59اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
.61اسم الشهادة النهائية
.61النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
.62برنامج االعتماد المعتمد
.63المؤثرات الخارجية األخرى
.64تاريخ إعداد الوصف
.65أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 5

 .66مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ج -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج- 2
ج- 3
الصفحة 6

ج- 4

طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1
د-2
د-3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

.67بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الصفحة 7

الساعات المعتمدة

نظري

.68التخطيط للتطور الشخصي

.69معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

.71أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 8

عملي

الصفحة 9

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 11

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .33المؤسسة التعليمية
 .34القسم العلمي  /المركز

الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة البناء واالنشاءات

 .35اسم  /رمز المقرر

)B.E 3233 Theory of Structures (1

 .36أشكال الحضور المتاحة

المحاضرة والمناقشة

 .37الفصل  /السنة

األول /الثالث

 .38عدد الساعات الدراسية (الكلي)

63

.39

تاريخ إعداد هذا الوصف

.43

أهداف المقرر

2317/2/23

- 1التعرف على انواع املنشآت احملددة وغري احملددة واستقراريتها وطرق حتليلها وخمططات التأثري لكل منها.
- 2التعرف على طرق حساب هطول املنشآت بكافة انواعها.

.26

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهداف المعرفية
أ -1التعرف على انواع المنشآت واتزانها.
أ -2التعرف على الطرق الخاصة بتحليل المنشآت غير المحددة بكافة انواعها.
أ -3التعرف على طرق حساب الهطول للمنشآت بكاة انواعها.
أ -4التعرف على طرق ايجاد ورسم خطوط التأثير وايجاد االحمال القصوى.
أ-5
أ-6
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1التمييز بين المنشآت المحددة وغير المحددة.
ب – 2التمييز بين المنشآت المستقرة وغير المستقرة.
ب – 3رسم مخططات التأثثير لألنواع المختلفة للمنشآت.
ب -4التحليل المنشآت غير المحددة ستاتيكيا لكافة المنشآت.
طرائق التعليم والتعلم
شرح نظري لألساسيات مع مناقشة االسئلة وتحضير أمثلة تعطى كواجب بيتي لتمرين الطالب على
التعامل مع تحليل مختلف انواع المنشآت.

طرائق التقييم
الجراء امتحانات اسبوعية لتقييم الطالب.
تنظيم عدد من االمتحانات الفصلية الموثقة وامتحان نهائي في نهاية الفصل الدراسي.
اسئلة يومية على صيغة نقاش مع الطلبة يقيم على اساسها الطالب.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1
ج-2
ج-3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم
االستعانة بالتقنيات الحديثة من االجهزة المتوفرة ومنها السبورة الذكية وأجهزة العرض األخرى اضافة الى
األساليب التقليدية األخرى.
تنظيم زيارات موقعية لتعريف الطلبة باألنواع المختلفة للمنشآت.

الصفحة 1

طرائق التقييم
الجراء امتحانات اسبوعية لتقييم الطالب.
تنظيم عدد من االمتحانات الفصلية الموثقة وامتحان نهائي في نهاية الفصل الدراسي.
اسئلة يومية على صيغة نقاش مع الطلبة يقيم على اساسها الطالب.
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د-1
د-2
د-3
د-4

الصفحة 2

.27

بنية المقرر
الساعات

األسبوع

مخرجات التعلم
المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

القاء
المحاضرة+مناقشات
+واجبات بيتية

واجبات
بيتية+
امتحان
اسبوعي
واجبات
بيتية+
امتحان
اسبوعي
واجبات
بيتية+
امتحان
اسبوعي
واجبات
بيتية+امتحان
فصلي
واجبات
بيتية+
امتحان
اسبوعي
واجبات
بيتية+
امتحان
اسبوعي
واجبات
بيتية+امتحان
فصلي

2+1

8

3

4

مقدمة +
التعريف بالمادة
وتعريف الطالب معنى استقرارية
المنشآت
استقرارية المنشآت
ومحدوديتها.
ومحدوديتها
رسم مخططات التأثير مخططات التأثير القاء
للعتبات( Beamsالمحاضرة+مناقشات
للعتبات وحساب
+واجبات بيتية
االحمال القصوى
)

5+4

6

رسم مخططات التأثير مخططات التأثير
للعارضات(
للعارضات وحساب
االحمال القصوى
)Girders

القاء
المحاضرة+مناقشات
+واجبات بيتية

7+6+5

8

+9+8+7
11+13

16

12+11

6

+14+13
15

12

رسم مخططات التأثير مخططات التأثير
للجملونات(
للعارضات وحساب
االحمال القصوى
)Trusses
حساب التشوهات في التشوهات في
المنشآت للعتبات
المنشآت للعتبات
والعارضات
والعارضات
والجملونات
والجملونات
تحليل الجملونات
التعرف على تحليل
الغير محددة
الجملونات الغير
بطريقة التشوهات
محددة بطريقة
المتوافقة.
التشوهات المتوافقة
تحليل الهياكل
التعرف على تحليل
الهياكل غير المحددة غير المحددة
بطريقة الميل-االزاحة بطريقة الميل-
االزاحة ( Slope
( Slope
))deflection
))deflection

القاء
المحاضرة+مناقشات
+واجبات بيتية
القاء
المحاضرة+مناقشات
+واجبات بيتية

.28

القاء
المحاضرة+مناقشات
+واجبات بيتية
القاء
المحاضرة+مناقشات
+واجبات بيتية

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

Elementary Theory of Structures, Yuan You
Seih
Theory of Structures, S.T. Timoshenko

الصفحة 3

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,
ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

.29

اي موقع الكرتوين هندسي ابلعناوين املتضمنة
Theory of Structures

خطة تطوير المقرر الدراسي

تطوير النهج بحيث يصبح فصلين دراسيين لكافة الفروع يتضمن كافة المواضيع الضرورية للمهندس المدني.

الصفحة 4

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :اجلامعة التكنولوجية

الكلية /املعهد :قسم هندسة البناء واالنشاءات

القسم العلمي  :فرع هندسة البناء وادارة املشاريع
اتريخ ملء امللف 2171/2/71 :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :

اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

الصفحة 5

التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

.71المؤسسة التعليمية

الجامعة التكنولوجية

.72القسم العلمي  /المركز

قسم هندسة البناء واالنشاءات

.73اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
.74اسم الشهادة النهائية

برنامج الهندسة المدنية

.75النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
.76برنامج االعتماد المعتمد

بكلوريوس الهندسة المدنية
مقررات
االبت ABET

.77المؤثرات الخارجية األخرى
.78تاريخ إعداد الوصف

2117/2/17

.79أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 6

 .81مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ح -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج- 2
ج- 3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

الصفحة 7

طرائق التقييم

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1
د-2
د-3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

.81بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 8

عملي

.82التخطيط للتطور الشخصي

.83معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

.84أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 9

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 11

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .41المؤسسة التعليمية
 .42القسم العلمي  /المركز

الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة البناء واالنشاءات

 .43اسم  /رمز المقرر

خرسانة مسبقة اجلهد B.E.3408 Prestress Concrete

 .44أشكال الحضور المتاحة

المحاضرة والمناقشة

 .45الفصل  /السنة

سنوي  /الرابعة

 .46عدد الساعات الدراسية (الكلي)

45

.47

تاريخ إعداد هذا الوصف

.48

أهداف المقرر

2317/2/23

التعرف على الالجزاء االنشائية املسبقة اجلهد ( العتبات اخلرسانية) وكيفية حتليلها وتصميمها

.33

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهداف المعرفية
أ -1كيفية حتليل وتصميم االجزاء االنشائية (العتبات اخلرسانية املسبقة اجلهد) وطرق انتاجها وحتديد اخلسائر يف االجهادات عن االنشاء
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1تحليل العتبات الخرسانية المسبقة الجهد وتصميمها
ب – 2كيفية مقارنة االجهادات الناتجة من االحمال المسلطة مع متطلبات المواصفات العالمية ACI-
Code
ب– 3
ب- 4
طرائق التعليم والتعلم المحاضرة ,المناقشة  ,والواجب البيتي

طرائق التقييم الواجبات البيتية ,االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1
ج-2
ج-3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم
الصفحة 1

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د-1
د-2
د-3
د-4

الصفحة 2

بنية المقرر
طريقة
التقييم

طريقة التعليم

 أو/ اسم الوحدة
الموضوع

مخرجات التعلم
المطلوبة

.31

الساعات

األسبوع

تعريف الخرسانة
المسبقة الجهد
المواد المستخدمة في
تصنيع الخرسانة
المسبقة الجهد

2

1

4

2-3

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A
Q&A,
H.W
Q&A,
H.W,
quiz and
exam
Q&A,
H.W,
and quiz
Q&A,
H.W
Q&A,
H.W,
quiz an
exam

Lecturing,
discussion and
H.W
Lecturing,
discussion and
H.W

Introduction

Lecturing,
discussion and
H.W

Analysis
concepts for
P.C

الطرق المستخدة للتحليل

6

4-6

Lecturing,
discussion and
H.W

Losses

8

7-10

Lecturing,
discussion and
H.W
Lecturing,
discussion and
H.W

Stresses in
P.C

التعرف على انواع
الخسائر وكيفية
حسابها
كيفية حساب
االجهادات
كيفية حساب العزوم
المسببة للتشقق

4

11-12

2

31

كيفية حساب العزوم
القصوى نتيجة
لالحمال المسلطة
كيفية حساب العزوم
القصوى نتيجة
لالحمال المسلطة
كيفية تحليل العتبات
المركبة
القيم التصميمية االولية
لالنحناء

2

31

6

31-31

Material
properties

Cracking
moment

Ultimate
moment
Ultimate
moment
Analysis of
Composite beam
Preliminary
design for
flexure
Elastic design
for flexure
Elastic design
for flexure (no
tension)
Design for shear

4

02-31

2

03

طريقة التصميم
لالنحناء ضمن حدود
المرونة
التصميم المرن
لالنحناء

4

01-00

4

02-01

تصميم العتبات بسبب

4

02-01

3 الصفحة

01-01
.32

4

قوى القص
كيفية حساب الهطول
في العتبات

Deflection of
P.C beams

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

Design of prestressed concrete structure
By T.Y. LIN & NFD H. BURNS

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

Design of Prestressed Concrete
By ARTHUR H. NILSCN

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,
3.

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

.33

خطة تطوير المقرر الدراسي

الصفحة 4

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :اجلامعة التكنولوجية

الكلية /املعهد :قسم هندسة البناء واالنشاءات

القسم العلمي  :فرع هندسة البناء وادارة املشاريع
اتريخ ملء امللف 2171/2/71 :

التوقيع :
اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :
اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

الصفحة 5

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

.85المؤسسة التعليمية

الجامعة التكنولوجية

.86القسم العلمي  /المركز

قسم هندسة البناء واالنشاءات

.87اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
.88اسم الشهادة النهائية

برنامج الهندسة المدنية

.89النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
.91برنامج االعتماد المعتمد

بكلوريوس الهندسة المدنية
مقررات
االبت ABET

.91المؤثرات الخارجية األخرى
.92تاريخ إعداد الوصف

2117/2/17

.93أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 6

 .94مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
خ -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج- 2
ج- 3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم
الصفحة 7

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1
د-2
د-3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

.95بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 8

عملي

.96التخطيط للتطور الشخصي

.97معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

.98أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 9

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 11

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .49المؤسسة التعليمية
 .53القسم العلمي  /المركز

الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة البناء واالنشاءات

 .51اسم  /رمز المقرر

B.E 3408 STRUCTURAL DESIGN

 .52أشكال الحضور المتاحة

المحاضرة والمناقشة

 .53الفصل  /السنة

مقرر سنوي  /االثامنة

 .54عدد الساعات الدراسية (الكلي)

60

.55

تاريخ إعداد هذا الوصف

.56

أهداف المقرر

20/2/2017

التعرف على علم المواد التالية

Precast concrete
Highway bridge loading
Highway bridge design
Corbels
Structural plain (unreinforced) concrete
New Concrete
Special concrete structures : water storage tank, chimneys, and silos

.34

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهداف المعرفية
أ -1التعرف على اساسيات التحليل والتصميم
أ -2التعرف على Precast concrete
أ -3التعرف على Highway bridge loading
أ -4التعرف على Highway bridge design
أ -5التعرف على Corbels
أ -6التعرف على water storage tank
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1القدرة على حساب االحمال المعرضة لها المنشات الخرسانية
ب – 2القدرة على حساب التسليح (تصميم)
ب – 3القدرة على تحليل المنشا ومعرفة مقدار اقصى حمل يتحمله
ب- 4
طرائق التعليم والتعلم المحاضرة ,المناقشة  ,والواجب البيتي
اعطاء المحاضرات و المناقشة  ,والواجب البيتي

طرائق التقييم الواجبات البيتية ,االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية
عن طريق  -1الواجبات البيتية  -2االمتحانات االسبوعية  -3واالمتحانات الفصلية
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1القدرة على حساب االحمال المعرضة لها المنشات الخرسانية واجراء التصميم االنشائي
ج -2القدرة على تحليل المنشا ومعرفة مقدار اقصى حمل يتحمله
ج -3القدرة على حساب التسليح (تصميم)
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم
عن طريق  -1الواجبات البيتية  -2االمتحانات االسبوعية  -3واالمتحانات الفصلية  -4المشاركة الصفية
خالل الدرس
الصفحة 1

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د-1
د-2
د-3
د-4

الصفحة 2

بنية المقرر
طريقة
التقييم

طريقة التعليم

 أو/ اسم الوحدة
الموضوع

مخرجات التعلم
المطلوبة
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الساعات

األسبوع

Describe basic
definition , analysis
and find the shear
force and bending
moment for frame

8

1-4

Describe basic
definition, type of
loading, HS15
,HS20, impact load
,….
Describe basic
definition , analysis
and find the shear
force and bending
moment for girder
bridge and simple
bridge and find the
main reinforcement
and secondary
reinforcement
Describe basic
definition , analysis
and find the shear
force and bending
moment for
Corbels find the
main reinforcement
and shear
reinforcement
Definitions and
fundamentals: basic
definition, new
material and
application
Describe basic
definition, analysis
and find coefficient
for shear force and
bending moment
for tanks ,design
inside wall and

10

5-9

12

10-15

12

16-21

6

22-24

12

25-30

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A Lecturing,
discussion
and H.W

Q&A, Lecturing,
H.W discussion
and H.W

Q&A, Lecturing,
H.W, discussion
and H.W
quiz and
exam

Q&A, Lecturing,
H.W, discussion
and H.W
and quiz

Q&A, Lecturing,
H.W, discussion
and H.W
and quiz
Q&A, Lecturing,
H.W discussion
and H.W

Definitions and
fundamentals: basic
definition, Precast
concrete

Definitions and
fundamentals: basic
definition, Highway
bridge loading.
Definitions and
fundamentals: basic
definition, Highway
bridge design , type
of bridge and
equations used in
analysis and design
and combinations,
applications.

Definitions and
fundamentals: basic
definition, Corbels
analysis and design

Definitions and
fundamentals: basic
definition, new
concrete, plain
concrete
Definitions and
fundamentals: basic
definition, Special
concrete structures :
water storage tank ,
one ceil tank and two
ceil tank

3 الصفحة

outer side wall and
find the amount of
steel reinforcement
.
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البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

)ACI 318-2014 (American concrete institute
ACI 318-2014 (American concrete
)institute

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

العديد من اجملالت من ضمنها جملة اهلندسة والتكنولوجيا

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

العديد من املواقع االلكرتونية
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خطة تطوير المقرر الدراسي

الصفحة 4

منوذج وصف املقرر (تصميم احلديد)
وصف املقرر
يبدأ املقرر ابعطاء مقدمة عن املنشآت احلديدية والقوى املختلفة اليت تتعرض هلا وطرق التصميم املختلفة ولكن الطريقة اليت سوف يتم تبنيها
هي  .LRFDيبدأ املقرر بتصميم أعضاء الشد ضمن املنشأ احلديدي مع الوصالت الالزمة له سواء كانت ابستخدام الرباغي او استخدام
اللحام بعد ذل يتم االنتقال اىل تصميم أعضاء االنضغاط ابلتطرق اىل اخلضوع واالنبعاج الذي تتعرض له هذه االعضاء .بعد ذل يتم االنتقال

اىل تصميم العتبات احلديدية املختلفة آخذين بنظر االعتبار اجهادات االنثناء والقص واهلطول الذي تتعرض له العتبات اضافة اىل استقرارية
االجزاء املختلفة املكونة للمقطع احلديدي .مث يتم التطرق اىل تصميم قواعد االعمدة احلديدية بعد ذل يضم املقرر تصميم األعضاء احلديدية

املعرضة اىل االنضغاط واالنثناء يف وقت واحد .ويف هناية املقرر يتم التطرق اىل الوصالت املعرضة اىل اجهادات االنضغاط واالنثناء.

 .1املؤسسة التعليمية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 .2القسم اجلامعي/املركز

قسم هندسة البناء واالنشاءات  /فرع اهلندسة االنشائية

 .3إسم/رمز املقرر

تصميم احلديد B.E. 3402 /

 .4أشكال احلضور املتاحة

دوام اتم

 .5الفصل/السنة

0231-0231

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 .7اتريخ إعداد هذا الوصف

نظري 3 :ساعة/اسبوع
مناقشه 3 :ساعة/اسبوع
عدد الساعات الدراسية الكلي  12 :ساعة/سنة
شباط0232/

 .8أهداف املقرر
تعريف الطالب مبقدمة عن املنشآت احلديدية والقوى املختلفة اليت تتعرض هلا وطرق التصميم املختلفة ولكن الطريقة اليت سوف يتم تبنيها هي
.LRFD
تعريف الطالب بكيفية تصميم أعضاء الشد ضمن املنشأ احلديدي مع الوصالت الالزمة له سواء كانت ابستخدام الرباغي او استخدام اللحام
الصفحة 5

تعريف الطالب بكيفية تصميم أعضاء االنضغاط ابلتطرق اىل اخلضوع واالنبعاج الذي تتعرض له هذه االعضاء.
تعريف الطالب بطريقة تصميم العتبات احلديدية املختلفة آخذين بنظر االعتبار اجهادات االنثناء والقص واهلطول الذي تتعرض له العتبات

اضافة اىل استقرارية االجزاء املختلفة املكونة للمقطع احلديدي.
تعريف الطالب بكيفية تصميم قواعد االعمدة احلديدية.

تعريف الطالب بكيفية تصميم األعضاء احلديدية املعرضة اىل االنضغاط واالنثناء يف وقت واحد.
تعريف الطالب بطريقة تصميم الوصالت املعرضة اىل اجهادات االنضغاط واالنثناء.
 .11خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -األهداف املعرفية
أ -3إعداد مهندسني تطبيقيني يف جمال هندسة البناء يتميزون مبست ٍو ٍ
عال من املعرفة واإلبداع التكنولوجي ومبا يتالءم مع املعايري الرصينة
املعتمدة عاملياً يف ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي للربامج اهلندسية املناظرة مع االلتزام أبخالقيات املهنة اهلندسية
أ -0التعرف على خواص وطرق تصنيع املنتجات احلديدية املستعملة يف جمال االنشاءات.
أ -1التعرف على فلسفة التصميم املستخدمة يف متيم املنشآت احلديدية املختلفة.
أ -1فهم خواص وطرق تصرف املنشآت احلديدية املختلفة ,وخباصة حاالت الفشل اليت حتصل يف اعضاء معرضة اىل امحال الشد او الضغط
او االنثناء كل على حدة او عندما تكون جمتمعة مع بعضها.
أ -2تطبيق املبادئ واالجراءات ومتطلبات التصميم املختلفة املتوفرة يف املواصفات لتصميم اعضاء معرضة اىل امحال الشد او الضغط او
االنثناء او لتصميم الوصالت املختلفة.
أ -1القدرة على متابعة خمتلف مواصفات التصميم االنشائي وتطبيق برامج الكمبيوتر لتحليل النظم اهليكلية احلديدية حتت خمتلف انواع
االمحال..
ب -األهداف املهاراتية اخلاصة ابملوضوع
ب -3املناقشة واحلوار
ب -0العصف الذهين عن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبري من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما تطرح أثناء احملاضرة
ب -1التعلم الذايت عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته اخلاصة ومستوايته املعرفية والعقلية مستجيباً مليوله واهتماماته مبا حيقق
تنمية قدراته وتكاملها
ب -1التعلم التعاوين عن طريق العمل بشكل مجاعي
ب -2التعلم التنافسي عن طريق خلق جو املنافسة بني االقران.
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -3زايدة التواصل بني األفراد ،األمر الذي يسهم يف بناء جمتمع التعلم
ج -0تنمية اجلوانب الوجدانية املتعددة كحب االستطالع واالجتاه االجيايب حنو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية يف التعلم والثقة ابلنف
ج -1تنمية اجلوانب املهارية لدى الطالب
ج -1تعلم حتديد االولوايت الصحيحة ألي مشكلة
الصفحة 6

ج -2تنمية احرتام الوقت والزمن يف اجناز وتنفيذ األعمال
ج -1تنمية روح التناف الشريف بني جمموعات العمل سعياً جلودة العمل والتميز والتنوع يف االداء
ج -2تطوير روح اخللق واالبداع
ج -1تنمية تقدير العمل وحتمل املسؤلية وااللتزام.
د -املهارات العامة واملنقولة ( املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)
د -3حتديد وحتليل املشاكل وحلها ابستخدام طرق خمتلفة ،وتطبيق األحكام املهنية لتحقيق التوازن بني التكاليف والفوائد ،والسالمة واألثر
االجتماعي والبيئي.
د -0القدرة على جتميع وتقييم املعلومات.
د -1وضع وتطبيق احللول املناسبة للمشاكل االنشائية املختلفة.
طرائق التعليم والتعلم
حماضرات نظرية ،املناقشة واحلوار ،العصف الذهين ،األمثلة واملسائل املستخدمة اضافة اىل زايرات ميدانية ملواقع العمل لتحقيق األهداف.
 -3توظيف قابلية التدريسي وخربته يف ايصال املادة العلمية للطالب
 -0تكليف الطالب إبعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم حتفيز الطالب على تعلم املبادئ األولية للبحث العلمي
 -1تكليف الطالب حبل املسائل أبنفسهم بعد قيام املدرس بشرح املادة واعطاء امثلة بسيطة عن املوضوع وبذلك تتاح للطالب فرصة التمرين
على تطبيق املعادالت وفهم امهية النتائج وتطبيقها عمليا.
 -1اعتماد مبدأ السفرات العلمية ملشاريع هندسية خمتلفة للطلبة حيث تساهم هذه السفرات يف توسيع مدارك الطالب والتعرف على حقل
العمل.
طرائق التقييم
امتحاانت يومية ،امتحاانت مفاجئة ،امتحاانت موثقة ،امتحاانت فصلية ،امتحاانت هنائية ،أسئلة ومناقشات شفهية أثناء احملاضرات ،واجبات بيتية.

 .11بنية املقرر
عدد

عدد

خمرجات التعلم

األسابيع

الساعات

املطلوبة

8
2.7

كما مذكور يف
الفقرة 32أ

اسم الوحدة/املساق أو املوضوع

مقدمة عن املنشآت احلديدية – تصميم أعضاء
الشد

4.7

14

تصميم الوصالت يف هناية اعضاء الشد

2.7

8

تصميم اعضاء االنضغاط القصرية والطويلة

4

12

تصميم العتبات احلديدية املعرضة اىل قوى االنثناء
الصفحة 7

طريقة التعليم

طريقة التقييم

حماضرات
نظرية،
جتارب
املخترب
العملية،

امتحاانت
يومية،
امتحاانت
مفاجئة،
امتحاانت

 .11بنية املقرر
عدد

عدد

الساعات

األسابيع

خمرجات التعلم
املطلوبة

اسم الوحدة/املساق أو املوضوع

والقص ودراسة اهلطول واستقرارية االجزاء املكونة
للعتبة
12

تصميم العتبات احلديدية املعرضة اىل قوى االنثناء
والقص ودراسة اهلطول واستقرارية االجزاء املكونة
للعتبة (استمرار للموضوع السابق)

8

تصميم قواعد األعمدة

8

تصميم األعضاء املعرضة اىل قوى انثناء وانضغاط
يف وقت واحد

8

تصميم الوصالت املعرضة اىل القص واالنضغاط
واالنثناء

4

2.6
2.6

2.6

طريقة التعليم

طريقة التقييم

املناقشة
واحلوار،
العصف
الذهين،
األمثلة
واملسائل
املستخدمة
لتحقيق
األهداف

موثقة،
امتحاانت
فصلية،
امتحاانت
هنائية ،أسئلة
ومناقشات
شفهية أثناء
احملاضرات،
واجبات
بيتية

 .12البنية التحتية
القراءات املطلوبة:
 النصوص األساسية
 كتب املقرر
 أخرى

.38

احملاضرات النظرية و الكتب املنهجية مثل:

البنية التحتية

1ـ الكتب املقررة املطلوبة

Charles G. Salmon, John Edwin Johnson and Faris Amin Malhas,
Steel Structures: Design and Behavior: Emphasizing Load and
Resistance Factor Design, Prentice Hall, 2009.
American Institute of Steel Construction, Steel Construction
Manual, 13th edition.

2ـ املراجع الرئيسية (املصادر)
اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا
اجملالت العلمية  ,التقارير ) ....,

William T. Segui, Steel Design.
(

Journal of Structural Engineering

الصفحة 8

ب ـ املراجع االلكرتونية ,مواقع االنرتنيت ....

 .13خطة تطوير املقرر الدراسي
ان خطة تطوير املقرر تتضمن النقاط التالية:
 - 1اعتماد مشروع سنوي يتضمن بناية حديدية كاملة تتضمن استخدام كافة المعارف والمهارات التي
حصل عليها الطالب خالل العام الدراسي على ان تكون لها درجة تقييم ذات وزن كافي في درجة
السعي السنوي واقترح ان تكون هذه الدرجة مساوية الى الدرجات المعطاة للمختبر في المواد ذات
الطابع العملي.
 - 2تتطلب المادة بعض الزيارات الموقعية الى ميدان العمل في حالة توفر الموارد والفسحة الزمنية
الكافية للقيام بذلك.

الصفحة 9

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :اجلامعة التكنولوجية

الكلية /املعهد :قسم هندسة البناء واالنشاءات

القسم العلمي  :فرع هندسة البناء وادارة املشاريع
اتريخ ملء امللف 2171/2/71 :

التوقيع :
اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :
اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

الصفحة 11

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

.99المؤسسة التعليمية

الجامعة التكنولوجية

 .111القسم العلمي  /المركز

قسم هندسة البناء واالنشاءات

 .111اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .112اسم الشهادة النهائية

برنامج الهندسة المدنية
بكلوريوس الهندسة المدنية
مقررات

 .113النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .114برنامج االعتماد المعتمد

االبت ABET

 .115المؤثرات الخارجية
األخرى
 .116تاريخ إعداد الوصف

2117/2/17

 .117أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 11

 .118مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
د  -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج- 2
ج- 3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم
الصفحة 12

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1
د-2
د-3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

 .119بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة
نظري

الصفحة 13

عملي

 .111التخطيط للتطور الشخصي

 .111معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

 .112أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 14

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 15

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .57المؤسسة التعليمية
 .58القسم العلمي  /المركز

الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة البناء واالنشاءات

 .59اسم  /رمز المقرر

تطبيقات احلاسوب B.E.4406 Computer Applications

 .63أشكال الحضور المتاحة

المحاضرة والمختبر

 .61الفصل  /السنة

الثاني  /الرابعة

 .62عدد الساعات الدراسية (الكلي)

45

.63

تاريخ إعداد هذا الوصف

.64

أهداف المقرر

2317/2/19

.1

تعريف الطالب ببرنامج Staad PRO

.2

تعريف الطالب بانواع المنشاءات

.3
.4

تعريف

الطالب

باالوامر

الالزمة

بتحليل

المنشاءات الخرسانية والحديدية
تعريف الطالب باالوامر الالزمة لتصميم
المنشاءات الخرسانية والحديدية

.39

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهداف المعرفية
أ 1إعداد مهندسني تطبيقيني يف جمال هندسة الطرق واملواصالت يتميزون مبست ٍو ٍ
عال من املعرفة واإلبداع التكنولوجي ومبا يتالءم مع املعايري الرصينة
املعتمدة عاملياً يف ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي للربامج اهلندسية املناظرة مع االلتزام أبخالقيات املهنة اهلندسية
أ -0متكني الطالب ملعرفة وفهم الربانمج  Staad PROوكيفية استخدامه واالستفادة منه يف احلياة العملية.

ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1املناقشة واحلوار

ب -0العصف الذهين عن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبري من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما تطرح أثناء احملاضرة
ب -1التعلم الذايت عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته اخلاصة ومستوايته املعرفية والعقلية مستجيباً مليوله واهتماماته مبا حيقق تنمية
قدراته وتكاملها
ب -1التعلم التعاوين عن طريق العمل بشكل مجاعي
ب -2التعلم التنافسي عن طريق خلق جو املنافسة بني االقران.

طرائق التعليم والتعلم المحاضرة ,المناقشة  ,والواجب البيتي
حماضرات نظرية ،استخدام احلاسوب يف تطبيق الربانمج ،املناقشة واحلوار ،العصف الذهين ،األمثلة واملسائل املستخدمة لتحقيق األهداف

طرائق التقييم الواجبات البيتية ,االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية

امتحاانت يومية  ،امتحاانت مفاجئة ،امتحاانت موثقة ،امتحاانت فصلية ،امتحاانت هنائية ،أسئلة ومناقشات شفهية أثناء احملاضرات

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1
ج-2
الصفحة 1

ج-3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د-1
د-2
د-3
د-4

الصفحة 2

.43

بنية المقرر
اسم الوحدة  /أو
الموضوع

مخرجات التعلم
المطلوبة

األسبوع

الساعات

3

3

1-0

6

كيفية تمثيل المنشأت

1

3

كيفية تمثيل مقاطع اجزاء
المنشأ

2

3

2-1

6

32-1

9

30-33

3

31-31

3

طريقة
التقييم

طريقة التعليم

By the end of the
course students
should be able to:

.41

التعرف على اهمية 1- Introduction to
استخدام البرنامج STAAD III
2- Geometry of
structures
3- Member
properties
4- Material
properties

كيفية تمثيل امواد
المصنعة منها
المنشأت
التعرف على المساند 5- Boundary

حماضرات نظرية، ،
املناقشة واحلوار،
العصف الذهين،
األمثلة واملسائل
املستخدمة لتحقيق
األهداف

امتحاانت يومية،
امتحاانت
مفاجئة،
امتحاانت موثقة،
امتحاانت
فصلية،
امتحاانت هنائية،
أسئلة ومناقشات

conditions
كيفية تمثيل االحمال 6- Application of
المسلطة loads
طرق التخليل 7- Methods of
analysis
تصميم المنشأ 8- Design of
structures

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

االحصاء وتبيقاته اهلندسيه

أتليف :الدكتور نعمه محد عماره سحر شاكر توفيق

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)
9. Manual of STAAD PRO Vi-8

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,
ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

.42

4. Applications of STAAD PRO Examples

خطة تطوير المقرر الدراسي
Insert 3-D structures

الصفحة 3

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :اجلامعة التكنولوجية

الكلية /املعهد :قسم هندسة البناء واالنشاءات

القسم العلمي  :فرع هندسة البناء وادارة املشاريع
اتريخ ملء امللف 2171/2/19 :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :
التاريخ :

التوقيع :

اسم املعاون العلمي :
التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع
الصفحة 4

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 .113المؤسسة التعليمية

الجامعة التكنولوجية

 .114القسم العلمي  /المركز

قسم هندسة البناء واالنشاءات

 .115اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .116اسم الشهادة النهائية

برنامج الهندسة المدنية
بكلوريوس الهندسة المدنية
مقررات

 .117النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .118برنامج االعتماد المعتمد

االبت ABET

 .119المؤثرات الخارجية
األخرى
 .121تاريخ إعداد الوصف

2117/2/17

 .121أهداف البرنامج األكاديمي

الصفحة 5

 .122مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
ذ  -االهداف المعرفية
أ- 1
أ- 2
أ- 3
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج- 2
ج- 3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

الصفحة 6

طرائق التقييم

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1
د-2
د-3
د- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

 .123بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة

اسم المقرر أو المساق

نظري
Engineering
)(1

4

B.E.1201

)Mathematics (I

4

B.E.1211

Building
Materials
)Technology (1
)Engineering Drawing (1

2

1

B.E.1209
B.E. 1101

)Engineering Geology (1

1
2
1

3

B.E.1203

االولى /الفصل
الدراسي االول

B.E.1207

Mechanics

عملي

of

Fundamental
Computer Science

الصفحة 7

2

2
2
3

1
3

1

3

2
1
4
4
2
1
2
2
2
2
2
1
4

Physics
and

B.E. 1206
B.E. 1102

Arabic Language

B.E.1106

Public Freedom
Democracy
Workshops (1)

Engineering Mechanics
(2)
Mathematics (2)
Building
Materials
Technology (2)
Engineering Drawing (2)
Engineering Geology (2)
Civil Eng. Fundamental
Chemistry
Human Rights

English Language
Workshops (2)

B.E.1104
B.E.1204
B.E.1202
B.E.1212
B.E.1208
B.E.1210
B.E. 1213
B.E. 1205
B.E. 1103
B.E.1107

 الفصل/االولى
الدراسي الثاني

B.E.1105

Strength of Materials (1)

B.E 2220

/المرحلة الثانية
الفصل
الدراسي االول

B.E 2218

2

2 Concrete Technology

1
2

3
2

Fluid Mechanics (1)

B.E 2222
B.E 2216

1
2

4
3
1

Engineering Surveying
(1)
Mathematics (3)
Building Construction (1)

B.E 2227

Computer Aided Eng.
Drawing Concrete
English Technical
Language
Strength of Materials (2)

B.E 2224

2

2 Concrete Technology

B.E 2219

1
2

3
2

Fluid Mechanics (2)

B.E 2223
B.E 2217

1

4
2

Engineering Surveying
(2)
Mathematics (2)
Building Construction (2)

B.E 2301

2

1

Computer Programming

B.E 2225

(1)

2
4

B.E 2214

B.E 2108
B.E 2221

/المرحلة الثانية
الفصل
الدراسي الثاني

(2)

8 الصفحة

B.E 2215

االنشائية
والبناء وادارة
المشاريع

Engineering Statistics

B.E 2226

1

Construction of Sanitary
Structures

B.E 3315

0

Construction of Highways
and Bridges

B.E 3343

1

Construction of
Hydraulic
Structures

B.E 3356

1

Digital Cartography

B.E 2369

2
3

3

الصحية
والبيئية
الطرق
والجسور
المياه والمنشأت
الهيدروليكية
الجيوماتيك

 التخطيط للتطور الشخصي.124

) معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد.125

9 الصفحة

 .126أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

الصفحة 11

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 11

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .65المؤسسة التعليمية
 .66القسم العلمي  /المركز

الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة البناء واالنشاءات

 .67اسم  /رمز المقرر

الربجمة بلغة فيجوال بيس

 .68أشكال الحضور المتاحة

المحاضرة ووالمختبر

 .69الفصل  /السنة

الثاني  /الثانية

 .73عدد الساعات الدراسية (الكلي)

45

.71

تاريخ إعداد هذا الوصف

.72

أهداف المقرر

B.E. 2225 Computer Programming

2317/2/19

.5

تعريف الطالب ببيئة لغة Visual Basic

.6

تعريف الطالب باالدوات وااليعازات الالزمة
لكتابة برنامج
 -1تعريف الطالب على حل مسألة عملية عن طريق الربجمة واختصار الوقت يف التطبيق

الصفحة 12

.43

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهداف المعرفية
أ -1إعداد مهندسني تطبيقيني يف جمال هندسة البناء واالنشاءات يتميزون مبست ٍو ٍ
عال من املعرفة واإلبداع التكنولوجي ومبا يتالءم مع املعايري الرصينة
املعتمدة عاملياً يف ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي للربامج اهلندسية املناظرة مع االلتزام أبخالقيات املهنة اهلندسية
أ -0متكني الطالب ملعرفة وفهم الربانمج  Visual Basicوكيفية استخدامه واالستفادة منه يف احلياة العملية

أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1القدرة على اعداد برامج تعالج مشاكل هندسية
ب– 2
ب- 4

طرائق التعليم والتعلم المحاضرة ,المناقشة  ,والواجب البيتي

طرائق التقييم الواجبات البيتية ,االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1
ج-2
ج-3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

الصفحة 13

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د-1
د-2
د-3
د-4

الصفحة 14
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بنية المقرر
اسم الوحدة  /أو
الموضوع

مخرجات التعلم
المطلوبة

األسبوع

الساعات

1

9

التعرف على الواجهة
الرئيسية للبرنامج
VB

1

6

كبفية التعامل مع
البرنانج
VB

2

9

كيفية كتابة برامج مباشرة

1

6

1

6

التعرف على بعض
صناديق الحوار
االيعازات الرئيسية
المستخدمة لكتابة اي
برنامج

2

9

كيفية استخدام الجمل
الشرطية

طريقة التعليم

طريقة
التقييم

By the end of the
course students
should be able to:
1- Introduction to Visual
Basic language. , Forms:
Control
tools,
name
selection of the control
tools.
Explorer
project,
properties, events
2. Project, save project,
applications and Files and
projects, exercises.
3-.
Writing the code
(Textbox, label button
,command
button
&
) scrollbar.
4- Dialogue box, message
box, and input box
5- Main object for visual
box statements, data,
static data, numerical
letteral, variables, direct
certainty statement.
6(IF-----THEN----ELSE) statement, (IF----THEN-----ELSE) multiple
and similar statement.

1

كيفية استخدام ادوات التأشري
والتحديد

7- check box & option
button

2

التعامل مع العمليات احلسابية واملنطقية
املتكررة

8- Looping statement
(FOR-----NEXT).

2

التعرف على القوائم املنسدلة

2

التعامل مع رسم االشكال
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حماضرات نظرية، ،
املناقشة واحلوار،
العصف الذهين،
األمثلة واملسائل
املستخدمة لتحقيق
األهداف

امتحاانت يومية،
امتحاانت
مفاجئة،
امتحاانت موثقة،
امتحاانت
فصلية،
امتحاانت هنائية،
أسئلة ومناقشات
شفهية أثناء
احملاضرات

9- list box &combo box
10- Shapes & drawing
code

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

مت اعداد حماضرات ابالعتماد على مصادر علمية

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

10. visual basic 6 how to program
H.M.deitel et.al.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

الصفحة 15

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....
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Applications of visual basic program
)(civil engineering applications

خطة تطوير المقرر الدراسي

الصفحة 16

5.

