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 قسم الهندسة االنشائية  - 2
  

  دكتوراه ) –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ( دبلوم 
  دبلوم الدراسات العليا اوال :

  :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -1
  ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز   

  الهندسة االنشائيةدبلوم الدراسات العليا التخصصى في              
  : يدرس الطالب ستة مقررات دراسية هي:  المقررات االساسية

 (07 04 610, 07 04 620, 07 04 630, 07 04 641, 07 04 660, 07 04 650)   
                                               ساعة معتمدة 18بما يعادل 

  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات االختيارية: 

   ادارة مشروعات التشييددبلوم الدراسات العليا التخصصى في             
  يدرس الطالب ستة مقررات دراسية هي:   :المقررات االساسية

 (07 04 610, 07 04 643, 07 04 660, 07 04 661, 07 04 662,  07 04 663)                      
ساعة معتمدة 18 بما يعادل                    

  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات االختيارية: 

  
  الماجستيرثانيا : 

  ماجستير الهندسة : -1  
ى  درس الهندسة ماجستير لكي يحصل الطالب عل دة مقررات دراسية  30يجب أن ي اعة معتم ى س  3باإلضافة إل

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى.
ويجوز اختيار  فى التخصص المطلوب يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير  

 ويحدد مجلس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها.  .من تخصص آخر مقررين 
  الهندسة االنشائية            فى  الهندسة ماجستير               
 ادارة مشروعات التشييد فى  الهندسة ماجستير                        

  
  : ماجستير العلوم الهندسية -2    

ى    ى يحلك ب عل ل الطال تير ص ة ماجس ه دراس وم علي ية  24العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س افة إل  8وباإلض
  ساعات للرسالة.

يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير فى التخصص المطلوب ويجوز اختيار   
   قررات التى سيقوم الطالب بدراستهامقررين  من تخصص آخر. ويحدد مجلس القسم تخصص الماجستير تبعا للم

  الهندسة االنشائية            فى  العلوم ماجستير                             
  ادارة مشروعات التشييدفى   العلوم ماجستير                                     

  
  ثالثا : دكتوراه الفلسفة 

ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18يدرس لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن   
  .ساعة معتمدة للرسالة 24من 

مقررات من تخصص آخر.  ويحدد  3فى التخصص. ويجوز اختيار يختار مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة 
  .مجلس القسم تخصص الدكتوراه تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها

 الهندسة االنشائية             دكتوراه الفلسفة فى                             
   ادارة مشروعات التشييددكتوراه الفلسفة فى                                     
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 قائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا 
  

  اسم المقرر  كود المقرر  م
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 االمتحان

مقررات 
مطلوب 

ً د   راستها سابقا
   3 3  التحليل االنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اآللى   610 04 07   .1
   3 3  األنظمة االنشائية المتقدمة وتطبيقاتها  611 04 07   .2
   3 3  مقدمة فى نظرية المرونة 07 04 612   .3
   3 3  مقدمة فى ديناميكا المنشآت 07 04 613   .4
   3 3  نشائىالطرق العددية للتحليل اإل 07 04 614   .5
   3 3  اللدن للمنشآت- التحليل المرن 07 04 615   .6
   3 3  مقدمة فى التحليل الالخطى للمنشآت 07 04 616   .7
   3 3  ميكانيكا التربة واالساسات  المتقدمة 620 04 07   .8
  3 3  المعمليةواستكشاف الموقع واألبحاث الحقلية  621 04 07   .9

   3 3  اقوهندسة االنفميكانيكا الصخر 622 04 07   .10
   3 3  التصميم الحدى للمنشآت المعدنية  630 04 07   .11
   3 3  تصميم الكمرات المركبة 631 04 07   .12
   3 3  إستقرار المنشآت المعدنية 632 04 07   .13
   3 3  تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص 633 04 07   .14
   3 3  تصميم المنشآت المعدنية ذات الجدران الرقيقة 07 04 634   .15
   3 3  خواص المواد 640 04 07   .16
   3 3  مواصفات مواد االنشاء 641 04 07   .17
   3 3  انواع خاصة من الخرسانة 642 04 07   .18
   3 3    التفتيش وضبط الجودة  643 04 07   .19
   3 3  إنتاج المواد الهندسية والتعب واللحام 07 04 644   .20
   3 3  1- االختبارات الغير متلفة وتحليل اإلجهادات  07 04 645   .21
   3 3  1- تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة  650 04 07   .22
   3 3   1- ة سابقة االجهادالخرسان 651 04 07   .23
   3 3  المنشات القشرية والفراغية 652 04 07   .24
   3 3  تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزالزل 653 04 07   .25
   3 3  نية المسلحةفحص وتقييم واصالح وتدعيم المنشآت الخرسا 654 04 07   .26
   3 3  مقدمة فى المبانى الخرسانية العالية 07 04 655   .27
   3 3  شروط التعاقدات في مشروعات الهندسة المدنية 660 04 07   .28
  3 3  تحسين اإلنتاجية في مشروعات التشييد 661 04 07   .29
   3 3  تطبيقات الحاسب االلى فى ادارة التشييد  662 04 07   .30
   3 3  تشييدهندسة ال 07 04 663   .31
   3 3  إدارة شركات التشييد 07 04 664   .32
   3 3  أساسيات البرمجة الرياضية فى مشروعات التشييد 07 04 665   .33
   3 3  مقدمة فى المعدات وطرق اإلنشاء 07 04 666   .34
   3 3  دراسات الجدوى االقتصادية لمشروعات التشييد 07 04 667   .35
   3 3  مقدمة فى إستقرار المنشآت 07 04 668   .36
   3 3  1- استقرار المنشآت  710 04 07   .37
   3 3  نظرية المرونة 711 04 07   .38
   3 3  التحليل اللدن للمنشآت  712 04 07   .39
   3 3  التحليل االنشائى لاللواح والقشريات 713 04 07   .40
   3 3  1- ديناميكا المنشآت  714 04 07   .41
   3 3  2- ديناميكا المنشآت  715 04 07   .42
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   3 3  شآت المركبةتحليل المن 716 04 07   .43
   3 3  1- طريقة العناصر المحدودة  717 04 07   .44
   3 3  1- التحليل الالخطى للمنشآت  718 04 07   .45
   3 3  مقدمة فى االداء الزلزالى الالمرن وتقييم التلف للمنشآت 719 04 07   .46
   3 3  الهندسة الجيوبيئية 04 07 720   .47
   3 3  المنشآت المدفونة و االنفاق 721 04 07   .48
   3 3  الطرق العددية لحل مشاكل التربة 722 04 07   .49
   3 3  ديناميكا التربة 723 04 07   .50
   3 3  المنشآت الساندة األرضية 724 04 07   .51
   3 3  األساسات العميقة 725 04 07   .52
   3 3  األسس النظرية لميكانيكا التربة 726 04 07   .53
   3 3  األجهزة والتجارب الحقلية للتربة 727 04 07   .54
   3 3  2- ميكانيكا الصخر وهندسة األنفاق  728 04 07   .55
   3 3   2- استقرار المنشآت   730 04 07   .56
   3 3  المنشآت المعدنية الفراغية 731 04 07   .57
   3 3  المبانى المعدنية العالية 732 04 07   .58
  3 3  التصميم االمثل للمنشآت المعدنية 733 04 07   .59
   3 3  ى الباردالمنشآت المعدنية المشكلة عل 734 04 07   .60
   3 3  تصميم المنشآت المعدنية بطريقة المقاومة القصوى 735 04 07   .61
   3 3  2- تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص  736 04 07   .62
   3 3  تحليل وتصميم االبراج المعدنية 737 04 07   .63
   3 3  2- التحليل االنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اآللى  738 04 07   .64
   3 3  1-  تحليل واستقرار المنشآت المعلقة 739 04 07   .65
   3 3  الخواص المعتمدة على الزمن وإنهيار الخرسانة المتصلدة 740 04 07   .66
   3 3  تكنولوجيا الخرسانة 741 04 07 .67
   3 3  تدهور مواد االنشاء ومواد الترميم. 742 04 07 .68
   3 3  لطرق التجريبيةبا االختبارات غير المتلفة وتحليل االجهادات 743 04 07 .69
   3 3  نظريات الصدأ للمواد المعدنية  744 04 07 .70
   3 3  تحملية الخرسانة 04 07  745 .71
   3 3  اإلنهيار   مقدمة لميكانيكة 746 04 07 .72
   3 3  تكنولوجيا التشييد 747 04 07 .73
   3 3  2- التفتيش وضبط الجودة  748 04 07 .74
   3 3  1- رسانة عالية االداء الخرسانة ذاتية الدمك والخ 749 04 07 .75
   3 3  2- تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة  750 04 07 .76
   3 3  2- الخرسانة سابقة االجهاد 751 04 07 .77
   3 3  تحليل وتصميم المبانى الخرسانية العالية 752 04 07 .78
   3 3  ميكانيكا المنشآت الخرسانية 753 04 07 .79
   3 3  2- ية المنشآت القشرية والفراغ 754 04 07 .80
   3 3  2- تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزالزل  755 04 07 .81
   3 3  2- فحص وتقييم وإصالح وتدعيم المنشآت الخرسانية المسلحة  756 04 07 .82
   3 3  مقدمة فى التحليل الزلزالى للمنشآت 757 04 07 .83
   3 3  ديةمقدمة فى تحليل المنشآت الفراغية وغير التقلي 758 04 07 .84
   3 3   يةنالخطية فى الهندسة المدالبرمجة تطبيقات  760 04 07 .85
   3 3  ادارة المخاطر ، التأمين ، التراخيص 761 04 07 .86
   3 3  الجودة فى عمليات التشييد فى تحكمال 762 04 07 .87
   3 3  االساسات الضحلة 07 04 763 .88
   3 3  نازعاتالمطالبات والمسئولية القانونية وفض الم 07 04 764 .89
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   3 3  فى مشروعات التشييد االنتاجية 765 04 07 .90
   3 3  نزاعات تأخير الوقت فى عقود البناء 766 04 07 .91
   3 3  تطبيقات الحاسب اآللى فى مشروعات الهندسة المدنية 767 04 07 .92
   3 3  هندسة وادارة مشروعات التشييد 768 04 07 .93
   3 3  يدتقنيات ادارة شركات التشي 769 04 07 .94
   3 3  هندسة القيمة فى ادارة التشييد 770 04 07 .95
   3 3  معدات التشييد وطرق االنشاء 771 04 07 .96
   3 3  دراسات الجدوى فى مشروعات الهندسة المدنية 772 04 07 .97
   3 3  تحليل المنشآت الفراغية وغير التقليدية 810 04 07 .98
   3 3  لتلف للمنشآتاالداء الزلزالى الالمرن وتقييم ا 811 04 07 .99

   3 3  هندسة الرياح 812 04 100.07
   3 3  التحليل الزلزالى للمنشآت 813 04 101.07
   3 3  2- تحليل واستقرار المنشآت المعلقة  814 04 102.07
   3 3  التحليل الحدى لمشاكل ميكانيكا التربة 820 04 103.07
   3 3  هندسة الزالزل الجيوتقنية 821 04 104.07
   3 3  لعددية المتقدمة لحل مشاكل التربةالطرق ا 822 04 105.07
   3 3  األسس النظرية لميكانيكا التربة المتقدمة 823 04 106.07
   3 3  التداخل بين التربة والمنشآت 824 04 107.07
   3 3  التحليل العددى وتطبيقاته فى الهندسة الجيوتقنية 825 04 108.07
   3 3  المنشآت المعدنية المعلقة 830 04 109.07
   3 3  المنشآت المعدنية سابقة االجهاد 831 04 110.07
   3 3  التصميم اللدن للمنشآت المعدنية 832 04 111.07
   3 3  3- تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص  833 04 112.07
   3 3  3- استقرار المنشآت  834 04 113.07
   3 3  الخرسانة ذاتية الدمك والخرسانة عالية األداء 840 04 114.07
   3 3  يكانيكا التصدع المتقدمةم 841 04 115.07
   3 3  الخرسانة الحرارية ومقاومة الخرسانة المسلحة للحريق 842 04 116.07
   3 3  التركيب الدقيق وميكروميكانيكا المواد 843 04 117.07
   3 3  3- تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة  850 04 118.07
   3 3  3- زالزل تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة ال 851 04 119.07
   3 3  2- تحليل وتصميم المبانى الخرسانية العالية  852 04 120.07
   3 3  ميكانيكا المنشآت الخرسانية 853 04 121.07
   3 3  هندسة القيمة فى صناعة التشييد  860 04 122.07
   3 3  تطبيقات الحاسب اآللى المتقدمة فى ادارة مشروعات التشييد 861 04 123.07

124.07 04 862 
اقدات المحلية والدولية فى مشروعات الهندسة اسس التع

  المدنية
3 3   

   3 3  االساليب المتقدمة فى هندسة التشييد 863 04 125.07
   3 3  النمذجة الرياضية المتقدمة 864 04 126.07
   3 3  التحكم فى الجودة وتأثيرها على عمليات التشييد 865 04 127.07
   3 3  إدارة المخاطر ونظريات عدم التأكد 866 04 128.07
   3 3  استخدام النظم الخبيرة فى ادارة التشييد 867 04 129.07

 
    مناقشة 3  فى الهندسة االنشائية مشروع دبلوم 601 04 07 .130
    مناقشة 3  فى ادارة مشاريع التشييدمشروع دبلوم  602 04 07 .131
    مناقشة 3  فى الهندسة االنشائيةتقرير علمى ماجستير الهندسة  701 04 07 .132
    مناقشة 3  فى ادارة مشاريع التشييدتقرير علمى ماجستير الهندسة  702 04 07 .133
    مناقشة 8  رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة االنشائية 705 04 07 .134
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    مناقشة 8  ادارة مشاريع التشييدرسالة ماجستيرالعلوم فى  706 04 07 .135
    مناقشة 24  الهندسة االنشائيةفى رسالة الدكتوراه  801 04 07 .136
    مناقشة 24  ادارة مشاريع التشييدفى رسالة الدكتوراه  802 04 07 .137

  
  دكتوراه ) -ماجستير –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم 

  
    التحليل االنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اآللى   04 07  610

فوفات  آت بالمص ل المنش ة وا - تحلي آت االطاري ل المنش اءة لتحلي ة الجس بكية طريق ائى  - لش ل االنش ة للتحلي رق التقريبي  - الط
  .تطبيقات الحاسب اآللى

  
  األنظمة االنشائية المتقدمة وتطبيقاتها611 04 07 

ة  ال الجانبي ة لالحم ة المقاوم ة المتقدم زوم  –االنظم ة للع ارات المقاوم زة  –االط ة المتمرك ارات ذات االربط االط
ة للعزوم االطا –األنظمة المشتركة –والالمتمركزة  ة - رات الشبكية المقاوم ة   - المنشآت المركب ابكة ذات الطبق اب المتش القب

ة  ة والمزدوج ين  –االحادي ة ذات الطبقت ابالت  –الشبكات الفراغي بكة الك آت ذات ش يجية  –المنش ائية والنس آت الغش  –المنش
 .ج الحاسب اآللى للتحليل االنشائى تطبيقات باستخدام برام - المنشآت القابلة للطى  –المنشآت المرتكزة هوائيا 

  
  مقدمة فى نظرية المرونة 612 04 07

ال  ادات واال –تعريف االجهاد واالنفع االت الرئيسية االجه ه  –نفع اد وثوابت ة  –متجهات انحراف االجه ادات الثماني  - االجه
اد وا –قانون هوك   - معادالت التوافق  –معادالت االتزان  –دوائر مور  ة االجه اد الحال ائى االبع ال ثن ادىء الشغل  –نفع مب
   .االحداثيات القطبية –دالة االجهاد  - االفتراضى 

  
  مقدمة فى ديناميكا المنشآت 613 04 07

ة  ال الديناميكي واع االحم ة  - أن ة الحرك دة  - معادل ة الواح ة الحري ة ذات درج رى لألنظم ر والقس زاز الح تجابة  - االهت اس
  .مقدمة الستجابة األنظمة ذات درجات الحرية المتعددة - لواحدة للزالزل االنظمة ذات درجة الحرية ا

  
  الطرق العددية للتحليل االنشائى 614 04 07

فوفات  ل المنشآت بالمص بكية  - تحلي ة والش آت االطاري ل المنش اءة لتحلي ة الجس ائى  - طريق ل االنش ة للتحلي  - الطرق التقريبي
  .تطبيقات الحاسب اآللى

  
  اللدن للمنشآت - حليل المرنالت 615 04 07

ى المنشآت  - تعريف المفصل اللدن  ة  - طرق تكون المفصل اللدن ف دوران للمفاصل اللدن وس وال ل المرن - التق دن - التحلي الل
 .دراسة األداء الزلزالى الالمرن لالطارات المصممة طبقا للكود المصرى -  لالطارات المعرضة ألحمال استاتيكية جانبية

  
  قدمة فى التحليل الالخطى للمنشآتم 616 04 07

د والمتكرر  –حل المسائل الالخطية  - طرق تحقيق االتزان  –تعريف الالخطية ومصادرها  ع ممر  - تقنيات الحل المتزاي تتب
   .معايير التقارب - الحركة الذاتية لتزايد الحمل   - االتزان بعد حد النهاية وتشعب النقاط الحرجة 

  
  تربة واالساسات  المتقدمةميكانيكا ال 620 04 07

ة  ص للترب ة الق ة . مقاوم اف الترب رامج استكش ة  - ب غاط الترب طحية  - انض ات الس ة واألساس ل للترب اد التحمي ل  - إجه تحلي
ية ال الرأس ارف الرم تخدام مص ة باس دعيم الترب وط وت ة   -  الهب ل المرن للترب ل رد الفع ة معام ائر  - نظري مالت والحص الس

  .اختبارات التربة - المواصفات المصرية لألساسات السطحية  -  مرنة المرتكزة على تربة
  
  
  
  
  استكشاف الموقع واألبحاث الحقلية والمعملية04 07  621 
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ع  اف الموق امج استكش ة  - برن اف المختلف رق االستكش ة  - ط ة للترب ارات المعملي ع  - االختب ى الموق ة ف ارات الحقلي  - االختب
ائص الترب د خص رق تحدي ع أجهزة وط ى الموق ة  - ة ف ى الترب ة ف اس اإلزاح ة لقي زة الحقلي ة  - األجه ائى للترب ل الكيمي التحلي

  والمياه األرضية .
  

  ميكانيكا الصخر وهندسة األنفاق 622 04 07
ة  - تعريفات . تكوين الصخر  ارات المعملي ة وطرق قياسها  - الخصائص الطبيعية واالختب اف  - الخصائص الميكانيكي استكش

ع واال ة الموق ارات الحقلي طحية  - ختب ال الس ت األحم ادات تح خور  - اإلجه انبى للص غط الج ر  - الض ب الحف زان جوان  - ات
ق  - االستكشاف الجيولوجى  - أنواع األنفاق  - التأسيس على الصخر  اق - ضغط التربة والصخور على جسم النف  تخطيط األنف

  طرق التشييد واإلنشاء . - التصميم والمواصفات  - 
  

  التصميم الحدى للمنشآت المعدنية 04 07  630
ة     ى المنشآت المعدني رق التصميم ف ة لط وى   - دراسة مقارن ة القص ة المقاوم تخدام طريق ة باس   - تصميم الشبكيات المعدني

  و تصميم الوصالت المعدنية بطريقة المقاومة القصوى.  - تصميم الكمرات واإلطارات المعدنية 
  

  مركبةتصميم الكمرات ال 631 04 07
ة ة  نظري آت المركب ة   - المنش آت المركب تمرة للمنش يطة والمس رات البس ميم الكم رق تص ة   - ط ادات الثانوي أثير اإلجه   - ت

  طرق التنفيذ المختلفة للمنشآت المركبة.  - روابط القص 
  

   إستقرار المنشآت المعدنية  632 04 07
زان  روط اإلت س و ش ام   - أس ال واألجس واع األحم ر  - أن رج الط ل الح اب الحم ة لحس م   - ق المختلف ية لفه اذج الرياض النم

وائى   - استقرار اإلطارات  - الحمل الحرج لألعمدة واألعمدة الكمرية   - موضوع استقرار االتزان  اج اإللت واء واالنبع   - اإللت
  إنبعاج األلواح.  - االنبعاج الجانبي للكمرات 

  
  ابع الخاصتصميم المنشآت المعدنية ذات الط  633 04 07

ة    - تصميم الخزانات المعدنية   ات المرتفع ة   - تصميم الصوامع ومخازن الغالل   - تصميم الخزان راج المعدني تصميم األب
  المنشآت الفراغية واألسطح ذات البحور الكبيرة.   - تصميم أبراج نقل القوى الكهربية  - الملجمة واألبراج ذاتية االتزان  

  
  الجدران الرقيقةشآت المعدنية ذات تصميم المن  634 04 07

واص القطاعات  –توصيف العناصر  ا  –خ ادات التصمميم المسموح به اء الضغط  –اجه ال ألعض تصميم  –العرض الفع
  تصميم الوصالت. –الكمرات واألعمدة  –األعضاء المعرضة لقوى محورية 

  
  خواص المواد   640 04 07

انه  ام الخرس ار  –رك واص و اإلختي منت ت –الخ ة االس ه  –حملي راره  –االماه اثير الح منت  –ت ن االس ه م واع خاص أن
ه  –التصنيف  –اإلضافات الكيميائيه و المعدنيه  –الإلضافات  ه  –الخواص الفيزيائي ه  –األدائي ه  –التكلف الخواص الميكانيكي

  عن البوليمرات .مقدمه  –مواد عزل المياه والحرارة  –الخصائص و اإلختبارات  –األنوع  –األخشاب  –
  

  مواصفات مواد االنشاء 641 04 07 
  تركيب مواد االنشاء. –مقارنة بين المواصفات القياسية المصرية االمريكية والبريطانية 

  
  أنواع خاصة من الخرسانة.642 04 07 

ة  انة الخفيف ة الخرس واص ومقاوم اف  –خ انة ذات االلي ة  –الخرس انة الكتلي ابقة ا –الخرس انة س اد الخرس انة  –الجه الخرس
  الخرسانة الثقيلة الوزن. –سابقة الصب 

  
  التفتيش وضبط الجودة  643 04 07

ات  ا  –اساليب االختبارات واخذ العين ات االحصائية له ائج والتوزيع ع النت ودة  –تجمي ات ضبط الج ودة  –منحني د الج  –تأكي
ول  ع –المواصفات وخطط القب ة من المواق ى حاالت حقيقي ات عل واد االنشاء  – تطبيف ارات م يش واختب ل  –التفت يش قب التفت

  واثناء وبعد االنشاء.
  

  إنتاج المواد الهندسية والتعب واللحام  644 04 07
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ب المستمر  –إنتاج الحديد األسفنجي  –الفرن العالي  –المواد الخام للحديد  –المواد الحديدية  ة  –عمليات الص ات الدرفل عملي
دادة  – حب والح ة الم –الس ر حديدي وم  –واد الغي ة لأللموني ات األولي ي  –الخام ل الكهرب ة التحلي ب  –طريق هر والص الص

اص  –المواد األولية للرصاص  –عمليات الدرفلة  –والمستمر لأللمونيوم  واد  –السبائك  –استخراج الرص ة لم دائن وأمثل الل
 أخري.

ام  –أنواع األحمال المتكررة  ا اللح ة التع –تكنولوجي ائعة مقاوم ام الش واع اللح بعض أن ة  –ب ل ادات المتبقي ار  –االجه االنهي
ة  اء المعدني ال المتكررة  –القصف لألعض أثير االحم ادن واللحام تحت ت ار المع ة ينظر –انهي ادن الملحوم ار للمع ات االنهي

ة  ر الملحوم ميم  –وغي ام  –التص ارات اللح ام  –اختب ة اللح ا –تقني ة للح ر متلف ارات الغي رق االختب ة وط ادات المتبقي م االجه
  .قياسها

  
  1- اإلختبارات الغير متلفة وتحليل اإلجهادات   645 04 07

ة  ر متلف ارات الغي رب  –االختب غط والتس ري والض ص البص ارات الفح وائل  –اختب راق بالس ار االخت ارات  –اختب االختب
وتية  وق الص ات ف ية وبالموج عاعية المغناطيس ال –االش ادات ب ل االجه ة تحلي ائية  –طرق التجريبي اذج االنش ة النم  –طريق

  طريقة المرونة التصويرية. –طريقة الشبكات  –القصف  –طريقة الطالء 
  

  1 - تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة 650 04 07 
ادات المشتركة  –طريقة حاالت الحدود  أثير االجه ت ت انية المس –مقاومة الخرسانة تح ر الخرس ل وتصميم العناص لحة تحلي

اء  ورى  –المعرضة الى عزوم انحن واء  –الضغط الالمح اط  –القص وااللت ول الرب ك وط االت حدود التشغيل:  –التماس ح
  تحليل البالطات باستخدام طريقة خطوط الخضوع. –الترخيم والتحكم فى الشروخ 

 
  1 –الخرسانة سابقة اإلجهاد 651  04 07 

تحليل وتصميم القطاعات المعرضة  - الفواقد فى سبق اإلجهاد –سابقة اإلجهاد خواص مواد الخرسانة  –أنظمة سبق اإلجهاد 
  الكمرات المركبة. –التشرخ واألحمال القصوى  –لعزوم انحناء وقوى قص 

 
  المنشات القشرية والفراغية652 04 07 

ة  –األحمال  –مقدمة  طوانية: الن –النظرية الغشائية لألسطح الدوراني رية االس اء األسطح القش ة االنحن ائية، نظري ة الغش ظري
ة  طوانية الدائري طح االس اء لألس ة االنحن ا، نظري ة محوري ال متماثل ة ألحم ة المعرض ة المقفل طوانية الدائري طح االس لألس

ة  ى  –المفتوح اه العرض ى االتج تمرة ف ة المس طوانية الدائري رية االس قف القش ة  –األس طوانية الدائري رية االس قف القش األس
  تطبيقات على قشريات متنوعة. - فى االتجاه الطولى  المستمرة

 
  تصميم المنشات الخرسانية المسلحة لمقاومة الزالزل653  04 07 

ة  ى   –مقدم أثير الزلزال ية والت رة األرض ة القش زالزل  –حرك ال ال ة ألحم انى المقاوم واص المب ائي  –خ ل اإلنش  –التحلي
ادئ ال ود المصرى األسس الخاصة للمنشات الخرسانية : مب ا للك ليح  –تصميم ، التصميم طبق د التس  –وصالت وتوقف حدي

  عناصر االساسات الخرسانية.
  

  فحص وتقييم وإصالح وتدعيم المنشات الخرسانية المسلحة  654 04 07
انية المسلحة   أساليب تقييم –طرق الفحص  –العيوب  دعيم  –المنشات الخرس اليب إصالح  –الغرض من اإلصالح والت أس

د  –األساليب الحديثة فى االصالح أو التدعيم  –وتدعيم المنشات الخرسانية المسلحة  انية المسلحة بع ل القطاعات الخرس تحلي
  التدعيم.

  
  مقدمة فى المبانى الخرسانية العالية  655 04 07

ة –مقدمة  ر متماثل ع وغي ة التوزي وائط قص متماثل ى ح ع  تحليل وتصميم المبانى العالية المشتملة عل تصميم حوائط  –التوزي
  تقييم هذه الطرق. –تصميم المنشات الصندوقية  –القص المشتملة على فتحات 

  
  شروط التعاقدات في مشروعات الهندسة المدنية 660 04 07

يرات اريف وتفس ة. تع دس -  الشروط العام ب المهن دس  و نائ انوي -  المهن د الث ة و العق د -  المهم تندات العق ات  -  مس االلتزام
ة ال – العام واد – العم نعة -  الم ناعية و الص دة الص اخيرات -  الوح دايات و الت ق الب ة -  التعلي ؤوليات القانوني ل المس – خل

ديالت االت -  التع ادات و االخف ات -  الزي اول -  اإلجراءات للمطالب دات المق ة -  مع واد مؤقت ال و م ات – أعم ات  -  قياس الكمي
ة اطن -  التجميعي اولي الب يحات مق دفع-  ترش هادات و ال ات – الش ة -  المعالج اطر الخاص ن األداء-  المخ ى ع د  -  التخل تحدي
  النقد و معدالت سعر الصرف. -  تغيرات السعر و شريعة القانون -  رب العمل -  المالحظات – الجداالت
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  تحسين اإلنتاجية في مشروعات التشييد 661 04 07

ع -  قياسات العمل -  ات التسجيلتقني -  عمليات  تطوير اإلنتاج. تحليل مهمة العمل ار النشاط -  عد الموق ة اختب دير  -  نظري التق
دير -  الفرق المتضمنة في التقدير الهندسي -  الهندسي ات التق وية العطاءات -  عملي ب العطاءات -  تس ديم طل وى  -  تق ع الق داف

  ثانوية.العقود ال -  التحكم في المواد -  تقسيم التكلفة -  التحكم في التكلفة -  العاملة
  

  تطبيقات الحاسب اآللي في إدارة المشروعات 662 04 07
ة ة الزمني اط و النتيج اط -  النش ف  النش واميس  تعري ة -  ق وية الجدول اب و تس دم -  حس داف و التق ادر اإلدارة -  األه  -  مص

روع -  مجموعات المشروع ات – مجموعات – نظرة المستهلك -  أدوات المش ات مل -  تصفيات – ترتيب طباعة  -  خصةبيان
  رسومات. - تقارير  -  المضمون العام

  
  هندسة التشييد 07 04 663

ييد ناعة التش ن ص ة ع رة عام ها -  نظ ة وخصائص ل الترب دات نق ل -  مع ر والنق ل -  الحف ل والنق طيب -  التحمي دمك والتش -  ال
  تصميم الشدات. -  خرسانة االنشاءات

  
  إدارة شركات التشييد 07 04 664

ال -  تخطيط التسويق -  تنظيمات الموقع ركة وضعفها -  استراتيجية تطوير ادارة االعم وة الش المى -  ق اء الع  -  سوقيات االنش
ال -  معلومات المصادر ى إدارة االعم اول -  العمليات المتضمنة ف ات ومصادر المق ل -  إدارة معلوم المصادر  -  إدارة التموي

  حصاء التضخم المالى.إ -  تحليل تقرير الموازنة -  حسابات الشركات -  الرئيسية
  

  أساسيات البرمجة الرياضية فى مشروعات التشييد  665 04 07
ا م بياني رين وحله وذجين متغي ة  -  نم ة الخطي ة البرمج ة -  أنظم افية للبرمج ة إض ة أنظم ة  -  الخطي ن طريق ة ع رة عام فك

ة السمبلكس -  السمبلكس ة السمبلكس -  تطوير طريق ة لطريق ة المبدئي ة -  الطريق ة السمبلكس الطريق ة لطريق الطرق  -  الثنائي
ل الحساسية -  الخاصة لطريقة السمبلكس و تطبيقاتها ة السمبلكس: تحلي ام لتفسير طريق ية -  اإلطار الع ديل  -  أسس رياض تع

ة -  الطريقة المبدئية لطريقة السمبلكس ف المشكلة الثنائي ة -  تعري كلة الثنائي ةالتفسير االقتصادي للمشكلة الثنا -  حل المش  -  ئي
  حل مشاكل النقل. -  تعريف و تطبيقات مشاكل النقل -  النظام المتري للبرمجة الخطية

  
  مقدمة فى المعدات وطرق اإلنشاء  666 04 07

ة الموضع  ر ثابت ات الحف واد  –ماكين ل الم ر الخاصه  –طرق نق ات الحف ع البسيطه  –ماكين ة الرف اش  –بعض أنظم  –األون
احنات  ه –الش اش البرجي وكه  – األون ونش ذو الش ه  –ال اش األحادي انه  –األون خات الخرس ام  –مض اج الرك اج  –انت انت
ذ الرصف المرن  –الخرسانه سابقة اإلجهاد  –الخرسانه  ه  –تنفي واد الرصف المرن البيتوميني ذ الرصف الصلب  - م  –تنفي

  طرق إنشاء الكبارى. –تكنولوجيا اللحام  –دراسة أمان التربه تحت الرصف 
  

  دراسات الجدوى اإلقتصادية لمشروعات التشييد  667 04 07
دي  - الفائدة البسيطة  -  حسابات مفيدة دفق النق ى الت ة -  منحن دة المركب دة  االسمية -  الفائ أثير الفائ ة  -  معدالت ت ة  المالي القيم

ة -  التكافؤ – الدفعات المالية المنتظمة -  الحالية يم -  االقتصادي التناسب -  المتتالية المائلة المنتظم ي التقي ة ف  -  الطرق التقليدي
ة ة المكافئ ة التكلف ة -  طريق ة الحالي ة المالي ة القيم ال -  طريق ة راس الم دخل -  تكلف دل ال ادة مع ة إع ؤثرات  -  طريق ل م تحلي

  االقتصاد.
  

  مقدمة فى استقرار المنشآت  668 04 07
ة  استقرار  - النماذج الرياضية  –المقدمة والمصطلحات الفنية  ة واللدن ى المجاالت المرن ة : دوال  - األعمدة ف دة الكمري األعم

  .االنبعاج الجانبى للكمرات- االنبعاج االنثنائى االلتوائى  - االنبعاج االلتوائى –االستقرار 
  
  
  

  1- استقرار المنشآت   710  04 07
ى المجاال - ج الرياضية ذالنما –المقدمة والمصطلحات الفنية  ة  استقرار األعمدة ف ة واللدن ة : دوال  - ت المرن دة الكمري األعم

    .االنبعاج الجانبى للكمرات- االنبعاج االنثنائى االلتوائى  - االنبعاج االلتوائى –االستقرار 
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  نظرية المرونة  711 04 07
ال  اد واالنفع ات االجه اد  –متجه ات االجه ت متجه ية وثواب ادات الرئيس اد وثوا –االجه راف االجه ات انح ه متجه  –بت

زان  –دوائر مور فى نظام االجهادات ثالثى االبعاد  - االجهادات الثمانية  ادالت االت ق  –مع ادالت التواف ة  - مع ة الخطي العالق
وك )  انون ه ال ( ق اد واالنفع ين االجه واص ب دة الخ ة الموح توى  –المرن اد المس ة االجه توى  –حال ال المس ة االنفع  –حال

غل االفتراضى   ادىء الش اد د - مب ة االجه واح  –ال ى االل اد ف ع االجه ى توزي ة عل ات الدائري أثير الفتح ات : ت ائل  –تطبيق مس
    .المسائل ثنائية االبعاد فى االحداثيات القطبية –سانت فينانت 

  
  التحليل اللدن للمنشآت712 04 07 

ار  –تكون المفصل اللدن  –المفاهيم الرئيسية للتحليل اللدن  ة  - آليات االنهي وة طريق ل واالزاحة  –الخطوة خط ة الحم  - عالق
ة  ة األحادي تاتيكية والنظري ة واالس ات الحركي ى  –النظري وق الكل ى وف ى والكل ار الجزئ ات االنهي ات  –آلي م آلي ة ض طريق

  .تحليل االلواح المستطيلة والدائرية –التحميل الدورى ونظرية االرتياح  - الترخيم عند االنهيار  –االنهيار 
  

  التحليل االنشائى لاللواح والقشريات  713 04 07
روض  تواها  –الف ى مس رى ف ا وأخ ة عليه ال عمودي ة الحم تطيلة المعرض واح المس ة لالل ادالت الحاكم ياغة المع ل  - ص ح

ة  ة مختلف روط حاف ت ش تطيلة تح واح المس ائل االل تمرة  –مس تطيلة المس واح المس ة  –االل كال المختلف واح ذات االش  - االل
  .الترخيم الكبير وانبعاج االلواح الرقيقة –لحرارية فى االلواح االجهادات ا

 .عالقات االنفعال واالزاحة  –عالقات االجهاد واالنفعال  –الفروض  –االنواع المختلفة للمنشآت القشرية 
ة  ؤثرات الداخلي ة  –الم ريات الرقيق ية للقش اء االساس ة الغش ة  –نظري روط الحدي ريات االس –الش ل القش  –طوانية تحلي

    .اضطراب الحافة –القشريات ذات التقوس المزدوج 
  

  1- ديناميكا المنشآت   714 04 07
ة  ال الديناميكي واع االحم ة  –أن ة الحرك ياغة معادل دة  - ص ة الواح ة الحري ة ذات درج رى لالنظم ر والقس زاز الح  - االهت

ددة   زاز ال - االهتزاز الحر لالنظمة ذات درجات الحرية المتع ددة االهت ة المتع ة ذات درجات الحري استجابة  - قسرى لالنظم
  .االنظمة ذات درجات الحرية المتعددة للزالزل وزوابع الرياح

  
  2- ديناميكا المنشآت  715 04 07

دى  ر تقلي ورير  - التحليل النسقى الغي ل ف زاز العشوائى  - تحلي ال  –االهت دة لالحم ة الواح ة ذات درجة الحري استجابة االنظم
   .االهتزاز الالخطى - استجابة االنظمة ذات درجات الحرية المتعددة لالحمال العشوائية  - ية العشوائ

  
  تحليل المنشآت المركبة  716 04 07

ة  ات المركب ل القطاع دى  - تحلي ة الم ال طويل أثير األحم ت ت ة تح ة المركب دة الكمري ل األعم يطة - تحلي رات البس ل الكم تحلي
ة  ة ال - والمستمرة المركب ة نظري تمرة المركب يطة والمس رات البس ى للكم ادل الجزئ ل المتب د  - فص ع عن زالق والرف أثير االن ت

   .أنواع وتحليل الوصالت المركبة- تشابك البالطة الخرسانية مع الكمرات الحديدية  
  

  1- طريقة العناصر المحددة  717 04 07
ة العناصر المحدودة ا - طرق المتبقى الموزون - طريقة الفروق المحدودة –جبر المصفوفات  ل  - لمفاهيم االساسية لطريق تمثي
ه  أ وتجزيئ ب )  –المنش كل ( دوال التقري ار دوال الش رة  - اختي ة المباش ر واطريق ة العنص تنباط معادل ة  –اس ة الطاق  - طريق

اد  - عمل الخرائط والتكامل العددى  –العناصر المحدودة ذات الدرجات االعلى  ة األبع اد صياغة المسائل ثنائي ة األبع ووثالثي
ة  –معادلة المنشأ  - مسائل االجهاد المستوى واالنفعال المستوى ومسائل التماثل المحورى  -  ات الحل  –الحاالت الحدي  - تقني

   .تطبيقات الحاسب اآللى للمنشآت المختلفة
  
  
  
  

  1- التحليل الالخطى للمنشآت   718 04 07
ة  - نظام االحداثيات  –مستويات التحليل االنشائى  –مصادر الالخطية  ة  Lagrangeتحقيق االتزان : طريق  -  Eulerوطريق

اط الحرجة  - تقنيات الحل المتزايد والمتكرر  –حل المسائل الالخطية  الحركة  - تتبع ممر االتزان بعد حد النهاية وتشعب النق
   .معايير التقارب - الذاتية لتزايد الحمل  
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  ى الالمرن وتقييم التلف للمنشآتمقدمة فى األداء الزلزال  719 04 07
أثير  –مقدمة فى نمذجة االنظمة االنشائية المختلفة  ة تحت ت ائية المختلف ة االنش طرق تقييم المقاومة العامة والممطولية لالنظم

ة الهندسية  - التحميل االستاتيكى الدفعى  أثير الالخطي د ت تقلة وتحدي ائية المس يم التلف  - تقدير االداء المحلى للعناصر االنش تقي
  .المحلى للعناصر المستقلة والتلف الكلى للنظام االنشائى باستخدام أدلة التلف

  
  يةئالهندسة الجيوبي720 04 07 

ين  الطين، التبط ين ب ردم، التبط اطق ال ات: من ن المخلف تخلص م ات ال ات: منش ن المخلف تخلص م ة لل ات الجيوتقني الممارس
  االزالة، أتزان مناطق الردم.باأغشية الجيوتقنية، أساليب الجمع و 

تعادة،  ار االس ة آب ة، أنظم ة التغطي ية، أنظم ع الرأس الح، القواط تراتيجيات اإلص ات: اس ن المخلف تخلص م ـكنولوجيا ال ت
  .أستكشاف أسفل سطح التربة بالوسائل الجيوفيزيائية. أبار مراقبة منطة الفادوس أإلصالح البيولوجي في الموقع.

  
  المدفونة و االنفاقالمنشآت  721 04 07

ال  ة . أحم ال الحي ة واألحم ة ألوزان الترب ة نتيج اءات المختلف كال والجس ة ذات األش آت المدفون ى المنش ال عل اب األحم حس
  التصميم . طرق اإلنشاء والحفر . تأثير عمليات اإلنشاء على المبانى المجاورة

 
  ديناميكا التربة723 04 07 

ات. سريان الموجة فى نظرية االهتزازات. سريان الموج ى طبق ة ف ات فى وسط متجانس واتجاهى الخواص . سريان الموج
  .تربة مشبعة. التصرفات الديناميكية للتربة المحملة. نظرية اهتزاز األساسات

  
  المنشآت الساندة األرضية  724 04 07

ار -  األحمال واإلجهادات -  التصميم الهيدروليكى -  المواد والتصنيع -  مةمقد ة -  ات التصميماعتب ارات المتان التصميم  -  اعتب
  تدعيم التربة. -  حوائط الروبه -  المواصفات واالختبارات -  المقاوم للكبريتات

  
  األساسات العميقة  725 04 07

ية  ة وعرض ال محوري ى أحم ة إل دعامات المعرض ق وال رن للخوازي ردة  - السلوك الم ق المف وى للخوازي ل القص درة التحم ق
ة ومجموعات الخ ة وعرضية ومائل ق  - وازيق المعرضة إلى أحمال محوري ن دق الخوازي ادات الناتجة ع ادالت  - اإلجه المع

ق  ل الخوازي وة تحم اب ق ة لحس ذها  - الديناميكي د تنفي ا بع ق واختباره ى الخوازي يش عل ة ذات  - التفت ى ترب ة ف ات عميق أساس
  ظروف صعبة.

  
  األسس النظرية لميكانيكا التربة  726 04 07

ة الحرجة -  مبدأ طريق اإلجهاد  -  تصرف اإلجهادي االنفعالي للتربةال ة للقص -  ميكانيكا التربة بطريقة الحال ة الترب  -  مقاوم
  سريان المياه خالل التربة.

  
  األجهزة والتجارب الحقلية للتربة  727 04 07
ار  ة اآلب ار  - نظري ذ اآلب ة - تنفي ار المالحظ خ و آب ار الض اس اإلزاحة با - أب انومتر قي تعمال االنك وح  - س ل الل ار تحمي  - اختب

  .جهاز قياس الضغط - جهاز االختراق المخروطى البيزومترى  - أجهزة االختراق اإلستاتيكى والديناميكى 
  

  2-  ميكانيكا الصخر وهندسة األنفاق  728 04 07
ة وطرق قياسهاالخصائص المي - الخصائص الطبيعية واالختبارات المعملية  - تكوين الصخر  - تعريفات  اف   -  كانيكي استكش

ة  ارات الحقلي ع واالختب طحية  - الموق ال الس ت األحم ادات تح خور  - اإلجه انبى للص غط الج ر  - الض ب الحف زان جوان  - ات
ق  - االستكشاف الجيولوجى  - أنواع األنفاق  - التأسيس على الصخر  اق - ضغط التربة والصخور على جسم النف  تخطيط األنف

  طرق التشييد واإلنشاء.  - واصفات التصميم والم - 
 

  2- استقرار المنشآت   730 04 07
ة  –استقرار االطارات  - انبعاج االعمدة على االساسات المرنة  ة واللدن ود  - استقرار االلواح فى المجاالت المرن استقرار العق

   .استقرار القشريات –والحلقات 
 

  المنشآت المعدنية الفراغية  731 04 07



  كلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

  ة الداخليةالالئح    
  2011للدراسات العليا

   2014و 2013معدلة 

 

 38 

رق الم ة  الط وى  الداخلي اد الق ة إليج آت الفراغي ل المنش ة لتحلي ة    - ختلف آت الفراغي ى المنش ؤثرة عل ال الم ميم   - األحم تص
  طرق تنفيذ المنشآت الفراغية.  - القطاعات والوصالت للمنشآت الفراغية  

  
  المبانى المعدنية العالية  732 04 07

ة  انى العالي اء للمب ة اإلنش ن أنظم ة ع ا  - مقدم ة األحم انى العالي ى المب ؤثرة عل ال   - ل الم ع األحم ائية لتوزي ة اإلنش   - األنظم
ة   - الطرق التقربية لتحليل المنشآت العالية  ية واألفقي ال الرأس أثير األحم انى تحت ت ة   - سلوك المب تصميم الوصالت وأنظم

  األربطة. 
   

  التصميم األمثل للمنشآت المعدنية  733  04 07
ل الصياغة العامة للت ل    - صميم األمث ارالمثلى   - طرق التصميم اإلنشائى األمث ة المعي ة   - طريق ة والالخطي البرمجة الخطي

  تطبيقات فى التصميم األمثل للمنشآت المعدنية.  - والديناميكية 
  

  المنشآت المعدنية المشكلة على البارد734 04 07 
ال   - نظرية القطاعات ذات الجدار الرقيق  ة أو عزوم    - مبدأ العرض الفع وى ضغط محوري اء المعرضة لق تصميم األعض

ا   اء أو كالهم ة    - أنحن ات األنبوبي ميم القطاع ب   - تص ة التثقي امير ذاتي امولة والمس امير ذات الص الت بالمس ميم الوص تص
  طرق التنفيذ.  - والوصالت الملحومة  

  
  تصميم المنشآت المعدنية بطريقة المقاومة القصوى735 04 07 

ة القصوى تصم ة  –تصميم الوصالت  –تصميم الكمرات واالطارات  –يم الشبكيات باستخدام طريقة المقاوم ة مقارن دراس
  بين الطرق البمختلفة لتصميم المنشات المعدنية.

  
  2- ذات الطابع الخاص المنشآت المعدنية تصميم 736 04 07 

  راج ذات الشدادات واالبراج المستقرة ذاتيا.تصميم االب –الصوامع  –الخزانات المرتفعة  –تصميم الخزانات 
  

  تحليل وتصميم األبراج المعدنية737 04 07 
دادات  راج ذات الش تقرار واالب ة االس راج ذاتي ابالت  –االب ال الك اح وأحم ال الري ية وأحم ال الرأس ث  –األحم راج الب أب

ات  ت واالساس رق التثبي دادات وط ة  –والش ى ومقاوم ى والالخط ل الخط ميم التحلي رق التص اج وط نيع  –االنبع التص
  والتركيب.

  
  2- التحليل االنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اآللى 738 04 07 

اد  ة االبع ة الثالثي آت الفراغي ل المنش اد  - تحلي ة االبع آت ثالثي ل المنش اءة لتحلي ة الجس ائى  - طريق ل االنش رق التحلي ط
   .تطبيقات الحاسب اآللى - الديناميكى

  
  1-  المعلقةالمنشآت تحليل واستقرار 739 04 07 

ابالت - اشكال المنشآت المعلقة  - تعريفات  –مقدمة  ل االستاتيكى  - السلوك االنشائى للك ل الالخطى  –التحلي ى التحلي ة ف مقدم
  .طرق التصميم و التركيب - مقدمة فى االداء تحت تأثير أحمال الزالزل والرياح   –واالستقرار 

 
  المعتمده على الزمن و إنهيار الخرسانه المتصلده .الخواص 740  04 07 

أثير ة الت ة والثالثي ة والثنائي ة االحادي ال المحوري أثير االحم انة  - مقاومة الخرسانة فى الضغط والشد تحت ت اش الخرس  –انكم
  استرخاء االجهاد فى الخرسانة سابقة االجهاد. –زحف الخرسانة السابقة االجهاد  –زحف الخرسانة 

  
  
  

  تكنولوجيا الخرسانة 741 04 07 
اره  واء الح انة األج ة  –خرس انة الكتلي ة  –الخرس انة الكتلي ى الخرس روخ ف ى الش ة عل رات الحجمي أثير التغي ارات  –ت اختب

وزن  –تدهور الخرسانة فى المنشآت المائية  –الخرسانة فى المنشآت القائمة  ة ال ة وثقلي انات العادي  –تصميم الخلطات للخرس
افا انة االض انة  –ت للخرس ارات الخرس ائج اختب يم نت انة  –تقي ام للخرس ار واستخدام الرك ه  –اختب واد اإلنشائيه المركب  –الم

  الخرسانة الحراريه  .
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  تدهور مواد االنشاء ومواد الترميم.742 04 07 
ة ال - العوامل الخارجية المؤثرة على تدهور الخرسانة –صدأ حديد التسليح  –تحملية الخرسانة  دير تلف  –مهاجمة الكيميائي تق

  حالة دراسية لمواد الترميم. –حماية حديد التسليح من التآكل  –طرق الترميم  –الخرسانة 
  
  

  االختبارات غير المتلفة وتحليل االجهادات بالطرق التجريبية  743 04 07
ة  ر المتلف ارات غي رب  –االختب غط والتس رى والض ص البص ارات الفح ار اال –اختب وائل اختب راق بالس ارات  –خت االختب

وتية  وق الص ات ف ية وبالموج عاعية والمغناطيس ة  –االش الطرق التجريبي ادات ب ل االجه ائية  –تحلي اذج االنش ة النم  –طريق
  طريقة المرونة التصويرية . –طريقة الشبكات  –القصف  –طريقة الطالء 

  
  نظريات الصدأ للمواد المعدنية.744 04 07 
ادن المعرضة لوسط  –الجلفانية . خواص المعادن المتآكلة  نظرية الخاليا ادات الزحف . الشروخ فى المع تآكل التعب واجه

دائى  ة  –ع ة المعادي ى البيئ ادن ف دى للمع ميم الح غط  –التص دور الض االت ق ى ح ات ف ليح  –تطبيق د التس دأ حدي رق  –ص ط
  الصدأ . اختبارات ورصد –فكرة الحماية الكاثودية  –الحماية للمعادن 

  
  تحملية الخرسانة745 04 07 

ا  –تصميم الخلطات الخرسانية للتحمل  ل المؤثرة فيه انة والعوام ة  –نفاذية الخرس ل النفاذي د معام انة  –تحدي ة الخرس مهاجم
اء البحر  وع  –باالحماض العضوية وغير العضوية تأثير الكبريتات والكلوريدات وم ار ن ة واختب د التسليح وحمايت صدأ حدي

ة  ات المعادي ى البيئ انة ف ة الخرس ارده  –الركام ونوع االسمنت على تحملي اطق الب ى المن د الخرسانه ف وي  –تجم التفاعل القل
  للركام .

  
  مقدمه لميكانيكية اإلنهيار746 04 07 

ك  ة التماس ه  –مقاوم ه  –اللدون ات المعدني ار و المنش ة اإلنهي ين ميكانيكي ه ب ر  –العالق ة الكس دل  –متان ه مع اث الطاق  –انبع
غط  –التعب  خور بالض وب و الص انه و الط ار الخرس روخ   - انهي كال الش ر  –اش ات الكس ار  –نظري اذج اإلنهي رق  –نم ط

  اإلختبار و التأثير .
  

  تكنولوجيا التشييد 747 04 07
ال الخر –صب الخرسانة في الماء المتحرك  –صب الخرسانة في المنشأت العالية  –صب الخرسانة  ي الشدات أحم سانة عل

ة  –الشدات النفقية  – ACIمعادالت معهد  – دات  –الشدات المنزلق ة  –تصميم الش ييد المختلف الخرسانة سابقة  –طرق التش
  اللحام واختباراته. –المنشأت المعدنية  –الخرسانة سابقة الصب  –االجهاد 

  
  2- التفتيش وضبط الجودة  748 04 07

ة  –المتغيرات والصفات  –طبقا للكود المصري توكيد الجودة  تعريف الجودة  ودة –منحنيات ضبط الجودة المختلف ضبط الج
  مواد البناء.ل

  
  1- الخرسانة ذاتية الدمك والخرسانة عالية االداء  749 04 07

دمك  انات ذات ال ات  –الخرس افات  –التعريف واد واالض ارات  –الم انية  –االختب ات الخرس ميم الخلط واص وتص يم  –خ تقي
  التطبيقات. –الخواص  –االضافات المعدنية  –الخرسانة عالية االداء  –جودة الخرسانة ذاتية الدمك 

  
  
  
  

 2 - تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة  750 04 07
ورى  –مقاومة الخرسانة تحت تأثير االجهادات المشتركة  واء  –الضغط الالمح تحكم  –التماسك  –القص وااللت رخيم وال الت

ى الش وع  –روخ ف وط الخض ة خط تخدام طريق ات باس ل البالط انة  –تحلي د والخرس ن الحدي ة م ات المركب ة   –المنش طريق
  الضاغط والشداد.

 
  2 - الخرسانة سابقة االجهاد 751 04 07 
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اء  اء وتصميم القطاعات المعرضة  - حساب المقاومة القصوى للقطاعات المعرضة لعزوم انحن ة لعزوم انحن وى محوري  - ق
  المنشات الغير محددة استاتيكيا. –القطاعات المركبة  –ل وتصميم القطاعات المعرضة لعزوم اإللتواء تحلي

  
 تحليل وتصميم المبانى الخرسانية العالية752 04 07 

ع  –مقدمة  ة التوزي ر متماثل ع وغي ة التوزي ى حوائط قص متماثل تصميم حوائط  –تحليل وتصميم المبانى العالية المشتملة عل
  تقييم هذه الطرق. –تصميم المنشات الصندوقية  –ص المشتملة على فتحات الق
  

  ميكانيكا المنشات الخرسانية 753 04 07
ددة  ات متع ن اتجاه ؤثرة م ادات الم أثير االجه ت ت انة تح ار الخرس كال انهي ين  –أش ادات ب ع االجه ك وتوزي ة التماس طبيع

روخ  ة ال –الش تخدام طريق انة باس ات الخرس ل منش لحة تمثي انية المس اء الخرس لوك األعض ة س ددة لدراس ر المح  –عناص
  االنبعاج المرن واللدن للعناصر المعرضة ألحمال محورية وال محورية.

  
  القشرية والفراغيةالمنشات 754 04 07 

ة  –األحمال  –مقدمة  ائية، نظ –النظرية الغشائية لألسطح الدوراني ة الغش طوانية: النظري رية االس اء األسطح القش ة االنحن ري
ة  طوانية الدائري طح االس اء لألس ة االنحن ا، نظري ة محوري ال متماثل ة ألحم ة المعرض ة المقفل طوانية الدائري طح االس لألس

ة  ى  –المفتوح اه العرض ى االتج تمرة ف ة المس طوانية الدائري رية االس قف القش ة  –األس طوانية الدائري رية االس قف القش األس
  تطبيقات على قشريات متنوعة. - ى المستمرة فى االتجاه الطول

  
  2- المسلحة لمقاومة الزالزل  المنشات الخرسانية تصميم 755 04 07

ة  ى   –مقدم أثير الزلزال ية والت رة األرض ة القش زالزل  –حرك ال ال ة ألحم انى المقاوم واص المب ائي  –خ ل اإلنش  –التحلي
ادئ التصميم ، التصميم ود المصرى  األسس الخاصة للمنشات الخرسانية : مب ا للك ليح  –طبق د التس  –وصالت وتوقف حدي

  عناصر االساسات الخرسانية.
  

  2- المسلحة  المنشات الخرسانية فحص وتقييم وإصالح756 04 07 
انية المسلحة   أساليب تقييم –طرق الفحص  –العيوب  دعيم  –المنشات الخرس اليب إصالح  –الغرض من اإلصالح والت أس

د  –األساليب الحديثة فى االصالح أو التدعيم  –انية المسلحة وتدعيم المنشات الخرس انية المسلحة بع ل القطاعات الخرس تحلي
  التدعيم.

  
  مقدمة فى التحليل الزلزالى للمنشآت 757 04 07

ات ة  -  تعريف ية الزلزالي ات االرض ائص الحرك ة  –خص اطر الزلزالي ى  –المخ ميم الزلزال يات التص دد  - أساس ل المح التحلي
ة  - المعادالت الحاكمة  –ستجابة الزلزالية لال ة والالمرن اف االستجابة التصميمية  –االستجابة الخطية المرن ى أطي ة ف  - مقدم

آت  ى للمنش لوك الزلزال ى الس ؤثرة عل ل الم ل  - العوام االت وتحلي ة االحتم ة لنظري ر  -  Fourierمقدم ى الغي ل الزلزال التحلي
  .محدد

  
  منشآت الفراعية وغير التقليديةمقدمة فى تحليل ال758 04 07 

ة   –تعريفات  وى  الداخلي اد الق ة إليج ل المنشآت الفراغي ة لتحلي ى المنشآت   - مقدمة فى الطرق المختلف ؤثرة عل ال الم األحم
  تصميم القطاعات والوصالت للمنشآت الفراغية.  - الفراغية  

  
    الخطية فى الهندسة المدنيةالبرمجة تطبيقات 760 04 07 

ات  -   تحليل الحساسية -  الطريقة الثنائيةوطريقة السمبلكس.الحل البيانى وب - البرمجة الخطية  يفتعر ة  تطبيق البرمجة الخطي
  .ل والتوريع والتخصيص وطرق الحل والتطبيقمشاكل النق  - فى الهندسة االنشائية وادارة المشاريع 

 
  إدارة المخاطر،التأمين،التراخيص 761 04 07 
ة  ة عام ود مقدم ي عق النظر إل ريبية ب وانين الض اني. الق امين للمب وانين الت ر. ق ي مص ة ف انون العمال ي. ق انون الهندس ي الق ف

ي  ات ف بة. تطبيق يات المحاس ائية. أساس اني اإلنش ة للمب ؤوليات القانوني اني. المس يم المب ارية. تنظ ات االستش الشركات و الجه
ا ات العط اء و متطلب ات العط اء. عملي ال اإلنش ود مج ار عق اوالت. اختي ود المق واع عق اوالت. أن ود المق يات عق ء . أساس

ات الشرعية المرتبطة بمشاريع  دني. االلتزام انون الم ي الق المقاوالت. مستندات  التعاقدات. أنظمة توزيع المشروع. مقدمة ف
  التشييد.
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  التحكم في الجودة في عمليات التشييد762 04 07 
ودة. أساليب تح ول مقدمة في الج رات. قب تحكم في المتغي ات ال ة. منحني ات احتمالي ائيات أساسية و توزيع سين الجودة. إحص

تحكم في  وتر لل رامج كمبي نتيجة التبسيط المتناسبة. أنظمة عينة القبول. االعتمادية. تكلفة الجودة الفقيرة. إدارة الجودة الكلية. ب
   الجودة.

  
  االساسات الضحلة 07 04 763

ز رات المرتك ائر الكم واح والحص ة . األل اس مرن ة أس ى ترب زة عل ائر المرتك واح والحص ة . األل اس مرن ة أس ى ترب ة عل
  المرتكزة على تربة غير متجانسة . األساسات الضحلة المرتكزة فى تربة ذات ظروف صعبة .

  
  المطالبات والمسئولية القانونية وفض المنازعات 07 04 764

ات. الرئيسية. تغيير التصميم. تحويالت العقد. تصنيفات المطالبة  أخر المطالب ع. ت روف الموق ر ظ ذف. تغيي افات أو الح اإلض
د  ل العق ل الجدال. نص دلي دائل ح أثر. ب أثير وت ين. ت ل التثم ين. تعجي أخير التثم التعجيل والتأخير على المطالبات. مطالبات ت

  لحل بنود النزاعات.
  

  االنتاجية فى مشروعات التشييد 07 04 765
  مشاكل ادارية. –تحسين االنتاجية  –العوامل البشرية  –انظمة قياس  –ة مقدم

  
  نزاعات تأخير الوقت فى عقود البناء 07 04 766

  منهجية احترافية. –تحليل وتقييم  –تكوين  –طرق وصفية  - انواع  –اسباب  –تعاريف 
  

  تطبيقات الحاسب اآللى فى مشروعات الهندسة المدنية 07 04 767
حساب و تسوية  -  قواميس  تعريف  النشاط -  برنامج البريمافيرا االصدار السادس وتحديد النشاط و النتيجة الزمنيةاستخدام 
دم -  الجدولة ات – نظرة المستهلك -  أدوات المشروع -  مجموعات المشروع -  مصادر اإلدارة  - األهداف و التق  -   مجموع
  رسومات. - تقارير  -  ون العامطباعة المضم -  بيانات ملخصة -  تصفيات – ترتيبات

  
  هندسة وإدارة مشروعات التشييد 07 04 768

ة  –الوقت  –المجال  –التكامل  - نظرة عامة عن صناعة التشييد  ودة  –التكلف وارد البشرية  –الج المخاطر  –االتصال  –الم
  اطراف المنفعة. –التعاقدات والمستندات  –
  

  تقنيات ادارة شركات التشييد 07 04 769
ع ات الموق ويق -  تنظيم يط التس ال -  تخط وير إدارة األعم تراتيجية تط ال -  اس ؤ إدارة األعم عفها -  تنب ركة و ض وة الش  -  ق

اول،  -  العمليات المتضمنة في  إدارة األعمال -  معلومات المصادر -  سوقيات اإلنشاء العالمي ات و مصادر المق إدارة معلوم
  إحصاء التضخم المالي. -  تحليل تقرير الموازنة -  سابات الشركةح -  إدارة التمويل، المصادر الرئيسية

  
  هندسة القيمة فى ادارة التشييد 07 04 770

ى  مفهوم القيمة: التاريخ، تعريفات، التطبيق فى صناعة التشييد، ل الواجب أخذها ف األحكام المحفزة فى عقود التشييد، العوام
ار ميم االعتب ى التص ق ف ة هند –، التطبي ة منهجي ل، مرحل ة التحلي اربة، مرحل ة المض ات، مرحل ة المعلوم ة: مرحل ة القيم س

ائى  ر النه ة التقري رح ومرحل ة،  –المقت وب، المستندات المطلوب دخل المطل ار الم دف، اختي ة: اله اليب دراسة هندسة القيم أس
  طريقة تكلفة دورة الحياة متضمنة التقييم الوزنى.

  
  

  نشاءمعدات التشييد وطرق اال 07 04 771
ة  ة االنتاجي ة ودراس اب التكلف ع  - حس ة الموض ر ثابت ات الحف واد  –ماكين ل الم رق نق ه  –ط ر الخاص ات الحف ض  –ماكين بع

يطه  ع البس ة الرف اش  –أنظم احنات  –األون ه  –الش اش البرجي وكه  –األون ونش ذو الش ه  –ال اش األحادي خات  –األون مض
انه  ام  –الخرس اج الرك انه  –انت اج الخرس اد  –انت ابقة اإلجه انه س رن  –الخرس ف الم ذ الرص رن  –تنفي ف الم واد الرص م
  طرق إنشاء الكبارى. –تكنولوجيا اللحام  –دراسة أمان التربه تحت الرصف  –تنفيذ الرصف الصلب  - البيتومينيه 

  
  دراسات الجدوى فى مشروعات الهندسة المدنية 07 04 772
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دي - الفائدة البسيطة  -  ةدراسة الجدوى الفنية واالقتصادية والمالي دفق النق ة -  منحنى الت دة المركب دة   -  الفائ أثير الفائ معدالت ت
مية ة -  االس ة الحالي ة  المالي ة -  القيم ة المنتظم دفعات المالي افؤ – ال ة - التك ة المنتظم ة المائل ادي -  المتتالي ب االقتص  -  التناس

ة -  الطرق التقليدية في التقييم ة المكافئ ة التكلف ة -  طريق ة الحالي ة المالي ة القيم ال -  طريق ة راس الم دل  -  تكلف ادة مع ة إع طريق
  تطبيقات فى الهندسة المدنية. -  تحليل مؤثرات االقتصاد -  الدخل

  
  تحليل المنشآت الفراغية والغير تقليدية 810  04 07

واد  –االقتصاد  –االشكال  –مقدمة  ول  –الم ة الكوب فوف –السلوك االنشائى  - أنظم مصفوفات  –ات الجساءة للعناصر مص
ل  ة  - النق ارى المعلق ة  –الكب ابالت الملجم ارى ذات الك تمرة  –الكب ة المس ارى المعلق ابكية  - الكب ريات التش اب  –القش القب

ابالت  –المنشآت النسيجية  –المنشآت القابلة للطى  - المنشآت المرتكزة هوائيا  –التشابكية  ات - المنشآت ذات شبكة الك  تطبيق
  باستخدام برامج الحاسب اآللى

  
  االداء الزلزالى الالمرن وتقييم التلف للمنشآت    811 04 07

زة  ة المتمرك ارات ذات االربط زوم واالط ة للع ة المقاوم ارات الحديدي مل االط ى تش ة والت ائية المختلف ة االنش ة االنظم نمزج
وائط ال زوم وح ة للع انية المقاوم ارات الخرس زة واالط ى والالمتمرك ب االل رامج الحاس تخدام ب ك باس انية وذل ص الخرس ق

ديناميكى الالمرن  تاتيكى  - للتحليل ال ل االس أثير التحمي ة تحت ت ة االنشائية المختلف ة لالنظم ة والممطولي ة العام يم المقاوم تقي
أثير الالخ - الدفعى والزالزل الحقيقية  د ت تقلة وتحدي ائية المس ى للعناصر االنش دير االداء المحل ة الهندسية تق يم التلف  - طي تقي

ة التلف  ل  - المحلى للعناصر المستقلة والتلف الكلى للنظام االنشائى باستخدام أدل ادة التأهي درة التصميم وإع ى ق ات عل تطبيق
  .الزلزالى

  
  هندسة الرياح 812 04 07
اح الم –خصائص الطبقة الحدية للمناخ  - قياسات الرياح  –طبيعة الرياح  ر سرعة الري اع تغي ع االرتف خصائص  - توسطة م
طراب  طراب  –االض ة االض ة  - كثاف اح القوي ف للري درة الطي ى  –ق ريح االقص االت لل ل االحتم اح  –تحلي رعة الري س

ر  ى مص ميمية ف اح  - التص آت للري تجابة المنش ة   - اس ة االحتمالي زمن  –الطريق ال ال ة مج ميم  –طريق منات   التص  –متض
  .تأثيرات الرياح على الكبارى –اساسيات المرونة الهوائية  - كود متطلبات ال –معامل الزوابع 

  
  التحليل الزلزالى للمنشآت813 04 07 

ى مصر  –خصائص بعض الزالزل القوية  –الخصائص العامة للحركات االرضية الزلزالية  زالزل ف أساسيات  –مخاطر ال
ى  ميم الزلزال ة  - التص تجابة الزلزالي دد لالس ل المح ة ال –التحلي ادالت الحاكم ة  - مع ة المرن تجابة الخطي تجابة  –االس االس

  .متطلبات الكود - ابة التصميمية أطياف االستج –الالمرنة 
 . Fourierمقدمة لنظرية االحتماالت وتحليل  - العوامل المؤثرة على السلوك الزلزالى للمنشآت 

دد  ر مح ى الغي ل الزلزال ات  –التحلي ة للحرك ازج االحتمالي ل النم ة عم ية القوي ة  –االرض ة الخطي ل االنظم ل  –تحلي التحلي
  .تأثير المركبات المتعددة للزالزل - الطيفى فى مجال الزمن ومجال التردد 

  
  2- تحليل واستقرار المنشآت المعلقة  814 04 07

ة  آت المعلق ى المنش ة ف ة المتقدم ة  –االنظم آت المعلق االت المنش ى مج تخدمة ف ة المس واد المتقدم ائى ا  –الم لوك االنش لس
ا ابالت وانواعه تاتيكى  - للك ل االس تقرار  - التحلي ى واالس ل الالخط اح   - التحلي زالزل والري ال ال أثير أحم ت ت  - االداء تح

  .التركيب –التصميم 
  

  التحليل الحدى لمشاكل ميكانيكا التربة 820 04 07
ل طريقة الحد األعلى . طريقة الحد األدنى . طريقة خطوط االنزالق . ن ات التحلي ابع . تطبيق ار المتت راق . االنهي ة االخت ظري

  الحدى لمشاكل التربة : ضغط التربة ، اتزان الميول ، قدرة تحمل األساس .
 

  هندسة الزالزل الجيوتقنية821 04 07 
أثير أ ره بت اء وعناص واد اإلنش كل م ة وتش زالزل . مقاوم واص ال ة خ ن طبيع ة ع اءات . مقدم ا اإلنش ادئ ديناميك ال مب حم

  مشابهة ألحمال الزالزل . تعيين تأثير بعض الزالزل السابقة. تطبيق طرق نظرية االحتماالت فى مسائل المقاومة للزالزل .
  

  الطرق العددية المتقدمة لحل مشاكل التربة 822 04 07
ة ة العناصر المح  -  طريقة الفروق المحدودة: مشاكل السريان ، تصلب التربة و مشاكل المرون ددة: مشاكل السريان ، طريق

  اللدونة.- تصلب التربة ، مشاكل المرونة ، ثنائية وثالثية األبعاد ، المشاكل الديناميكية ، مشاكل المرونة
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  األسس النظرية لميكانيكا التربة المتقدة 823 04 07

ة ة لحل مشاكل الترب ة  -  تطبيقات نظرية المرون ادات فى الترب اهين - اإلجه ى اتج ة ف ة اتجاهات  تصلب الترب ل  - وثالث تحلي
وط  ة  - الهب ارف الرملي ة  - المص اكل الترب ل مش ة لح ة اللدون ات نظري ول - تطبيق زان المي اس  -  ات ة األس ل ترب درة تحم  - ق

  الضغوط الجانبية على الحوائط الساندة.
  التداخل بين التربة والمنشآت 824 04 07

   .الديناميكية للتداخل بين التربة والمنشآتالتداخل بين التربة واألساس : المشاكل اإلستاتيكية و
  

  التحليل العددى وتطبيقاته فى الهندسة الجيوتقنية 825 04 07
دودة  روق المح رق الف ة . ط ة الجيوتقني ائل الهندس ى مس لية ف ادالت التفاض وين المع ددى . تك ل الع رق التحلي ن ط ة ع مقدم

  .طريقة العناصر الحدية وتطبيقاتهاوتطبيقاتها . طريقة العناصر المحدودة وتطبيقاتها . 
  

  المنشآت المعدنية المعلقة  830 04 07
ة    - الطرق المختلفة لتحليل المنشآت والكبارى المعلقة إليجاد القوى الداخلية   ارى المعلق األحمال المؤثرة على المنشآت والكب

  بارى المعلقة.طرق تنفيذ المنشآت والك  - الطرق المختلفة لتصميم الكبارى المعلقة    - 
  

  المنشآت المعدنية سابقة األجهاد  831 04 07
اد   - نظرية المنشآت المعدنية سابقة اإلجهاد  ابقة اإلجه ارات س ى المنشآت   - تصميم الشبكيات والكمرات واإلط ات عل تطبيق

  طرق التنفيذ المختلفة.  - المعدنية سابقة اإلجهاد  
  

  نية لمنشآت المعدالتصميم اللدن ل  832 04 07
ة  ات المعدني ى المنش ة ف دودها  –اللدون ة وح ية اللدون ة  –خاص ات المعدني ل للمنش ميم األمث ى التص ات عل ميم  –تطبيق تص

  الوصالت فى حالة اللدونة.
  

  3- ذات الطابع الخاص المنشآت المعدنية تصميم   833 04 07
ة أنواع األحم –طرق تنفيذ منصات التنقيب  –المنشات البحرية والمتحركة  ى المنشات البحري ر مباشرة عل ال المباشرة والغي

  استقرار الوصالت المركبة فى المنشات البحرية. –والمتحركة 
  

  3- استقرار المنشآت   834 04 07
ة  ى أساسات مرن تقرة عل دة المس اج األعم دن  –انبع زين المرن والل ى الحي واح ف ارات واالل ود  –استقرار االط استقرار العق

  االنبعاج الجانبى للكمرات. –ريات والحلقات والقش
  

  الخرسانه ذاتية الدمك والخرسانة عالية األداء 840 04 07
دمك   انة ذات  ال ات- الخرس افات   - التعريف واد واالض ارات  –الم انيه  –اإلختب ات الخرس ميم الخلط واص و تص يم  –خ تقي

  التطبيقات . –الخواص  –معدنيه اإلضافات ال –الخرسانة عالية االداء  –جودة الخرسانه ذاتية الدمك 
  

  ميكانيكا التصدع المتقدمة  841 04 07
ل والقصف  –سلوك االنتقال للمعادن المختلفة  – تركيز االجهادات ر خطي  –االنهيار المطي دع الغي ا التص ار  –ميكانيك اختي

  ع عمر المنشأ المعرض للتعب.توق –معدل انتشار الشروخ  –انهيار التعب  –المواد للعناصر المعرضة الحمال متكررة 
  

  الخرسانة الحرارية ومقاومة الخرسانة المسلحة للحريق  842 04 07
أت  ق للمنش ن الحري ة ع رة عام ق  –نظ أت للحري تجابة المنش دي اس رارة وم ال الح ث انتق ن حي ق م لوك الحري م  –س أه

الحريق  ة ب رات المتعلق ودات المخ –المتغي ا للك ميم طبق رق التص ين ط ة ب ود مقارن ق (الك ة للحري أت المعرض ة للمنش تلف
ري  اني  – ACI –المص ي)  –بريط زل  - أوروب رق الع مناً ط ق متض أت للحري ة المنش رق حماي ة لط انة  –مقدم الخرس

  الحرارية من ناحية المواد والخواص واالستخدام.
  

  التركيب الدقيق وميكروميكانيكا المواد  843 04 07
ل  رق التحلي ية وط ات االساس ة  –النظري ل النظري ة مث ا الفيزيقي مل الميكروميكانيك ا وتش ية والميكروميكانيك س الرياض االس

ـي  ـة ايشلــ ل نظريـ ي مستوي الميكرو مث ة عل االت  - الرياضية النزالق الحبيبات او نماذج التصدع كما تشمل المرون االنفع
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ب ة العط ة ونظري ية ل -  الذاتي رق االساس مل الط ة وتش واد المركب ات الم ادة نظري واص الم يم خ توي  –تفي ي مس ة عل اللدون
  الميكرو ونظريات التجانس للمادة ذات التركيب الداخلي النمطي.

  
  الخرسانية المسلحةالمنشآت تصميم   850 04 07

ورى  –مقاومة الخرسانة تحت تأثير االجهادات المشتركة  واء  –الضغط الالمح تحكم  –التماسك  –القص وااللت رخيم وال الت
ر ى الش وع  –وخ ف وط الخض ة خط تخدام طريق ات باس ل البالط انة  –تحلي د والخرس ن الحدي ة م ات المركب ة   –المنش طريق

  الضاغط والشداد.
  

  3- تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزالزل   851 04 07
ل اإلنشائي  –ل خواص المبانى المقاومة ألحمال الزالز –حركة القشرة األرضية والتأثير الزلزالى  –مقدمة  األسس  –التحلي

ود المصرى  ا للك د التسليح  –الخاصة للمنشات الخرسانية : مبادئ التصميم ، التصميم طبق عناصر  –وصالت وتوقف حدي
  االساسات الخرسانية.

  
  2- تحليل وتصميم المبانى الخرسانية العالية   852 04 07

ى –مقدمة  ع  تحليل وتصميم المبانى العالية المشتملة عل ة التوزي ر متماثل ع وغي ة التوزي تصميم حوائط  –حوائط قص متماثل
  تقييم هذه الطرق. –تصميم المنشات الصندوقية  –القص المشتملة على فتحات 

  
  ميكانيكا المنشآت الخرسانية  853 04 07

ددة  ات متع ن اتجاه ؤثرة م ادات الم أثير االجه ت ت انة تح ار الخرس كال انهي ك وتو –أش ة التماس ين طبيع ادات ب ع االجه زي
روخ  لحة  –الش انية المس اء الخرس لوك األعض ة س ددة لدراس ر المح ة العناص تخدام طريق انة باس ات الخرس ل منش  –تمثي

  االنبعاج المرن واللدن للعناصر المعرضة ألحمال محورية وال محورية.
  

  هندسة القيمة في صناعة التشييد 860 04 07
ات. تحويالت العقد. تصنيفات المطالبة  أخر المطالب ع. ت روف الموق ر ظ ذف. تغيي افات أو الح الرئيسية. تغيير التصميم. اإلض

 .التعجيل و التأخير على المطالبات. مطالبات تأخير التثمين
  

  تطبيقات الحاسب اآللى المتقدمة فى ادارة مشروعات التشييد  861 04 07
ف  النشاط -  د النشاط و النتيجة الزمنيةاستخدام متقدم ببرنامج البريمافيرا االصدار السادس وتحدي حساب و  -  قواميس  تعري

ة وية الجدول دم -  تس داف و التق ادر اإلدارة -  األه روع -  مص ات المش روع -  مجموع تهلك -  أدوات المش رة المس  – نظ
  رسومات. - تقارير  -  طباعة المضمون العام -  بيانات ملخصة -  تصفيات – ترتيبات – مجموعات

  
  أسس التعاقدات المحلية والدولية فى مشروعات الهندسة المدنية  862 04 07

اريف وتفسيرات -  الشروط الدولية دس -  تع ب المهن دس  ونائ انوي -  المهن د الث ة و العق د -  المهم ات  -  مستندات العق االلتزام
ة ال – العام واد – العم نعة -  الم ناعية و الص دة الص اخيرات -  الوح دايات والت ق الب ةخل -  التعلي ؤوليات القانوني  – ل المس

ديالت ادات واال -  التع االتغالزي ات -  ف راءات للمطالب اول -  اإلج دات المق ة -  مع واد مؤقت ال وم ات – أعم ات  -  قياس الكمي
ة اطن -  التجميعي اولي الب يحات مق دفع -  ترش هادات وال ات – الش ة -  المعالج اطر الخاص ن األداء -  المخ ى ع د  -  التخل تحدي
  النقد ومعدالت سعر الصرف. -  تغيرات السعر وشريعة القانون -  رب العمل -  الحظاتالم – الجداالت

  
  

  األساليب المتقدمة فى هندسة التشييد  863 04 07
ة وخصائصها -  نظرة متقدمة عن صناعة التشييد ل الترب دات نق ل -  مع ر والنق ل -  الحف ل والنق طيب -  التحمي دمك والتش  -  ال

دات - مواد الشدات و ضبط الجوده  -  الشداتتصميم  -  خرسانة االنشاءات  –ضبط جودة المنشات الخرسانيه  – تصميم الش
  طرق التشييد المختلفه. –المباني و ضبط الجوده  –ضبط جودة المنشات المعدنيه 

  
  النمذجة الرياضية المتقدمة  864 04 07

ة  ة والالخطي ة الخطي ة البرمج ةأ - أنظم ة الخطي افية للبرمج ة إض مبلكسط  -  نظم ة الس مبلكس -  ريق ة الس وير طريق  -  تط
ة السمبلكس -  الطريقة المبدئية لطريقة السمبلكس ة لطريق ة الثنائي ا -  الطريق ة السمبلكس و تطبيقاته  -  الطرق الخاصة لطريق

ية ل الحساس مبلكس: تحلي ة الس ير طريق ام لتفس ار الع ية -  اإلط س رياض مبلكس -  أس ة الس ة لطريق ة المبدئي ديل الطريق  -  تع
ة كلة الثنائي ف المش ة -  تعري كلة الثنائي ل المش ة -  ح كلة الثنائي ادي للمش ير االقتص ة -  التفس ة الخطي ري للبرمج ام المت  -  النظ
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اءات تراتجيات العط ات اس ف و تطبيق ة -  تعري ة الديناميكي ر البرمج ة -  عناص ف الحال ا -  تعري ى نم ة عل ة ذأمثل ج البرمج
  .برامج الحل الخطى بواسطة البرمجة الديناميكية -  العد الديناميكيمشكلة منسوب  -  الديناميكية و العد

  
  التحكم فى الجودة وتأثيرها على عمليات التشييد  865 04 07

ودة ين الج ة لتحس اليب متقدم ة -  أس ات احتمالي ية و توزيع ائيات أساس رات -  إحص ي المتغي تحكم ف ات ال ول نتيجة  -  منحني قب
ة -  تكلفة الجودة الفقيرة -  االعتمادية – نة القبولأنظمة عي -  التبسيط المتناسبة تحكم في  -  إدارة الجودة الكلي وتر لل رامج كمبي ب

  الجودة.
  

  إدارة المخاطر ونظريات عدم التأكد  866 04 07
د  دم التأك ات ع اطر ونظري ف المخ اطر  –تعري ل المخ ل تحلي فى  –مراح ى والوص ل الكم ات  –التحلي ل االزم يط ح  –تخط

  انظمة ووسائل تقييم وحل االزمات. –تطوير اتخاذ القرارات  –قرارات احصائية  –المخاطر  التحكم فى
  

  إستخدام النظم الخبيرة فى إدارة التشييد  867 04 07
ة الهندسية -  أنظمة المعرفة -  قاعدة اإلحصاء في الهندسة -  النمذجة وحل المشاكل ل للمشاكل -  أنظمة المعرف  صياغة و تمثي

ي -  البحث المباشر -  البحث مدى حالة -  امي والخلف ة و تنسيق القواعد -  التسلسل األم ة -  كتاب ام قواعد العمال الشبكات  -  نظ
  البرمجة المختصرة. -  اإلطارات – اللفظية

  
  فى الهندسة االنشائيةمشروع دبلوم  601 04 07
   فى ادارة مشاريع التشييدمشروع دبلوم  602 04 07
  فى الهندسة االنشائيةاجستير الهندسة تقرير علمى م 701 04 07
 فى ادارة مشاريع التشييدتقرير علمى ماجستير الهندسة  702 04 07
  رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة االنشائية 705 04 07
  رسالة ماجستيرالعلوم فى ادارة مشاريع التشييد 706 04 07
 الهندسة االنشائيةفى رسالة الدكتوراه  801 04 07
  ادارة مشاريع التشييدفى رسالة الدكتوراه  802 04 07

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  


