الﻼئحة الداخلية
للدراسات العليا2011
معدلة  2013و2014

كلية الهندسة
جامعةاﻹسكندرية

 -2قسم الهندسة اﻻنشائية
البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم – ماجستير – دكتوراه (
اوﻻ  :دبلوم الدراسات العليا
 -1دبلوم الدراسات العليا التخصصﻰ:
على الطالب اجتياز  30ساعة معتمدة:

 دبلوم الدراسات العليا التخصصﻰ في الهندسة اﻻنشائية
المقررات اﻻساسية  :يدرس الطالب ستة مقررات دراسية هي:
)(07 04 610, 07 04 620, 07 04 630, 07 04 641, 07 04 660, 07 04 650
بما يعادل  18ساعة معتمدة
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم

 دبلوم الدراسات العليا التخصصﻰ في ادارة مشروعات التشييد
المقررات اﻻساسية :يدرس الطالب ستة مقررات دراسية هي:
)(07 04 610, 07 04 643, 07 04 660, 07 04 661, 07 04 662, 07 04 663
بما يعادل  18ساعة معتمدة
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم

ثانيا  :الماجستير
 -1ماجستير الهندسة :
لك ي يحص ل الطال ب عل ى ماجس تير الهندس ة يج ب أن ي درس  30س اعة معتم دة مقررات دراس ية باﻹض افة إل ى 3
ساعات معتمدة للتقرير العلمى.
يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير فى التخصص المطلوب ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر .ويحدد مجلس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها.

 ماجستير الهندسة فﻰ الهندسة اﻻنشائية
 ماجستير الهندسة فﻰ ادارة مشروعات التشييد

 -2ماجستير العلوم الهندسية :
لك ى يحص ل الطال ب عل ى ماجس تير العل وم علي ه دراس ة  24س اعة معتم دة مق ررات دراس ية باﻹض افة إل ى و8
ساعات للرسالة.
يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير فى التخصص المطلوب ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر .ويحدد مجلس القسم تخصص الماجستير تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها

 ماجستير العلوم فﻰ الهندسة اﻻنشائية
 ماجستير العلوم فﻰ ادارة مشروعات التشييد
ثالثا  :دكتوراه الفلسفة
لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  18ساعة معتمدة مقررات دراسية باﻹضافة إلى عدد
من  24ساعة معتمدة للرسالة.
يختار مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة فى التخصص .ويجوز اختيار  3مقررات من تخصص آخر .ويحدد
مجلس القسم تخصص الدكتوراه تبعا للمقررات التى سيقوم الطالب بدراستها.

 دكتوراه الفلسفة فﻰ الهندسة اﻻنشائية
 دكتوراه الفلسفة فﻰ ادارة مشروعات التشييد
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07 04 610
07 04 611
07 04 612
07 04 613
07 04 614
07 04 615
07 04 616
07 04 620
07 04 621
07 04 622
07 04 630
07 04 631
07 04 632
07 04 633
07 04 634
07 04 640
07 04 641
07 04 642
07 04 643
07 04 644
07 04 645
07 04 650
07 04 651
07 04 652
07 04 653
07 04 654
07 04 655
07 04 660
07 04 661
07 04 662
07 04 663
07 04 664
07 04 665
07 04 666
07 04 667
07 04 668
07 04 710
07 04 711
07 04 712
07 04 713
07 04 714
07 04 715

اسم المقرر
التحليل اﻻنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اﻵلى
اﻷنظمة اﻻنشائية المتقدمة وتطبيقاتها
مقدمة فى نظرية المرونة
مقدمة فى ديناميكا المنشآت
الطرق العددية للتحليل اﻹنشائى
التحليل المرن-اللدن للمنشآت
مقدمة فى التحليل الﻼخطى للمنشآت
ميكانيكا التربة واﻻساسات المتقدمة
استكشاف الموقع واﻷبحاث الحقلية والمعملية
ميكانيكا الصخروهندسة اﻻنفاق
التصميم الحدى للمنشآت المعدنية
تصميم الكمرات المركبة
إستقرار المنشآت المعدنية
تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص
تصميم المنشآت المعدنية ذات الجدران الرقيقة
خواص المواد
مواصفات مواد اﻻنشاء
انواع خاصة من الخرسانة
التفتيش وضبط الجودة
إنتاج المواد الهندسية والتعب واللحام
اﻻختبارات الغير متلفة وتحليل اﻹجهادات 1-
تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة 1-
الخرسانة سابقة اﻻجهاد1-
المنشات القشرية والفراغية
تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزﻻزل
فحص وتقييم واصﻼح وتدعيم المنشآت الخرسانية المسلحة
مقدمة فى المبانى الخرسانية العالية
شروط التعاقدات في مشروعات الهندسة المدنية
تحسين اﻹنتاجية في مشروعات التشييد
تطبيقات الحاسب اﻻلى فى ادارة التشييد
هندسة التشييد
إدارة شركات التشييد
أساسيات البرمجة الرياضية فى مشروعات التشييد
مقدمة فى المعدات وطرق اﻹنشاء
دراسات الجدوى اﻻقتصادية لمشروعات التشييد
مقدمة فى إستقرار المنشآت
استقرار المنشآت 1-
نظرية المرونة
التحليل اللدن للمنشآت
التحليل اﻻنشائى لﻼلواح والقشريات
ديناميكا المنشآت 1-
ديناميكا المنشآت 2-
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07 04 716
07 04 717
07 04 718
07 04 719
07 04 720
07 04 721
07 04 722
07 04 723
07 04 724
07 04 725
07 04 726
07 04 727
07 04 728
07 04 730
07 04 731
07 04 732
07 04 733
07 04 734
07 04 735
07 04 736
07 04 737
07 04 738
07 04 739
07 04 740
07 04 741
07 04 742
07 04 743
07 04 744
07 04 745
07 04 746
07 04 747
07 04 748
07 04 749
07 04 750
07 04 751
07 04 752
07 04 753
07 04 754
07 04 755
07 04 756
07 04 757
07 04 758
07 04 760
07 04 761
07 04 762
07 04 763
07 04 764

تحليل المنشآت المركبة
طريقة العناصر المحدودة 1-
التحليل الﻼخطى للمنشآت 1-
مقدمة فى اﻻداء الزلزالى الﻼمرن وتقييم التلف للمنشآت
الهندسة الجيوبيئية
المنشآت المدفونة و اﻻنفاق
الطرق العددية لحل مشاكل التربة
ديناميكا التربة
المنشآت الساندة اﻷرضية
اﻷساسات العميقة
اﻷسس النظرية لميكانيكا التربة
اﻷجهزة والتجارب الحقلية للتربة
ميكانيكا الصخر وهندسة اﻷنفاق 2-
استقرار المنشآت 2-
المنشآت المعدنية الفراغية
المبانى المعدنية العالية
التصميم اﻻمثل للمنشآت المعدنية
المنشآت المعدنية المشكلة على البارد
تصميم المنشآت المعدنية بطريقة المقاومة القصوى
تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص 2-
تحليل وتصميم اﻻبراج المعدنية
التحليل اﻻنشائى المتقدم وتطبيقات الحاسب اﻵلى 2-
تحليل واستقرار المنشآت المعلقة 1-
الخواص المعتمدة على الزمن وإنهيار الخرسانة المتصلدة
تكنولوجيا الخرسانة
تدهور مواد اﻻنشاء ومواد الترميم.
اﻻختبارات غير المتلفة وتحليل اﻻجهادات بالطرق التجريبية
نظريات الصدأ للمواد المعدنية
تحملية الخرسانة
مقدمة لميكانيكة اﻹنهيار
تكنولوجيا التشييد
التفتيش وضبط الجودة 2-
الخرسانة ذاتية الدمك والخرسانة عالية اﻻداء 1-
تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة 2-
الخرسانة سابقة اﻻجهاد2-
تحليل وتصميم المبانى الخرسانية العالية
ميكانيكا المنشآت الخرسانية
المنشآت القشرية والفراغية 2-
تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزﻻزل 2-
فحص وتقييم وإصﻼح وتدعيم المنشآت الخرسانية المسلحة 2-
مقدمة فى التحليل الزلزالى للمنشآت
مقدمة فى تحليل المنشآت الفراغية وغير التقليدية
تطبيقات البرمجة الخطية فى الهندسة المدنية
ادارة المخاطر  ،التأمين  ،التراخيص
التحكم فى الجودة فى عمليات التشييد
اﻻساسات الضحلة
المطالبات والمسئولية القانونية وفض المنازعات
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07 04 767
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07 04 771
07 04 772
07 04 810
07 04 811
07 04 812
07 04 813
07 04 814
07 04 820
07 04 821
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اﻻنتاجية فى مشروعات التشييد
نزاعات تأخير الوقت فى عقود البناء
تطبيقات الحاسب اﻵلى فى مشروعات الهندسة المدنية
هندسة وادارة مشروعات التشييد
تقنيات ادارة شركات التشييد
هندسة القيمة فى ادارة التشييد
معدات التشييد وطرق اﻻنشاء
دراسات الجدوى فى مشروعات الهندسة المدنية
تحليل المنشآت الفراغية وغير التقليدية
اﻻداء الزلزالى الﻼمرن وتقييم التلف للمنشآت
هندسة الرياح
التحليل الزلزالى للمنشآت
تحليل واستقرار المنشآت المعلقة 2-
التحليل الحدى لمشاكل ميكانيكا التربة
هندسة الزﻻزل الجيوتقنية
الطرق العددية المتقدمة لحل مشاكل التربة
اﻷسس النظرية لميكانيكا التربة المتقدمة
التداخل بين التربة والمنشآت
التحليل العددى وتطبيقاته فى الهندسة الجيوتقنية
المنشآت المعدنية المعلقة
المنشآت المعدنية سابقة اﻻجهاد
التصميم اللدن للمنشآت المعدنية
تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص 3-
استقرار المنشآت 3-
الخرسانة ذاتية الدمك والخرسانة عالية اﻷداء
ميكانيكا التصدع المتقدمة
الخرسانة الحرارية ومقاومة الخرسانة المسلحة للحريق
التركيب الدقيق وميكروميكانيكا المواد
تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة 3-
تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزﻻزل 3-
تحليل وتصميم المبانى الخرسانية العالية 2-
ميكانيكا المنشآت الخرسانية
هندسة القيمة فى صناعة التشييد
تطبيقات الحاسب اﻵلى المتقدمة فى ادارة مشروعات التشييد
اسس التع اقدات المحلية والدولية فى مشروعات الهندسة
المدنية
اﻻساليب المتقدمة فى هندسة التشييد
النمذجة الرياضية المتقدمة
التحكم فى الجودة وتأثيرها على عمليات التشييد
إدارة المخاطر ونظريات عدم التأكد
استخدام النظم الخبيرة فى ادارة التشييد
مشروع دبلوم فى الهندسة اﻻنشائية
مشروع دبلوم فى ادارة مشاريع التشييد
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة اﻻنشائية
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى ادارة مشاريع التشييد
رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة اﻻنشائية
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 07 04 706 .135رسالة ماجستيرالعلوم فى ادارة مشاريع التشييد
 07 04 801 .136رسالة الدكتوراه فى الهندسة اﻻنشائية
 07 04 802 .137رسالة الدكتوراه فى ادارة مشاريع التشييد

8
24
24

مناقشة
مناقشة
مناقشة

وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم – ماجستير -دكتوراه (
 07 04 610التحليل اﻻنشائﻰ المتقدم وتطبيقات الحاسب اﻵلﻰ
تحلي ل المنش آت بالمص فوفات  -طريق ة الجس اءة لتحلي ل المنش آت اﻻطاري ة والش بكية  -الط رق التقريبي ة للتحلي ل اﻻنش ائى -
تطبيقات الحاسب اﻵلى.
 07 04 611اﻷنظمة اﻻنشائية المتقدمة وتطبيقاتها
اﻻنظم ة المتقدم ة المقاوم ة لﻼحم ال الجانبي ة – اﻻط ارات المقاوم ة للع زوم – اﻻط ارات ذات اﻻربط ة المتمرك زة
والﻼمتمركزة –اﻷنظمة المشتركة – اﻻطارات الش بكية المقاوم ة للع زوم  -المنش آت المركب ة -القب اب المتش ابكة ذات الطبق ة
اﻻحادي ة والمزدوج ة – الش بكات الفراغي ة ذات الطبقت ين – المنش آت ذات ش بكة الك ابﻼت – المنش آت الغش ائية والنس يجية –
المنشآت المرتكزة هوائيا – المنشآت القابلة للطى  -تطبيقات باستخدام برامج الحاسب اﻵلى للتحليل اﻻنشائى .
 07 04 612مقدمة فﻰ نظرية المرونة
تعريف اﻻجهاد واﻻنفع ال – اﻻجه ادات واﻻنفع اﻻت الرئيس ية – متجه ات انح راف اﻻجه اد وثوابت ه – اﻻجه ادات الثماني ة -
دوائر مور – معادﻻت اﻻتزان – معادﻻت التوافق  -قانون هوك – حال ة اﻻجه اد واﻻنفع ال ثن ائى اﻻبع اد – مب ادىء الش غل
اﻻفتراضى  -دالة اﻻجهاد – اﻻحداثيات القطبية.
 07 04 613مقدمة فﻰ ديناميكا المنشآت
أن واع اﻻحم ال الديناميكي ة  -معادل ة الحرك ة  -اﻻهت زاز الح ر والقس رى لﻸنظم ة ذات درج ة الحري ة الواح دة  -اس تجابة
اﻻنظمة ذات درجة الحرية الواحدة للزﻻزل  -مقدمة ﻻستجابة اﻷنظمة ذات درجات الحرية المتعددة.
 07 04 614الطرق العددية للتحليل اﻻنشائﻰ
تحلي ل المنش آت بالمص فوفات  -طريق ة الجس اءة لتحلي ل المنش آت اﻻطاري ة والش بكية  -الط رق التقريبي ة للتحلي ل اﻻنش ائى -
تطبيقات الحاسب اﻵلى.
 07 04 615التحليل المرن -اللدن للمنشآت
تعريف المفصل اللدن  -طرق تكون المفصل اللدن ف ى المنش آت  -التق وس وال دوران للمفاص ل اللدن ة  -التحلي ل الم رن-الل دن
لﻼطارات المعرضة ﻷحمال استاتيكية جانبية  -دراسة اﻷداء الزلزالى الﻼمرن لﻼطارات المصممة طبقا للكود المصرى.
 07 04 616مقدمة فﻰ التحليل الﻼخطﻰ للمنشآت
تعريف الﻼخطية ومصادرها – طرق تحقيق اﻻتزان  -حل المسائل الﻼخطية – تقنيات الح ل المتزاي د والمتك رر  -تتب ع ممر
اﻻتزان بعد حد النهاية وتشعب النقاط الحرجة  -الحركة الذاتية لتزايد الحمل  -معايير التقارب.
 07 04 620ميكانيكا التربة واﻻساسات المتقدمة
ب رامج استكش اف الترب ة  .مقاوم ة الق ص للترب ة  -انض غاط الترب ة  -إجه اد التحمي ل للترب ة واﻷساس ات الس طحية  -تحلي ل
الهب وط وت دعيم الترب ة باس تخدام مص ارف الرم ال الرأس ية  -نظري ة معام ل رد الفع ل الم رن للترب ة  -الس مﻼت والحص ائر
المرتكزة على تربة مرنة  -المواصفات المصرية لﻸساسات السطحية  -اختبارات التربة.

 07 04 621استكشاف الموقع واﻷبحاث الحقلية والمعملية
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برن امج استكش اف الموق ع  -ط رق اﻻستكش اف المختلف ة  -اﻻختب ارات المعملي ة للترب ة  -اﻻختب ارات الحقلي ة ف ى الموق ع -
أجه زة وط رق تحدي د خص ائص الترب ة ف ى الموق ع  -اﻷجه زة الحقلي ة لقي اس اﻹزاح ة ف ى الترب ة  -التحلي ل الكيمي ائى للترب ة
والمياه اﻷرضية .
 07 04 622ميكانيكا الصخر وهندسة اﻷنفاق
تعريفات  .تكوين الصخر  -الخصائص الطبيعية واﻻختب ارات المعملي ة  -الخص ائص الميكانيكي ة وط رق قياس ها  -استكش اف
الموق ع واﻻختب ارات الحقلي ة  -اﻹجه ادات تح ت اﻷحم ال الس طحية  -الض غط الج انبى للص خور  -ات زان جوان ب الحف ر -
التأسيس على الصخر  -أنواع اﻷنفاق  -اﻻستكشاف الجيولوجى  -ضغط التربة والصخور على جسم النف ق  -تخط يط اﻷنف اق
 التصميم والمواصفات  -طرق التشييد واﻹنشاء . 07 04 630التصميم الحدى للمنشآت المعدنية
دراس ة مقارن ة لط رق التص ميم ف ى المنش آت المعدني ة  -تص ميم الش بكيات المعدني ة باس تخدام طريق ة المقاوم ة القص وى -
تصميم الكمرات واﻹطارات المعدنية  -و تصميم الوصﻼت المعدنية بطريقة المقاومة القصوى.
 07 04 631تصميم الكمرات المركبة
نظري ة المنش آت المركب ة  -ط رق تص ميم الكم رات البس يطة والمس تمرة للمنش آت المركب ة  -ت أثير اﻹجه ادات الثانوي ة -
روابط القص  -طرق التنفيذ المختلفة للمنشآت المركبة.
 07 04 632إستقرار المنشآت المعدنية
أس س و ش روط اﻹت زان  -أن واع اﻷحم ال واﻷجس ام  -الط رق المختلف ة لحس اب الحم ل الح رج  -النم اذج الرياض ية لفه م
موضوع استقرار اﻻتزان  -الحمل الحرج لﻸعمدة واﻷعمدة الكمرية  -اس تقرار اﻹط ارات  -اﻹلت واء واﻻنبع اج اﻹلت وائى -
اﻻنبعاج الجانبي للكمرات  -إنبعاج اﻷلواح.
 07 04 633تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص
تصميم الخزانات المعدنية  -تص ميم الخزان ات المرتفع ة  -تص ميم الص وامع ومخ ازن الغ ﻼل  -تص ميم اﻷب راج المعدني ة
الملجمة واﻷبراج ذاتية اﻻتزان  -تصميم أبراج نقل القوى الكهربية  -المنشآت الفراغية واﻷسطح ذات البحور الكبيرة.
 07 04 634تصميم المنشآت المعدنية ذات الجدران الرقيقة
توصيف العناص ر – خ واص القطاع ات – اجه ادات التص مميم المس موح به ا – الع رض الفع ال ﻷعض اء الض غط – تص ميم
اﻷعضاء المعرضة لقوى محورية – الكمرات واﻷعمدة – تصميم الوصﻼت.
 07 04 640خواص المواد
رك ام الخرس انه – الخ واص و اﻹختي ار – تحملي ة اﻻس منت – اﻻماه ه – ت اثير الح راره – أن واع خاص ه م ن اﻻس منت
الﻺضافات – اﻹضافات الكيميائيه و المعدنيه – التصنيف – الخ واص الفيزيائي ه – اﻷدائي ه – التكلف ه – الخ واص الميكانيكي ه
– اﻷخشاب – اﻷنوع – الخصائص و اﻹختبارات – مواد عزل المياه والحرارة – مقدمه عن البوليمرات .
 07 04 641مواصفات مواد اﻻنشاء
مقارنة بين المواصفات القياسية المصرية اﻻمريكية والبريطانية – تركيب مواد اﻻنشاء.
 07 04 642أنواع خاصة من الخرسانة.
خ واص ومقاوم ة الخرس انة الخفيف ة – الخرس انة ذات اﻻلي اف – الخرس انة الكتلي ة – الخرس انة س ابقة اﻻجه اد – الخرس انة
سابقة الصب – الخرسانة الثقيلة الوزن.
 07 04 643التفتيش وضبط الجودة
اساليب اﻻختبارات واخذ العين ات – تجمي ع النت ائج والتوزيع ات اﻻحص ائية له ا – منحني ات ض بط الج ودة – تأكي د الج ودة –
المواصفات وخط ط القب ول – تطبيف ات عل ى ح اﻻت حقيقي ة م ن المواق ع – التفت يش واختب ارات م واد اﻻنش اء – التفت يش قب ل
واثناء وبعد اﻻنشاء.
 07 04 644إنتاج المواد الهندسية والتعب واللحام
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المواد الحديدية – المواد الخام للحديد – الفرن العالي – إنتاج الحديد اﻷسفنجي – عمليات الص ب المس تمر – عملي ات الدرفل ة
– الس حب والح دادة – الم واد الغي ر حديدي ة – الخام ات اﻷولي ة لﻸلموني وم – طريق ة التحلي ل الكهرب ي – الص هر والص ب
والمستمر لﻸلمونيوم – عمليات الدرفلة – المواد اﻷولية للرصاص – استخراج الرص اص – الس بائك – الل دائن وأمثل ة لم واد
أخري.
أنواع اﻷحمال المتك ررة – تكنولوجي ا اللح ام – مقاوم ة التع ب ل بعض أن واع اللح ام الش ائعة – اﻻجه ادات المتبقي ة – اﻻنهي ار
القصف لﻸعض اء المعدني ة – انهي ار المع ادن واللح ام تح ت ت أثير اﻻحم ال المتك ررة – نظري ات اﻻنهي ار للمع ادن الملحوم ة
وغي ر الملحوم ة – التص ميم – اختب ارات اللح ام – تقني ة اللح ام – اﻻختب ارات الغي ر متلف ة للح ام اﻻجه ادات المتبقي ة وط رق
قياسها.
 07 04 645اﻹختبارات الغير متلفة وتحليل اﻹجهادات 1-
اﻻختب ارات الغي ر متلف ة – اختب ارات الفح ص البص ري والض غط والتس رب – اختب ار اﻻخت راق بالس وائل – اﻻختب ارات
اﻻش عاعية المغناطيس ية وبالموج ات ف وق الص وتية – تحلي ل اﻻجه ادات ب الطرق التجريبي ة – طريق ة النم اذج اﻻنش ائية –
طريقة الطﻼء – القصف – طريقة الشبكات – طريقة المرونة التصويرية.
 07 04 650تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة 1 -
طريقة حاﻻت الحدود – مقاومة الخرسانة تح ت ت أثير اﻻجه ادات المش تركة – تحلي ل وتص ميم العناص ر الخرس انية المس لحة
المعرضة الى ع زوم انحن اء – الض غط الﻼمح ورى – الق ص واﻻلت واء – التماس ك وط ول الرب اط – ح اﻻت ح دود التش غيل:
الترخيم والتحكم فى الشروخ – تحليل البﻼطات باستخدام طريقة خطوط الخضوع.
 07 04 651الخرسانة سابقة اﻹجهاد – 1
أنظمة سبق اﻹجهاد – خواص مواد الخرسانة سابقة اﻹجهاد – الفواقد فى سبق اﻹجهاد -تحليل وتصميم القطاع ات المعرض ة
لعزوم انحناء وقوى قص – التشرخ واﻷحمال القصوى – الكمرات المركبة.
 07 04 652المنشات القشرية والفراغية
مقدمة – اﻷحمال – النظرية الغشائية لﻸسطح الدوراني ة – اﻷس طح القش رية اﻻس طوانية :النظري ة الغش ائية ،نظري ة اﻻنحن اء
لﻸس طح اﻻس طوانية الدائري ة المقفل ة المعرض ة ﻷحم ال متماثل ة محوري ا ،نظري ة اﻻنحن اء لﻸس طح اﻻس طوانية الدائري ة
المفتوح ة – اﻷس قف القش رية اﻻس طوانية الدائري ة المس تمرة ف ى اﻻتج اه العرض ى – اﻷس قف القش رية اﻻس طوانية الدائري ة
المستمرة فى اﻻتجاه الطولى  -تطبيقات على قشريات متنوعة.
 07 04 653تصميم المنشات الخرسانية المسلحة لمقاومة الزﻻزل
مقدم ة – حرك ة القش رة اﻷرض ية والت أثير الزلزال ى – خ واص المب انى المقاوم ة ﻷحم ال ال زﻻزل – التحلي ل اﻹنش ائي –
اﻷسس الخاصة للمنشات الخرسانية  :مب ادئ التص ميم  ،التص ميم طبق ا للك ود المص رى – وص ﻼت وتوق ف حديد التس ليح –
عناصر اﻻساسات الخرسانية.
 07 04 654فحص وتقييم وإصﻼح وتدعيم المنشات الخرسانية المسلحة
العيوب – طرق الفحص – أساليب تقييم المنشات الخرس انية المس لحة – الغ رض م ن اﻹص ﻼح والتدعيم – أس اليب إص ﻼح
وتدعيم المنشات الخرسانية المسلحة – اﻷساليب الحديثة فى اﻻصﻼح أو التدعيم – تحلي ل القطاع ات الخرس انية المس لحة بع د
التدعيم.
 07 04 655مقدمة فﻰ المبانﻰ الخرسانية العالية
مقدمة – تحليل وتصميم المبانى العالية المشتملة عل ى ح وائط ق ص متماثل ة التوزي ع وغي ر متماثل ة التوزي ع – تص ميم ح وائط
القص المشتملة على فتحات – تصميم المنشات الصندوقية – تقييم هذه الطرق.
 07 04 660شروط التعاقدات في مشروعات الهندسة المدنية
الش روط العام ة .تع اريف وتفس يرات  -المهن دس و نائ ب المهن دس  -المهم ة و العق د الث انوي  -مس تندات العق د  -اﻻلتزام ات
العام ة – العم ال – الم واد  -الوح دة الص ناعية و الص نعة  -التعلي ق الب دايات و الت اخيرات  -خل ل المس ؤوليات القانوني ة –
التع ديﻼت  -الزي ادات و اﻻخف اﻻت  -اﻹج راءات للمطالب ات  -مع دات المق اول  -أعم ال و م واد مؤقت ة – قياس ات  -الكمي ات
التجميعي ة  -ترش يحات مق اولي الب اطن -الش هادات و ال دفع – المعالج ات  -المخ اطر الخاص ة -التخل ى ع ن اﻷداء  -تحدي د
الجداﻻت – المﻼحظات  -رب العمل  -تغيرات السعر و شريعة القانون  -النقد و معدﻻت سعر الصرف.

34

الﻼئحة الداخلية
للدراسات العليا2011
معدلة  2013و2014

كلية الهندسة
جامعةاﻹسكندرية

 07 04 661تحسين اﻹنتاجية في مشروعات التشييد
عمليات تطوير اﻹنتاج .تحليل مهمة العمل  -تقنيات التسجيل  -قياسات العمل  -عد الموق ع  -نظري ة اختب ار النش اط  -التق دير
الهندسي  -الفرق المتضمنة في التقدير الهندس ي  -عملي ات التق دير  -تس وية العط اءات  -تق ديم طل ب العط اءات  -داف ع الق وى
العاملة  -التحكم في التكلفة  -تقسيم التكلفة  -التحكم في المواد  -العقود الثانوية.
 07 04 662تطبيقات الحاسب اﻵلي في إدارة المشروعات
النش اط و النتيج ة الزمني ة  -ق واميس تعري ف النش اط  -حس اب و تس وية الجدول ة  -اﻷه داف و التق دم  -مص ادر اﻹدارة -
مجموعات المش روع  -أدوات المش روع  -نظ رة المس تهلك – مجموع ات – ترتيب ات – تص فيات  -بيان ات ملخص ة  -طباع ة
المضمون العام  -تقارير  -رسومات.
 07 04 663هندسة التشييد
نظ رة عام ة ع ن ص ناعة التش ييد  -مع دات نق ل الترب ة وخصائص ها  -الحف ر والنق ل  -التحمي ل والنق ل  -ال دمك والتش طيب -
خرسانة اﻻنشاءات  -تصميم الشدات.
 07 04 664إدارة شركات التشييد
تنظيمات الموقع  -تخطيط التسويق  -استراتيجية تطوير ادارة اﻻعم ال  -ق وة الش ركة وض عفها  -س وقيات اﻻنش اء الع المى -
معلومات المصادر  -العمليات المتض منة ف ى إدارة اﻻعم ال  -إدارة معلوم ات ومص ادر المق اول  -إدارة التموي ل  -المص ادر
الرئيسية  -حسابات الشركات  -تحليل تقرير الموازنة  -إحصاء التضخم المالى.
 07 04 665أساسيات البرمجة الرياضية فﻰ مشروعات التشييد
نم وذجين متغي رين وحله م بياني ا  -أنظم ة البرمج ة الخطي ة  -أنظم ة إض افية للبرمج ة الخطي ة  -فك رة عام ة ع ن طريق ة
الس مبلكس  -تط وير طريق ة الس مبلكس  -الطريق ة المبدئي ة لطريق ة الس مبلكس  -الطريق ة الثنائي ة لطريق ة الس مبلكس  -الط رق
الخاصة لطريقة السمبلكس و تطبيقاتها  -اﻹط ار الع ام لتفس ير طريق ة الس مبلكس :تحلي ل الحساس ية  -أس س رياض ية  -تع ديل
الطريقة المبدئية لطريقة السمبلكس  -تعري ف المش كلة الثنائي ة  -ح ل المش كلة الثنائي ة  -التفس ير اﻻقتص ادي للمش كلة الثنائي ة -
النظام المتري للبرمجة الخطية  -تعريف و تطبيقات مشاكل النقل  -حل مشاكل النقل.
 07 04 666مقدمة فﻰ المعدات وطرق اﻹنشاء
ماكين ات الحف ر ثابت ة الموض ع – ط رق نق ل الم واد – ماكين ات الحف ر الخاص ه – بع ض أنظم ة الرف ع البس يطه – اﻷون اش –
الش احنات – اﻷون اش البرجي ه – ال ونش ذو الش وكه – اﻷون اش اﻷحادي ه – مض خات الخرس انه – انت اج الرك ام – انت اج
الخرسانه – الخرسانه سابقة اﻹجهاد – تنفي ذ الرص ف الم رن – م واد الرص ف الم رن البيتوميني ه  -تنفي ذ الرص ف الص لب –
دراسة أمان التربه تحت الرصف – تكنولوجيا اللحام – طرق إنشاء الكبارى.
 07 04 667دراسات الجدوى اﻹقتصادية لمشروعات التشييد
حسابات مفيدة  -الفائدة البس يطة  -منحن ى الت دفق النق دي  -الفائ دة المركب ة  -مع دﻻت ت أثير الفائ دة اﻻس مية  -القيم ة المالي ة
الحالية  -الدفعات المالية المنتظمة – التكافؤ  -المتتالية المائلة المنتظم ة  -التناس ب اﻻقتص ادي  -الط رق التقليدي ة ف ي التقي يم -
طريق ة التكلف ة المكافئ ة  -طريق ة القيم ة المالي ة الحالي ة  -تكلف ة راس الم ال  -طريق ة إع ادة مع دل ال دخل  -تحلي ل م ؤثرات
اﻻقتصاد.
 07 04 668مقدمة فﻰ استقرار المنشآت
المقدمة والمصطلحات الفنية – النماذج الرياضية  -استقرار اﻷعمدة ف ى المج اﻻت المرن ة واللدن ة  -اﻷعم دة الكمري ة  :دوال
اﻻستقرار – اﻻنبعاج اﻻلتوائى -اﻻنبعاج اﻻنثنائى اﻻلتوائى -اﻻنبعاج الجانبى للكمرات.

 07 04 710استقرار المنشآت 1-
المقدمة والمصطلحات الفنية – النماذج الرياضية  -استقرار اﻷعمدة ف ى المج اﻻت المرن ة واللدن ة  -اﻷعم دة الكمري ة  :دوال
اﻻستقرار – اﻻنبعاج اﻻلتوائى -اﻻنبعاج اﻻنثنائى اﻻلتوائى -اﻻنبعاج الجانبى للكمرات.
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 07 04 711نظرية المرونة
متجه ات اﻻجه اد واﻻنفع ال – اﻻجه ادات الرئيس ية وثواب ت متجه ات اﻻجه اد – متجه ات انح راف اﻻجه اد وثوابت ه –
اﻻجهادات الثمانية  -دوائر مور فى نظام اﻻجهادات ثﻼثى اﻻبعاد – مع ادﻻت اﻻت زان – مع ادﻻت التواف ق  -العﻼق ة الخطي ة
المرن ة الموح دة الخ واص ب ين اﻻجه اد واﻻنفع ال ) ق انون ه وك ( – حال ة اﻻجه اد المس توى – حال ة اﻻنفع ال المس توى –
مب ادىء الش غل اﻻفتراض ى  -دال ة اﻻجه اد – تطبيق ات  :ت أثير الفتح ات الدائري ة عل ى توزي ع اﻻجه اد ف ى اﻻل واح – مس ائل
سانت فينانت – المسائل ثنائية اﻻبعاد فى اﻻحداثيات القطبية.
 07 04 712التحليل اللدن للمنشآت
المفاهيم الرئيسية للتحليل اللدن – تكون المفصل اللدن – آليات اﻻنهي ار  -طريق ة الخط وة خط وة – عﻼق ة الحم ل واﻻزاح ة -
النظري ات الحركي ة واﻻس تاتيكية والنظري ة اﻷحادي ة – آلي ات اﻻنهي ار الجزئ ى والكل ى وف وق الكل ى – طريق ة ض م آلي ات
اﻻنهيار – الترخيم عند اﻻنهيار  -التحميل الدورى ونظرية اﻻرتياح – تحليل اﻻلواح المستطيلة والدائرية.
 07 04 713التحليل اﻻنشائﻰ لﻼلواح والقشريات
الف روض – ص ياغة المع ادﻻت الحاكم ة لﻼل واح المس تطيلة المعرض ة ﻻحم ال عمودي ة عليه ا وأخ رى ف ى مس تواها  -ح ل
مس ائل اﻻل واح المس تطيلة تح ت ش روط حاف ة مختلف ة – اﻻل واح المس تطيلة المس تمرة – اﻻل واح ذات اﻻش كال المختلف ة -
اﻻجهادات الحرارية فى اﻻلواح – الترخيم الكبير وانبعاج اﻻلواح الرقيقة.
اﻻنواع المختلفة للمنشآت القشرية – الفروض – عﻼقات اﻻجهاد واﻻنفعال – عﻼقات اﻻنفعال واﻻزاحة .
الم ؤثرات الداخلي ة – نظري ة الغش اء اﻻساس ية للقش ريات الرقيق ة – الش روط الحدي ة – تحلي ل القش ريات اﻻس طوانية –
القشريات ذات التقوس المزدوج – اضطراب الحافة.
 07 04 714ديناميكا المنشآت 1-
أن واع اﻻحم ال الديناميكي ة – ص ياغة معادل ة الحرك ة  -اﻻهت زاز الح ر والقس رى لﻼنظم ة ذات درج ة الحري ة الواح دة -
اﻻهتزاز الحر لﻼنظمة ذات درجات الحرية المتع ددة  -اﻻهت زاز القس رى لﻼنظم ة ذات درج ات الحري ة المتع ددة  -اس تجابة
اﻻنظمة ذات درجات الحرية المتعددة للزﻻزل وزوابع الرياح.
 07 04 715ديناميكا المنشآت 2-
التحليل النس قى الغي ر تقلي دى  -تحلي ل ف ورير  -اﻻهت زاز العش وائى – اس تجابة اﻻنظم ة ذات درج ة الحري ة الواح دة لﻼحم ال
العشوائية  -استجابة اﻻنظمة ذات درجات الحرية المتعددة لﻼحمال العشوائية  -اﻻهتزاز الﻼخطى.
 07 04 716تحليل المنشآت المركبة
تحلي ل القطاع ات المركب ة  -تحلي ل اﻷعم دة الكمري ة المركب ة تح ت ت أثير اﻷحم ال طويل ة الم دى -تحلي ل الكم رات البس يطة
والمس تمرة المركب ة  -نظري ة الفص ل المتب ادل الجزئ ى للكم رات البس يطة والمس تمرة المركب ة  -ت أثير اﻻن زﻻق والرف ع عن د
تشابك البﻼطة الخرسانية مع الكمرات الحديدية -أنواع وتحليل الوصﻼت المركبة.
 07 04 717طريقة العناصر المحددة1-
جبر المصفوفات – طريقة الفروق المحدودة -طرق المتبقى الموزون -المفاهيم اﻻساسية لطريق ة العناص ر المح دودة  -تمثي ل
المنش أ وتجزيئ ه – اختي ار دوال الش كل ) دوال التقري ب (  -اس تنباط معادل ة العنص ر واطريق ة المباش رة – طريق ة الطاق ة -
العناصر المحدودة ذات الدرجات اﻻعلى – عمل الخرائط والتكامل العددى  -صياغة المس ائل ثنائي ة اﻷبع اد ووثﻼثي ة اﻷبع اد
 مسائل اﻻجهاد المستوى واﻻنفعال المستوى ومسائل التماثل المحورى  -معادلة المنشأ – الح اﻻت الحدي ة – تقني ات الح ل -تطبيقات الحاسب اﻵلى للمنشآت المختلفة.

 07 04 718التحليل الﻼخطﻰ للمنشآت 1-
مصادر الﻼخطية – مستويات التحليل اﻻنشائى – نظام اﻻحداثيات  -تحقيق اﻻتزان  :طريق ة  Lagrangeوطريق ة - Euler
حل المسائل الﻼخطية – تقنيات الحل المتزايد والمتكرر  -تتبع ممر اﻻتزان بعد حد النهاية وتش عب النق اط الحرج ة  -الحرك ة
الذاتية لتزايد الحمل  -معايير التقارب.
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 07 04 719مقدمة فﻰ اﻷداء الزلزالﻰ الﻼمرن وتقييم التلف للمنشآت
مقدمة فى نمذجة اﻻنظمة اﻻنشائية المختلفة – طرق تقييم المقاومة العامة والممطولية لﻼنظم ة اﻻنش ائية المختلف ة تح ت ت أثير
التحميل اﻻستاتيكى الدفعى  -تقدير اﻻداء المحلى للعناصر اﻻنش ائية المس تقلة وتحدي د ت أثير الﻼخطي ة الهندس ية  -تقي يم التل ف
المحلى للعناصر المستقلة والتلف الكلى للنظام اﻻنشائى باستخدام أدلة التلف.
 07 04 720الهندسة الجيوبيﺌية
الممارس ات الجيوتقني ة لل تخلص م ن المخلف ات :منش ات ال تخلص م ن المخلف ات :من اطق ال ردم ،التبط ين ب الطين ،التبط ين
باأغشية الجيوتقنية ،أساليب الجمع و اﻻزالة ،أتزان مناطق الردم.
ت ـكنولوجيا ال تخلص م ن المخلف ات :اس تراتيجيات اﻹص ﻼح ،القواط ع الرأس ية ،أنظم ة التغطي ة ،أنظم ة آب ار اﻻس تعادة،
أﻹصﻼح البيولوجي في الموقع .أستكشاف أسفل سطح التربة بالوسائل الجيوفيزيائية .أبار مراقبة منطة الفادوس.
 07 04 721المنشآت المدفونة و اﻻنفاق
حس اب اﻷحم ال عل ى المنش آت المدفون ة ذات اﻷش كال والجس اءات المختلف ة نتيج ة ﻷوزان الترب ة واﻷحم ال الحي ة  .أحم ال
التصميم  .طرق اﻹنشاء والحفر  .تأثير عمليات اﻹنشاء على المبانى المجاورة
 07 04 723ديناميكا التربة
نظرية اﻻهتزازات .سريان الموجات فى وسط متجانس واتجاهى الخواص  .س ريان الموج ة ف ى طبق ات .س ريان الموج ة ف ى
تربة مشبعة .التصرفات الديناميكية للتربة المحملة .نظرية اهتزاز اﻷساسات.
 07 04 724المنشآت الساندة اﻷرضية
مقدمة  -المواد والتصنيع  -التصميم الهيدروليكى  -اﻷحمال واﻹجهادات  -اعتب ارات التص ميم  -اعتب ارات المتان ة  -التص ميم
المقاوم للكبريتات  -المواصفات واﻻختبارات  -حوائط الروبه  -تدعيم التربة.
 07 04 725اﻷساسات العميقة
الس لوك الم رن للخوازي ق وال دعامات المعرض ة إل ى أحم ال محوري ة وعرض ية  -ق درة التحم ل القص وى للخوازي ق المف ردة
ومجموعات الخوازيق المعرضة إلى أحمال محوري ة وعرض ية ومائل ة  -اﻹجه ادات الناتج ة ع ن دق الخوازي ق  -المع ادﻻت
الديناميكي ة لحس اب ق وة تحم ل الخوازي ق  -التفت يش عل ى الخوازي ق واختباره ا بع د تنفي ذها  -أساس ات عميق ة ف ى ترب ة ذات
ظروف صعبة.
 07 04 726اﻷسس النظرية لميكانيكا التربة
التصرف اﻹجهادي اﻻنفعالي للتربة  -مبدأ طريق اﻹجهاد  -ميكانيكا التربة بطريقة الحال ة الحرج ة  -مقاوم ة الترب ة للق ص -
سريان المياه خﻼل التربة.
 07 04 727اﻷجهزة والتجارب الحقلية للتربة
نظري ة اﻵب ار  -تنفي ذ اﻵب ار  -آب ار المﻼحظ ة وأب ار الض خ  -قي اس اﻹزاح ة باس تعمال اﻻنك انومتر  -اختب ار تحمي ل الل وح -
أجهزة اﻻختراق اﻹستاتيكى والديناميكى  -جهاز اﻻختراق المخروطى البيزومترى  -جهاز قياس الضغط.
 07 04 728ميكانيكا الصخر وهندسة اﻷنفاق 2-
تعريفات  -تكوين الصخر  -الخصائص الطبيعية واﻻختبارات المعملية  -الخصائص الميكانيكي ة وط رق قياس ها  -استكش اف
الموق ع واﻻختب ارات الحقلي ة  -اﻹجه ادات تح ت اﻷحم ال الس طحية  -الض غط الج انبى للص خور  -ات زان جوان ب الحف ر -
التأسيس على الصخر  -أنواع اﻷنفاق  -اﻻستكشاف الجيولوجى  -ضغط التربة والصخور على جسم النف ق  -تخط يط اﻷنف اق
 التصميم والمواصفات  -طرق التشييد واﻹنشاء. 07 04 730استقرار المنشآت 2-
انبعاج اﻻعمدة على اﻻساسات المرنة  -استقرار اﻻطارات – استقرار اﻻلواح فى المجاﻻت المرن ة واللدن ة  -اس تقرار العق ود
والحلقات – استقرار القشريات.
 07 04 731المنشآت المعدنية الفراغية
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الط رق المختلف ة لتحلي ل المنش آت الفراغي ة ﻹيج اد الق وى الداخلي ة  -اﻷحم ال الم ؤثرة عل ى المنش آت الفراغي ة  -تص ميم
القطاعات والوصﻼت للمنشآت الفراغية  -طرق تنفيذ المنشآت الفراغية.
 07 04 732المبانﻰ المعدنية العالية
مقدم ة ع ن أنظم ة اﻹنش اء للمب انى العالي ة  -اﻷحم ال الم ؤثرة عل ى المب انى العالي ة  -اﻷنظم ة اﻹنش ائية لتوزي ع اﻷحم ال -
الطرق التقربية لتحليل المنشآت العالية  -سلوك المب انى تح ت ت أثير اﻷحم ال الرأس ية واﻷفقي ة  -تص ميم الوص ﻼت وأنظم ة
اﻷربطة.
 07 04 733التصميم اﻷمثل للمنشآت المعدنية
الصياغة العامة للتصميم اﻷمث ل  -ط رق التص ميم اﻹنش ائى اﻷمث ل  -طريق ة المعي ارالمثلى  -البرمج ة الخطي ة والﻼخطي ة
والديناميكية  -تطبيقات فى التصميم اﻷمثل للمنشآت المعدنية.
 07 04 734المنشآت المعدنية المشكلة علﻰ البارد
نظرية القطاعات ذات الجدار الرقيق  -مبدأ الع رض الفع ال  -تص ميم اﻷعض اء المعرض ة لق وى ض غط محوري ة أو ع زوم
أنحن اء أو كﻼهم ا  -تص ميم القطاع ات اﻷنبوبي ة  -تص ميم الوص ﻼت بالمس امير ذات الص امولة والمس امير ذاتي ة التثقي ب
والوصﻼت الملحومة  -طرق التنفيذ.
 07 04 735تصميم المنشآت المعدنية بطريقة المقاومة القصوى
تصميم الشبكيات باستخدام طريقة المقاوم ة القص وى – تص ميم الكم رات واﻻط ارات – تص ميم الوص ﻼت – دراس ة مقارن ة
بين الطرق البمختلفة لتصميم المنشات المعدنية.
 07 04 736تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص 2-
تصميم الخزانات – الخزانات المرتفعة – الصوامع – تصميم اﻻبراج ذات الشدادات واﻻبراج المستقرة ذاتيا.
 07 04 737تحليل وتصميم اﻷبراج المعدنية
اﻻب راج ذاتي ة اﻻس تقرار واﻻب راج ذات الش دادات – اﻷحم ال الرأس ية وأحم ال الري اح وأحم ال الك ابﻼت – أب راج الب ث
والش دادات وط رق التثبي ت واﻻساس ات – التحلي ل الخط ى والﻼخط ى ومقاوم ة اﻻنبع اج وط رق التص ميم – التص نيع
والتركيب.
 07 04 738التحليل اﻻنشائﻰ المتقدم وتطبيقات الحاسب اﻵلﻰ 2-
تحلي ل المنش آت الفراغي ة الثﻼثي ة اﻻبع اد  -طريق ة الجس اءة لتحلي ل المنش آت ثﻼثي ة اﻻبع اد  -ط رق التحلي ل اﻻنش ائى
الديناميكى -تطبيقات الحاسب اﻵلى.
 07 04 739تحليل واستقرار المنشآت المعلقة 1-
مقدمة – تعريفات  -اشكال المنشآت المعلقة  -السلوك اﻻنشائى للك ابﻼت -التحلي ل اﻻس تاتيكى – مقدم ة ف ى التحلي ل الﻼخط ى
واﻻستقرار – مقدمة فى اﻻداء تحت تأثير أحمال الزﻻزل والرياح  -طرق التصميم و التركيب.
 07 04 740الخواص المعتمده علﻰ الزمن و إنهيار الخرسانه المتصلده .
مقاومة الخرسانة فى الضغط والشد تح ت ت أثير اﻻحم ال المحوري ة اﻻحادي ة والثنائي ة والثﻼثي ة الت أثير -انكم اش الخرس انة –
زحف الخرسانة – زحف الخرسانة السابقة اﻻجهاد – استرخاء اﻻجهاد فى الخرسانة سابقة اﻻجهاد.

 07 04 741تكنولوجيا الخرسانة
خرس انة اﻷج واء الح اره – الخرس انة الكتلي ة – ت أثير التغي رات الحجمي ة عل ى الش روخ ف ى الخرس انة الكتلي ة – اختب ارات
الخرسانة فى المنشآت القائمة – تدهور الخرسانة فى المنشآت المائية – تصميم الخلطات للخرس انات العادي ة وثقلي ة ال وزن –
اﻻض افات للخرس انة – تقي يم نت ائج اختب ارات الخرس انة – اختب ار واس تخدام الرك ام للخرس انة – الم واد اﻹنش ائيه المركب ه –
الخرسانة الحراريه .

38

الﻼئحة الداخلية
للدراسات العليا2011
معدلة  2013و2014

كلية الهندسة
جامعةاﻹسكندرية

 07 04 742تدهور مواد اﻻنشاء ومواد الترميم.
تحملية الخرسانة – صدأ حديد التسليح – العوامل الخارجية المؤثرة على تدهور الخرسانة -المهاجمة الكيميائي ة – تق دير تل ف
الخرسانة – طرق الترميم – حماية حديد التسليح من التآكل – حالة دراسية لمواد الترميم.
 07 04 743اﻻختبارات غير المتلفة وتحليل اﻻجهادات بالطرق التجريبية
اﻻختب ارات غي ر المتلف ة – اختب ارات الفح ص البص رى والض غط والتس رب – اختب ار اﻻخت راق بالس وائل – اﻻختب ارات
اﻻش عاعية والمغناطيس ية وبالموج ات ف وق الص وتية – تحلي ل اﻻجه ادات ب الطرق التجريبي ة – طريق ة النم اذج اﻻنش ائية –
طريقة الطﻼء – القصف – طريقة الشبكات – طريقة المرونة التصويرية .
 07 04 744نظريات الصدأ للمواد المعدنية.
نظرية الخﻼيا الجلفانية  .خواص المعادن المتآكلة – تآكل التع ب واجه ادات الزح ف  .الش روخ ف ى المع ادن المعرض ة لوس ط
ع دائى – التص ميم الح دى للمع ادن ف ى البيئ ة المعادي ة – تطبيق ات ف ى ح اﻻت ق دور الض غط – ص دأ حدي د التس ليح – ط رق
الحماية للمعادن – فكرة الحماية الكاثودية – اختبارات ورصد الصدأ .
 07 04 745تحملية الخرسانة
تصميم الخلطات الخرسانية للتحمل – نفاذية الخرس انة والعوام ل الم ؤثرة فيه ا – تحدي د معام ل النفاذي ة – مهاجم ة الخرس انة
باﻻحماض العضوية وغير العضوية تأثير الكبريتات والكلوريدات وم اء البح ر – ص دأ حدي د التس ليح وحمايت ة واختب ار ن وع
الركام ونوع اﻻسمنت على تحملي ة الخرس انة ف ى البيئ ات المعادي ة – تجم د الخرس انه ف ى المن اطق الب ارده – التفاع ل القل وي
للركام .
 07 04 746مقدمه لميكانيكية اﻹنهيار
مقاوم ة التماس ك – اللدون ه – العﻼق ه ب ين ميكانيكي ة اﻹنهي ار و المنش ات المعدني ه – متان ة الكس ر – مع دل انبع اث الطاق ه –
التع ب – انهي ار الخرس انه و الط وب و الص خور بالض غط  -اش كال الش روخ – نظري ات الكس ر – نم اذج اﻹنهي ار – ط رق
اﻹختبار و التأثير .
 07 04 747تكنولوجيا التشييد
صب الخرسانة – صب الخرسانة في المنشأت العالية – صب الخرسانة في الماء المتحرك – أحم ال الخرس انة عل ي الش دات
– معادﻻت معهد  – ACIالشدات النفقية – الشدات المنزلق ة – تص ميم الش دات – ط رق التش ييد المختلف ة – الخرس انة س ابقة
اﻻجهاد – الخرسانة سابقة الصب – المنشأت المعدنية – اللحام واختباراته.
 07 04 748التفتيش وضبط الجودة 2-
تعريف الجودة توكيد الجودة طبقا للكود المصري – المتغيرات والصفات – منحنيات ضبط الجودة المختلفة –ض بط الج ودة
لمواد البناء.
 07 04 749الخرسانة ذاتية الدمك والخرسانة عالية اﻻداء 1-
الخرس انات ذات ال دمك – التعريف ات – الم واد واﻻض افات – اﻻختب ارات – خ واص وتص ميم الخلط ات الخرس انية – تقي يم
جودة الخرسانة ذاتية الدمك – الخرسانة عالية اﻻداء – اﻻضافات المعدنية – الخواص – التطبيقات.

 07 04 750تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة 2 -
مقاومة الخرسانة تحت تأثير اﻻجهادات المش تركة – الض غط الﻼمح ورى – الق ص واﻻلت واء – التماس ك – الت رخيم وال تحكم
ف ى الش روخ – تحلي ل البﻼط ات باس تخدام طريق ة خط وط الخض وع – المنش ات المركب ة م ن الحدي د والخرس انة – طريق ة
الضاغط والشداد.
 07 04 751الخرسانة سابقة اﻻجهاد 2 -
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حساب المقاومة القصوى للقطاعات المعرضة لعزوم انحن اء  -تص ميم القطاع ات المعرض ة لع زوم انحن اء وق وى محوري ة -
تحليل وتصميم القطاعات المعرضة لعزوم اﻹلتواء – القطاعات المركبة – المنشات الغير محددة استاتيكيا.
 07 04 752تحليل وتصميم المبانﻰ الخرسانية العالية
مقدمة – تحليل وتصميم المبانى العالية المشتملة عل ى ح وائط ق ص متماثل ة التوزي ع وغي ر متماثل ة التوزي ع – تص ميم ح وائط
القص المشتملة على فتحات – تصميم المنشات الصندوقية – تقييم هذه الطرق.
 07 04 753ميكانيكا المنشات الخرسانية
أش كال انهي ار الخرس انة تح ت ت أثير اﻻجه ادات الم ؤثرة م ن اتجاه ات متع ددة – طبيع ة التماس ك وتوزي ع اﻻجه ادات ب ين
الش روخ – تمثي ل منش ات الخرس انة باس تخدام طريق ة العناص ر المح ددة لدراس ة س لوك اﻷعض اء الخرس انية المس لحة –
اﻻنبعاج المرن واللدن للعناصر المعرضة ﻷحمال محورية وﻻ محورية.
 07 04 754المنشات القشرية والفراغية
مقدمة – اﻷحمال – النظرية الغشائية لﻸسطح الدوراني ة – اﻷس طح القش رية اﻻس طوانية :النظري ة الغش ائية ،نظري ة اﻻنحن اء
لﻸس طح اﻻس طوانية الدائري ة المقفل ة المعرض ة ﻷحم ال متماثل ة محوري ا ،نظري ة اﻻنحن اء لﻸس طح اﻻس طوانية الدائري ة
المفتوح ة – اﻷس قف القش رية اﻻس طوانية الدائري ة المس تمرة ف ى اﻻتج اه العرض ى – اﻷس قف القش رية اﻻس طوانية الدائري ة
المستمرة فى اﻻتجاه الطولى  -تطبيقات على قشريات متنوعة.
 07 04 755تصميم المنشات الخرسانية المسلحة لمقاومة الزﻻزل 2-
مقدم ة – حرك ة القش رة اﻷرض ية والت أثير الزلزال ى – خ واص المب انى المقاوم ة ﻷحم ال ال زﻻزل – التحلي ل اﻹنش ائي –
اﻷسس الخاصة للمنشات الخرسانية  :مب ادئ التص ميم  ،التص ميم طبق ا للك ود المص رى – وص ﻼت وتوق ف حديد التس ليح –
عناصر اﻻساسات الخرسانية.
 07 04 756فحص وتقييم وإصﻼح المنشات الخرسانية المسلحة 2-
العيوب – طرق الفحص – أساليب تقييم المنشات الخرس انية المس لحة – الغ رض م ن اﻹص ﻼح والتدعيم – أس اليب إص ﻼح
وتدعيم المنشات الخرسانية المسلحة – اﻷساليب الحديثة فى اﻻصﻼح أو التدعيم – تحلي ل القطاع ات الخرس انية المس لحة بع د
التدعيم.
 07 04 757مقدمة فﻰ التحليل الزلزالﻰ للمنشآت
تعريف ات  -خص ائص الحرك ات اﻻرض ية الزلزالي ة – المخ اطر الزلزالي ة – أساس يات التص ميم الزلزال ى  -التحلي ل المح دد
لﻼستجابة الزلزالية – المعادﻻت الحاكمة  -اﻻستجابة الخطية المرن ة والﻼمرن ة – مقدم ة ف ى أطي اف اﻻس تجابة التص ميمية -
العوام ل الم ؤثرة عل ى الس لوك الزلزال ى للمنش آت  -مقدم ة لنظري ة اﻻحتم اﻻت وتحلي ل  - Fourierالتحلي ل الزلزال ى الغي ر
محدد.
 07 04 758مقدمة فﻰ تحليل المنشآت الفراعية وغير التقليدية
تعريفات – مقدمة فى الط رق المختلف ة لتحلي ل المنش آت الفراغي ة ﻹيج اد الق وى الداخلي ة  -اﻷحم ال الم ؤثرة عل ى المنش آت
الفراغية  -تصميم القطاعات والوصﻼت للمنشآت الفراغية.
 07 04 760تطبيقات البرمجة الخطية فﻰ الهندسة المدنية
تعريف البرمجة الخطية  -الحل البيانى وبطريقة السمبلكس.والطريقة الثنائية  -تحليل الحساسية  -تطبيق ات البرمج ة الخطي ة
فى الهندسة اﻻنشائية وادارة المشاريع  -مشاكل النقل والتوريع والتخصيص وطرق الحل والتطبيق.
 07 04 761إدارة المخاطر،التأمين،التراخيص
مقدم ة عام ة ف ي الق انون الهندس ي .ق انون العمال ة ف ي مص ر .ق وانين الت امين للمب اني .الق وانين الض ريبية ب النظر إل ي عق ود
الش ركات و الجه ات اﻻستش ارية .تنظ يم المب اني .المس ؤوليات القانوني ة للمب اني اﻹنش ائية .أساس يات المحاس بة .تطبيق ات ف ي
مج ال اﻹنش اء .عملي ات العط اء و متطلب ات العط اء  .أساس يات عق ود المق اوﻻت .أن واع عق ود المق اوﻻت .اختي ار عق ود
المقاوﻻت .مستندات التعاقدات .أنظمة توزيع المشروع .مقدمة ف ي الق انون الم دني .اﻻلتزام ات الش رعية المرتبط ة بمش اريع
التشييد.
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 07 04 762التحكم في الجودة في عمليات التشييد
مقدمة في الج ودة .أس اليب تحس ين الج ودة .إحص ائيات أساس ية و توزيع ات احتمالي ة .منحني ات ال تحكم في المتغي رات .قب ول
نتيجة التبسيط المتناسبة .أنظمة عينة القبول .اﻻعتمادية .تكلفة الجودة الفقيرة .إدارة الجودة الكلية .ب رامج كمبي وتر لل تحكم ف ي
الجودة.
 07 04 763اﻻساسات الضحلة
الكم رات المرتك زة عل ى ترب ة أس اس مرن ة  .اﻷل واح والحص ائر المرتك زة عل ى ترب ة أس اس مرن ة  .اﻷل واح والحص ائر
المرتكزة على تربة غير متجانسة  .اﻷساسات الضحلة المرتكزة فى تربة ذات ظروف صعبة .
 07 04 764المطالبات والمسﺌولية القانونية وفض المنازعات
تحويﻼت العقد .تصنيفات المطالبة الرئيسية .تغيير التص ميم .اﻹض افات أو الح ذف .تغيي ر ظ روف الموق ع .ت أخر المطالب ات.
التعجيل والتأخير على المطالبات .مطالبات ت أخير التثم ين .تعجي ل التثم ين .ت أثير وت أثر .ب دائل ح ل الج دال .ن ص دلي ل العق د
لحل بنود النزاعات.
 07 04 765اﻻنتاجية فﻰ مشروعات التشييد
مقدمة – انظمة قياس – العوامل البشرية – تحسين اﻻنتاجية – مشاكل ادارية.
 07 04 766نزاعات تأخير الوقت فﻰ عقود البناء
تعاريف – اسباب – انواع  -طرق وصفية – تكوين – تحليل وتقييم – منهجية احترافية.
 07 04 767تطبيقات الحاسب اﻵلﻰ فﻰ مشروعات الهندسة المدنية
استخدام برنامج البريمافيرا اﻻصدار السادس وتحديد النشاط و النتيجة الزمنية  -قواميس تعريف النش اط  -حس اب و تس وية
الجدولة  -اﻷهداف و التق دم -مص ادر اﻹدارة  -مجموع ات المش روع  -أدوات المش روع  -نظ رة المس تهلك – مجموع ات -
ترتيبات – تصفيات  -بيانات ملخصة  -طباعة المضمون العام  -تقارير  -رسومات.
 07 04 768هندسة وإدارة مشروعات التشييد
نظرة عامة عن صناعة التشييد  -التكامل – المجال – الوقت – التكلف ة – الج ودة – الم وارد البش رية – اﻻتص ال – المخ اطر
– التعاقدات والمستندات – اطراف المنفعة.
 07 04 769تقنيات ادارة شركات التشييد
تنظيم ات الموق ع  -تخط يط التس ويق  -اس تراتيجية تط وير إدارة اﻷعم ال  -تنب ؤ إدارة اﻷعم ال  -ق وة الش ركة و ض عفها -
سوقيات اﻹنشاء العالمي  -معلومات المصادر  -العمليات المتضمنة في إدارة اﻷعمال  -إدارة معلوم ات و مص ادر المق اول،
إدارة التمويل ،المصادر الرئيسية  -حسابات الشركة  -تحليل تقرير الموازنة  -إحصاء التضخم المالي.
 07 04 770هندسة القيمة فﻰ ادارة التشييد
مفهوم القيمة :التاريخ ،تعريفات ،التطبيق فى صناعة التشييد ،اﻷحكام المحفزة فى عقود التش ييد ،العوام ل الواج ب أخ ذها ف ى
اﻻعتب ار ،التطبي ق ف ى التص ميم – منهجي ة هندس ة القيم ة :مرحل ة المعلوم ات ،مرحل ة المض اربة ،مرحل ة التحلي ل ،مرحل ة
المقت رح ومرحل ة التقري ر النه ائى – أس اليب دراس ة هندس ة القيم ة :اله دف ،اختي ار الم دخل المطل وب ،المس تندات المطلوب ة،
طريقة تكلفة دورة الحياة متضمنة التقييم الوزنى.
 07 04 771معدات التشييد وطرق اﻻنشاء
حس اب التكلف ة ودراس ة اﻻنتاجي ة  -ماكين ات الحف ر ثابت ة الموض ع – ط رق نق ل الم واد – ماكين ات الحف ر الخاص ه – بع ض
أنظم ة الرف ع البس يطه – اﻷون اش – الش احنات – اﻷون اش البرجي ه – ال ونش ذو الش وكه – اﻷون اش اﻷحادي ه – مض خات
الخرس انه – انت اج الرك ام – انت اج الخرس انه – الخرس انه س ابقة اﻹجه اد – تنفي ذ الرص ف الم رن – م واد الرص ف الم رن
البيتومينيه  -تنفيذ الرصف الصلب – دراسة أمان التربه تحت الرصف – تكنولوجيا اللحام – طرق إنشاء الكبارى.
 07 04 772دراسات الجدوى فﻰ مشروعات الهندسة المدنية

41

الﻼئحة الداخلية
للدراسات العليا2011
معدلة  2013و2014

كلية الهندسة
جامعةاﻹسكندرية

دراسة الجدوى الفنية واﻻقتصادية والمالية  -الفائدة البسيطة  -منحنى الت دفق النق دي  -الفائ دة المركب ة  -مع دﻻت ت أثير الفائ دة
اﻻس مية  -القيم ة المالي ة الحالي ة  -ال دفعات المالي ة المنتظم ة – التك افؤ -المتتالي ة المائل ة المنتظم ة  -التناس ب اﻻقتص ادي -
الطرق التقليدية في التقييم  -طريق ة التكلف ة المكافئ ة  -طريق ة القيم ة المالي ة الحالي ة  -تكلف ة راس الم ال  -طريق ة إع ادة مع دل
الدخل  -تحليل مؤثرات اﻻقتصاد  -تطبيقات فى الهندسة المدنية.
 07 04 810تحليل المنشآت الفراغية والغير تقليدية
مقدمة – اﻻشكال – اﻻقتص اد – الم واد – أنظم ة الكوب ول  -الس لوك اﻻنش ائى – مص فوفات الجس اءة للعناص ر – مص فوفات
النق ل  -الكب ارى المعلق ة – الكب ارى ذات الك ابﻼت الملجم ة – الكب ارى المعلق ة المس تمرة  -القش ريات التش ابكية – القب اب
التشابكية – المنشآت المرتكزة هوائيا  -المنشآت القابلة للطى – المنشآت النسيجية – المنشآت ذات ش بكة الك ابﻼت  -تطبيق ات
باستخدام برامج الحاسب اﻵلى
 07 04 811اﻻداء الزلزالﻰ الﻼمرن وتقييم التلف للمنشآت
نمزج ة اﻻنظم ة اﻻنش ائية المختلف ة والت ى تش مل اﻻط ارات الحديدي ة المقاوم ة للع زوم واﻻط ارات ذات اﻻربط ة المتمرك زة
والﻼمتمرك زة واﻻط ارات الخرس انية المقاوم ة للع زوم وح وائط الق ص الخرس انية وذل ك باس تخدام ب رامج الحاس ب اﻻل ى
للتحليل ال ديناميكى الﻼم رن  -تقي يم المقاوم ة العام ة والممطولي ة لﻼنظم ة اﻻنش ائية المختلف ة تح ت ت أثير التحمي ل اﻻس تاتيكى
الدفعى والزﻻزل الحقيقية  -تق دير اﻻداء المحل ى للعناص ر اﻻنش ائية المس تقلة وتحدي د ت أثير الﻼخطي ة الهندس ية  -تقي يم التل ف
المحلى للعناصر المستقلة والتلف الكلى للنظ ام اﻻنش ائى باس تخدام أدل ة التل ف  -تطبيق ات عل ى ق درة التص ميم وإع ادة التأهي ل
الزلزالى.
 07 04 812هندسة الرياح
طبيعة الرياح – قياسات الرياح  -خصائص الطبقة الحدية للمناخ – تغي ر س رعة الري اح المتوس طة م ع اﻻرتف اع  -خص ائص
اﻻض طراب – كثاف ة اﻻض طراب  -ق درة الطي ف للري اح القوي ة – تحلي ل اﻻحتم اﻻت لل ريح اﻻقص ى – س رعة الري اح
التص ميمية ف ى مص ر  -اس تجابة المنش آت للري اح  -الطريق ة اﻻحتمالي ة – طريق ة مج ال ال زمن – متض منات التص ميم –
معامل الزوابع – متطلبات الكود  -اساسيات المرونة الهوائية – تأثيرات الرياح على الكبارى.
 07 04 813التحليل الزلزالﻰ للمنشآت
الخصائص العامة للحركات اﻻرضية الزلزالية – خصائص بعض الزﻻزل القوية – مخاطر ال زﻻزل ف ى مص ر – أساس يات
التص ميم الزلزال ى  -التحلي ل المح دد لﻼس تجابة الزلزالي ة – المع ادﻻت الحاكم ة  -اﻻس تجابة الخطي ة المرن ة – اﻻس تجابة
الﻼمرنة – أطياف اﻻستجابة التصميمية  -متطلبات الكود.
العوامل المؤثرة على السلوك الزلزالى للمنشآت  -مقدمة لنظرية اﻻحتماﻻت وتحليل . Fourier
التحلي ل الزلزال ى الغي ر مح دد – عم ل النم ازج اﻻحتمالي ة للحرك ات اﻻرض ية القوي ة – تحلي ل اﻻنظم ة الخطي ة – التحلي ل
الطيفى فى مجال الزمن ومجال التردد  -تأثير المركبات المتعددة للزﻻزل.
 07 04 814تحليل واستقرار المنشآت المعلقة 2-
اﻻنظم ة المتقدم ة ف ى المنش آت المعلق ة – الم واد المتقدم ة المس تخدمة ف ى مج اﻻت المنش آت المعلق ة – الس لوك اﻻنش ائى
للك ابﻼت وانواعه ا -التحلي ل اﻻس تاتيكى  -التحلي ل الﻼخط ى واﻻس تقرار  -اﻻداء تح ت ت أثير أحم ال ال زﻻزل والري اح -
التصميم – التركيب.
 07 04 820التحليل الحدى لمشاكل ميكانيكا التربة
طريقة الحد اﻷعلى  .طريقة الحد اﻷدنى  .طريقة خط وط اﻻن زﻻق  .نظري ة اﻻخت راق  .اﻻنهي ار المتت ابع  .تطبيق ات التحلي ل
الحدى لمشاكل التربة  :ضغط التربة  ،اتزان الميول  ،قدرة تحمل اﻷساس .
 07 04 821هندسة الزﻻزل الجيوتقنية
مب ادئ ديناميك ا اﻹنش اءات  .مقدم ة ع ن طبيع ة خ واص ال زﻻزل  .مقاوم ة وتش كل م واد اﻹنش اء وعناص ره بت أثير أحم ال
مشابهة ﻷحمال الزﻻزل  .تعيين تأثير بعض الزﻻزل السابقة .تطبيق طرق نظرية اﻻحتماﻻت فى مسائل المقاومة للزﻻزل .
 07 04 822الطرق العددية المتقدمة لحل مشاكل التربة
طريقة الفروق المحدودة :مشاكل السريان  ،تصلب التربة و مشاكل المرون ة  -طريق ة العناص ر المح ددة :مش اكل الس ريان ،
تصلب التربة  ،مشاكل المرونة  ،ثنائية وثﻼثية اﻷبعاد  ،المشاكل الديناميكية  ،مشاكل المرونة-اللدونة.
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 07 04 823اﻷسس النظرية لميكانيكا التربة المتقدة
تطبيقات نظرية المرون ة لح ل مش اكل الترب ة  -اﻹجه ادات ف ى الترب ة  -تص لب الترب ة ف ى اتج اهين وثﻼث ة اتجاه ات  -تحلي ل
الهب وط  -المص ارف الرملي ة  -تطبيق ات نظري ة اللدون ة لح ل مش اكل الترب ة  -ات زان المي ول  -ق درة تحم ل ترب ة اﻷس اس -
الضغوط الجانبية على الحوائط الساندة.
 07 04 824التداخل بين التربة والمنشآت
التداخل بين التربة واﻷساس  :المشاكل اﻹستاتيكية والديناميكية للتداخل بين التربة والمنشآت.
 07 04 825التحليل العددى وتطبيقاته فﻰ الهندسة الجيوتقنية
مقدم ة ع ن ط رق التحلي ل الع ددى  .تك وين المع ادﻻت التفاض لية ف ى مس ائل الهندس ة الجيوتقني ة  .ط رق الف روق المح دودة
وتطبيقاتها  .طريقة العناصر المحدودة وتطبيقاتها  .طريقة العناصر الحدية وتطبيقاتها.
 07 04 830المنشآت المعدنية المعلقة
الطرق المختلفة لتحليل المنشآت والكبارى المعلقة ﻹيجاد القوى الداخلية  -اﻷحمال المؤثرة على المنش آت والكب ارى المعلق ة
 الطرق المختلفة لتصميم الكبارى المعلقة  -طرق تنفيذ المنشآت والكبارى المعلقة. 07 04 831المنشآت المعدنية سابقة اﻷجهاد
نظرية المنشآت المعدنية سابقة اﻹجهاد  -تصميم الشبكيات والكم رات واﻹط ارات س ابقة اﻹجه اد  -تطبيق ات عل ى المنش آت
المعدنية سابقة اﻹجهاد  -طرق التنفيذ المختلفة.
 07 04 832التصميم اللدن للمنشآت المعدنية
اللدون ة ف ى المنش ات المعدني ة – خاص ية اللدون ة وح دودها – تطبيق ات عل ى التص ميم اﻷمث ل للمنش ات المعدني ة – تص ميم
الوصﻼت فى حالة اللدونة.
 07 04 833تصميم المنشآت المعدنية ذات الطابع الخاص 3-
المنشات البحرية والمتحركة – طرق تنفيذ منصات التنقيب – أنواع اﻷحمال المباشرة والغي ر مباش رة عل ى المنش ات البحري ة
والمتحركة – استقرار الوصﻼت المركبة فى المنشات البحرية.
 07 04 834استقرار المنشآت 3-
انبع اج اﻷعم دة المس تقرة عل ى أساس ات مرن ة – اس تقرار اﻻط ارات واﻻل واح ف ى الحي زين الم رن والل دن – اس تقرار العق ود
والحلقات والقشريات – اﻻنبعاج الجانبى للكمرات.
 07 04 840الخرسانه ذاتية الدمك والخرسانة عالية اﻷداء
الخرس انة ذات ال دمك -التعريف ات -الم واد واﻻض افات – اﻹختب ارات – خ واص و تص ميم الخلط ات الخرس انيه – تقي يم
جودة الخرسانه ذاتية الدمك – الخرسانة عالية اﻻداء – اﻹضافات المعدنيه – الخواص – التطبيقات .
 07 04 841ميكانيكا التصدع المتقدمة
تركيز اﻻجهادات – سلوك اﻻنتقال للمعادن المختلفة – اﻻنهيار المطي ل والقص ف – ميكانيك ا التص دع الغي ر خط ي – اختي ار
المواد للعناصر المعرضة ﻻحمال متكررة – انهيار التعب – معدل انتشار الشروخ – توقع عمر المنشأ المعرض للتعب.
 07 04 842الخرسانة الحرارية ومقاومة الخرسانة المسلحة للحريق
نظ رة عام ة ع ن الحري ق للمنش أت – س لوك الحري ق م ن حي ث انتق ال الح رارة وم دي اس تجابة المنش أت للحري ق – أه م
المتغي رات المتعلق ة ب الحريق – مقارن ة ب ين ط رق التص ميم طبق ا للك ودات المختلف ة للمنش أت المعرض ة للحري ق )الك ود
المص ري –  – ACIبريط اني – أوروب ي(  -مقدم ة لط رق حماي ة المنش أت للحري ق متض منا ً ط رق الع زل – الخرس انة
الحرارية من ناحية المواد والخواص واﻻستخدام.
 07 04 843التركيب الدقيق وميكروميكانيكا المواد
النظري ات اﻻساس ية وط رق التحلي ل – اﻻس س الرياض ية والميكروميكانيك ا وتش مل الميكروميكانيك ا الفيزيقي ة مث ل النظري ة
الرياضية ﻻنزﻻق الحبيبات او نماذج التصدع كما تش مل المرون ة عل ي مس توي الميك رو مث ل نظريـ ـة ايشلــ ـي  -اﻻنفع اﻻت
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الذاتي ة ونظري ة العط ب  -نظري ات الم واد المركب ة وتش مل الط رق اﻻساس ية لتفي يم خ واص الم ادة – اللدون ة عل ي مس توي
الميكرو ونظريات التجانس للمادة ذات التركيب الداخلي النمطي.
 07 04 850تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة
مقاومة الخرسانة تحت تأثير اﻻجهادات المش تركة – الض غط الﻼمح ورى – الق ص واﻻلت واء – التماس ك – الت رخيم وال تحكم
ف ى الش روخ – تحلي ل البﻼط ات باس تخدام طريق ة خط وط الخض وع – المنش ات المركب ة م ن الحدي د والخرس انة – طريق ة
الضاغط والشداد.
 07 04 851تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة لمقاومة الزﻻزل 3-
مقدمة – حركة القشرة اﻷرضية والتأثير الزلزالى – خواص المبانى المقاومة ﻷحمال الزﻻزل – التحلي ل اﻹنش ائي – اﻷس س
الخاصة للمنشات الخرسانية  :مبادئ التصميم  ،التصميم طبق ا للك ود المص رى – وص ﻼت وتوق ف حديد التس ليح – عناص ر
اﻻساسات الخرسانية.
 07 04 852تحليل وتصميم المبانﻰ الخرسانية العالية 2-
مقدمة – تحليل وتصميم المبانى العالية المشتملة عل ى ح وائط ق ص متماثل ة التوزي ع وغي ر متماثل ة التوزي ع – تص ميم ح وائط
القص المشتملة على فتحات – تصميم المنشات الصندوقية – تقييم هذه الطرق.
 07 04 853ميكانيكا المنشآت الخرسانية
أش كال انهي ار الخرس انة تح ت ت أثير اﻻجه ادات الم ؤثرة م ن اتجاه ات متع ددة – طبيع ة التماس ك وتوزي ع اﻻجه ادات ب ين
الش روخ – تمثي ل منش ات الخرس انة باس تخدام طريق ة العناص ر المح ددة لدراس ة س لوك اﻷعض اء الخرس انية المس لحة –
اﻻنبعاج المرن واللدن للعناصر المعرضة ﻷحمال محورية وﻻ محورية.
 07 04 860هندسة القيمة في صناعة التشييد
تحويﻼت العقد .تصنيفات المطالبة الرئيسية .تغيير التص ميم .اﻹض افات أو الح ذف .تغيي ر ظ روف الموق ع .ت أخر المطالب ات.
التعجيل و التأخير على المطالبات .مطالبات تأخير التثمين.
 07 04 861تطبيقات الحاسب اﻵلﻰ المتقدمة فﻰ ادارة مشروعات التشييد
استخدام متقدم ببرنامج البريمافيرا اﻻصدار السادس وتحديد النشاط و النتيجة الزمنية  -قواميس تعري ف النش اط  -حس اب و
تس وية الجدول ة  -اﻷه داف و التق دم  -مص ادر اﻹدارة  -مجموع ات المش روع  -أدوات المش روع  -نظ رة المس تهلك –
مجموعات – ترتيبات – تصفيات  -بيانات ملخصة  -طباعة المضمون العام  -تقارير  -رسومات.
 07 04 862أسس التعاقدات المحلية والدولية فﻰ مشروعات الهندسة المدنية
الشروط الدولية  -تع اريف وتفس يرات  -المهن دس ونائ ب المهن دس  -المهم ة و العق د الث انوي  -مس تندات العق د  -اﻻلتزام ات
العام ة – العم ال – الم واد  -الوح دة الص ناعية و الص نعة  -التعلي ق الب دايات والت اخيرات  -خل ل المس ؤوليات القانوني ة –
التع ديﻼت  -الزي ادات واﻻغف اﻻت  -اﻹج راءات للمطالب ات  -مع دات المق اول  -أعم ال وم واد مؤقت ة – قياس ات  -الكمي ات
التجميعي ة  -ترش يحات مق اولي الب اطن  -الش هادات وال دفع – المعالج ات  -المخ اطر الخاص ة  -التخل ى ع ن اﻷداء  -تحدي د
الجداﻻت – المﻼحظات  -رب العمل  -تغيرات السعر وشريعة القانون  -النقد ومعدﻻت سعر الصرف.
 07 04 863اﻷساليب المتقدمة فﻰ هندسة التشييد
نظرة متقدمة عن ص ناعة التش ييد  -مع دات نق ل الترب ة وخصائص ها  -الحفر والنق ل  -التحمي ل والنق ل  -ال دمك والتش طيب -
خرسانة اﻻنشاءات  -تصميم الشدات  -مواد الشدات و ضبط الجوده  -تص ميم الش دات – ض بط ج ودة المنش ات الخرس انيه –
ضبط جودة المنشات المعدنيه – المباني و ضبط الجوده – طرق التشييد المختلفه.
 07 04 864النمذجة الرياضية المتقدمة
أنظم ة البرمج ة الخطي ة والﻼخطي ة  -أنظم ة إض افية للبرمج ة الخطي ة  -طريق ة الس مبلكس  -تط وير طريق ة الس مبلكس -
الطريقة المبدئية لطريقة السمبلكس  -الطريق ة الثنائي ة لطريق ة الس مبلكس  -الط رق الخاص ة لطريق ة الس مبلكس و تطبيقاته ا -
اﻹط ار الع ام لتفس ير طريق ة الس مبلكس :تحلي ل الحساس ية  -أس س رياض ية  -تع ديل الطريق ة المبدئي ة لطريق ة الس مبلكس -
تعري ف المش كلة الثنائي ة  -ح ل المش كلة الثنائي ة  -التفس ير اﻻقتص ادي للمش كلة الثنائي ة  -النظ ام المت ري للبرمج ة الخطي ة -
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تعري ف و تطبيق ات اس تراتجيات العط اءات  -عناص ر البرمج ة الديناميكي ة  -تعري ف الحال ة  -أمثل ة عل ى نم اذج البرمج ة
الديناميكية و العد  -مشكلة منسوب العد الديناميكي  -برامج الحل الخطى بواسطة البرمجة الديناميكية.
 07 04 865التحكم فﻰ الجودة وتأثيرها علﻰ عمليات التشييد
أس اليب متقدم ة لتحس ين الج ودة  -إحص ائيات أساس ية و توزيع ات احتمالي ة  -منحني ات ال تحكم ف ي المتغي رات  -قب ول نتيج ة
التبسيط المتناسبة  -أنظمة عينة القبول – اﻻعتمادية  -تكلفة الجودة الفقيرة  -إدارة الجودة الكلي ة  -ب رامج كمبي وتر لل تحكم ف ي
الجودة.
 07 04 866إدارة المخاطر ونظريات عدم التأكد
تعري ف المخ اطر ونظري ات ع دم التأك د – مراح ل تحلي ل المخ اطر – التحلي ل الكم ى والوص فى – تخط يط ح ل اﻻزم ات –
التحكم فى المخاطر – قرارات احصائية – تطوير اتخاذ القرارات – انظمة ووسائل تقييم وحل اﻻزمات.
 07 04 867إستخدام النظم الخبيرة فﻰ إدارة التشييد
النمذجة وحل المشاكل  -قاعدة اﻹحصاء في الهندسة  -أنظمة المعرفة  -أنظمة المعرف ة الهندس ية  -ص ياغة و تمثي ل للمش اكل
 مدى حالة البحث  -البحث المباشر  -التسلسل اﻷم امي والخلف ي  -كتاب ة و تنس يق القواع د  -نظ ام قواع د العمال ة  -الش بكاتاللفظية – اﻹطارات  -البرمجة المختصرة.
 07 04 601مشروع دبلوم فﻰ الهندسة اﻻنشائية
 07 04 602مشروع دبلوم فﻰ ادارة مشاريع التشييد
 07 04 701تقرير علمﻰ ماجستير الهندسة فﻰ الهندسة اﻻنشائية
 07 04 702تقرير علمﻰ ماجستير الهندسة فﻰ ادارة مشاريع التشييد
 07 04 705رسالة ماجستيرالعلوم فﻰ الهندسة اﻻنشائية
 07 04 706رسالة ماجستيرالعلوم فﻰ ادارة مشاريع التشييد
 07 04 801رسالة الدكتوراه فﻰ الهندسة اﻻنشائية
 07 04 802رسالة الدكتوراه فﻰ ادارة مشاريع التشييد
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