الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا

قســـــــــم  :الهندســــة اإلنشائية
مقررات المستوي الخامس
(تخصص خرسانة مسلحة)
 CSE 105تقييم واختبار المنشات الخرسانية
مقدمة لالختبارات الحقلية والتخطيط لبرامج أالختبارات االختبارات الغير متلفه المختلفة  ,اختبارات
المقاومة  ,الجودة  ,التركيب والمعمرية  ,قياس نشاط الصدأ  ,االختبارات الكيميائية لألسمنت  ,محتوى
الكلوريدات والكبريتات  ,تشرخ الخرسانة  ,االختبارات الحقلية  ,التقييم المشروط مع حاالت للدراسة ,
أنواع خرسانات الترميم  ,استراتيجية الترميم  ,توافق واختبار مواد الترميم  ,الترميم بالرقعة  ,ترميم
الصدأ والشروخ.
 CSE 105الصدأ في الخرسانة المسلحة
ميكانيكيةةة الصةةدأ ةةامال خاليةةا الصةةدأ  ,التفةةامالت الك,روكيميائيةةة  ,القطبيةةة والصةةالبية  ,تكةةو الصةةدأ ,
ميكانيكيةةة حةةدوص الصةةدأ فةةخ تصةةليل خرسةةانة المنشةةات  ,التةةتأيرت البي يةةة  ,تةةتأير خةةوا الخرسةةانة ,
اختبةةارات الصةةدأ  ,الحمايةةة للصةةدأ ةةاملة الحمايةةة الكاأوديةةة  ,موانةةع الصةةدأ  ,اسةةتخال الكلوريةةدات ,
إمادة القلوية ودهانات الوقاية.
 CSE 105مشروع ( المنشات الخرسانيه )
يقوم الطالب بتصميم منشت ( او مدة منشات ) وإمداد الرسومات التصميميه التفصيلية للعناصر االنشائيه
المختلفة.

(تخصص ميكانيكا التربة واألساسات)
 CSE 105طبيعة سلوك التربة
تكةةويا التربةةة وتركيب,ةةا  ,التبلةةور والمعدنيةةة  ,النوةةام االلكتروليتةةء للتربةةة والمةةا  ,طبيعةةة التركيةةب
الفزيةةا ى الكيميةةائخ للتربةةة  ,نصةةيج التربةةة وتركيب,ةةا  ,العالقةةة بةةيا تكةةويا التربةةة وسةةلوك,ا الميكةةانيكخ ,
ممليات التشكل مع الزما  ,االنضغاطية وتغير القيمة فخ التربة الطبيعية  ,ظواهر التوصيل.
 CSE 101الهندسة الجيوتقنية المتقدمة
مقدمة فخ االختبارات ( المعدات  ,تجميع المعلومات  ,القةرار  ,التحليةل والشةر , ),اختبةار()Triaxial
واالنفعال المصتوى مع األخذ التمدد فخ االمتبار  ,الضغط العكصةخ  ,متغيةرات طةغط المةا المحبةوس ,
مصار اإلج,اد  ,اختبارات النفاذية والتصةر الشةبكخ  ,اختبةارات ( ) Odometerوالتصةلب  ,الفحة
الصةطحخ  ,طةةرل الفحة الحقليةةة ( ) SPT , CPTمقيةةاس الضةةغط  ,مروحةةة القة  ,الجيوفيزيةةا ,
واختبار اللو ,لتعييا مقاومة االرتكاز للتربة.
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 CSE 105هندسة االساسات
قدرة تحمل االساسات الصطحية  ,العوامةل المةرأرة ملةء قةدرة تحمةل التربةة  ,ال,بةوط المفةاجط وال,بةوط
الناتج ما التصلب لألساسات الصطحية  ,االساسات ملء ةكل لبشةة  ,تحليةل وتصةميم وتنفيةذ االساسةات
الخازوقية  ,الصعة التحميلية وال,بوط للخوازيق ولمجمومةات مةا الخوازيةق  ,البغةال المحفةورة وأممةال
التتسيس اسفل المياه.
 CSE 105تقنية معالجة التربة ذات المشاكل ()5
التعرف على التربة ذات المشاكل ،خواصها الهندسية .طرق المعالجة متمثلة في :االزالة – سبق
التحميل – المصارف الراسية – المصارف الراسية الصناعية – حقن التربة – التكثيف الموقعي–
االعمدة الركامية – المعالجة باالضافات (االسمنت – الجير – الرماد المتطاير – البيتومين).
 CSE 105النمذجة لميكانيكا التربة
اإلج,اد واالنفعال فخ التربة  ,المقاومة والعالقة بيا اإلج,اد واالنفعال للتربة  ,الحالةة الحرجةة لميكانيكةا
التربةةة  ,قةةوانيا التربةةة  ,لدونةةه التربةةة ةةاملة أسةةس الخضةةوع الصةةطحخ  ,اإلج,ةةاد الفرا ةةخ  ,ةةروط
االن,يار  ,اللدونة الموطومية  ,الطبيعية  ,النماذج المج,زة والتطبيق العددي.
 CSE 105المنشات األرضية
مقاومة الق للتربة  ,ومالقت,ا بالتراكيب األرطةية  ,طةرل التحليةل وتشةمل التحليةل العةددي  ,االتةزا
الحدي والطرل العددية  ,نوريات طغط التربة مع األخذ فخ االمتبار التصر  ,تصر طةغط المةا
الداخلخ  ,تصميم وتحليل المنشات الصاندة (الميول  ,الحوائط الصاندة  ,الصتائر اللوحية  ,سند الحفر).
 CSE 150التصميم باستخدام المنتجات الجيو  -صناعية
وظائف المواد المخلقة ( الفصل – التصةليل – التر ةيل – احتةوا وتصةريف الصةوائل )  ,خةوا المةواد
المختلفة وقياسات,ا  ,التصميم والتشييد باستخدام المواد المنصوجة  ,والشبكية  ,واأل شية  ,والطيا المر
المخلق  ,والمواد المركبة.
 CSE 155الجيوتقنية البيئية
ال,ندسةةة الجيوتقنيةةة إلدارة مخةةاطر األرض والمخلفةةات الغيةةر طةةارة  ,مصةةير التلةةوص المنقةةول  ,الطةةيا
المضغوط  ,التصنيع الخطء  ,التجميع وأنومة التنقية والفصل  ,أنومة الغطةا الردمةء وتريةف الغةاز ,
تصةةميم واتةةزا مناصةةر الةةردم  ,توكيةةد جةةودة التشةةييد والةةتحكم فةةخ األدا  ,التكنولوجيةةا العالجيةةة أو
التعويضية.
 CSE 155هندسة الصخور
التصةةةنيف الجيولةةةوجخ والخةةةوا المميةةةزة للصةةةخور  ,خةةةوا المقاومةةةة والتشةةةكل للصةةةخور بحال,ةةةا
والموصولة  ,االج,ادات الحقليةة  ,طةرل االختبةارات الحقليةة والمعمليةة  ,أسةس الجيولوجيةا التركيبيةة ,
أبات ميول الصخور  ,تطبيقات ملء أممال الحفر الصطحية  ,األنفال والفتحات اسفل األرض  ,التتسيس
ملء الصخور.
 CSE 155مشروع في ميكانيكا التربة و األساسات
إجرا مشروع تطبيقخ فخ إحدى أو مدد ما الموطومات الخاصة بميكانيكا التربة و األساسات.
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(تخصص تحليل وميكانيكا اإلنشاءات)

 CSE 151ميكانيكا إنشاءات متقدم
,االنحنا للكمرات المنحنية ,االلتوا للقضبا المنشورية
االنحنا الغير متماأل للكمرات ,مركز الق
,الكمرات ملء ركائز مرنة ,مقدمة للمتج,ات الكارتيزية ,المتج,ات المتحولة لإلج,اد ,دائرة مور
لالج,ادات المتحولة أالأية األبعاد.
 CSE 155تحليل إنشاءات متقدم 5
المصفوفة الجبرية ,حل المعادالت ,مراجعة أسس الطاقة ,الشغل االفتراطخ ,درجة الحرية ,اختبار
الزيادة ,طريقة المرونة ,الكينماتيكا والتحددية ,تكويا مصفوفات الصالبة للعناصر ,تحليل المنشات
بطريقة الصالبة ,تطبيقات الحاسب اآللخ وتطوير البرامج ,تتأيرات القوى المحورية وتحليل القيمة ,
مقدمة لطريقة العناصر المحددة.
 CSE 155ألواح وقشريات
التحليل االساتيكء لأللوا ,المرنة امال القطامات المصتطيلة والدائرية ,طرل الطاقة ,طريقة الفرول
الحدية لأللوا ,ذات الن,ايات المصتقيمة والمنحنية ,مقدمة فخ طريقة العناصر المحددة النحنا األلوا, ,
اإلج,اد الحرارية فخ األلوا, ,تطبيق البرامج الجاهزة فخ انحنا األلوا, ,نورية الغشا للقشريات
الدورانية ,نورية االنحنا للحوائط األسطوانية القشرية ,تقطع االج,ادات فخ أومية الضغط ,االنحنا
الغير متماأل للقشريات الكروية.
 CSE 155ديناميكا اإلنشاءات
معادالت الحركة ,االهتزاز الحر والممنوع ذو درجة الحرية الواحدة لألنومة ,األنومة المتعددة ,
درجات الحرية ,االهتزاز الحر ,االهتزاز التوافقخ المقيد ,األحمال المفاج ة والعشوائية ,الحل العددي
للمصائل الديناميكية ,مقدمة ل,ندسة الزالزل ,مقدمة لالهتزازات االحتمالية ,المصائل الخطية والغير
خطية ,تطبيقات بالحاسب اآللخ.
 CSE 155الطرق العددية في تحليل اإلنشاءات
مقدمة ما تحليل اإلنشا ات بطريقة الفرول المحددة ,تطبيقات ملء حصاب مزوم االنحنا ,قوى الق
,ترخيم الكمرات ,األحمال الحرجة لألممدة وتحليل الكمرات ملء اساسات مرنة ,انحنا األلوا,
بطريقة الفرول المحددة ,تطور برامج الحاسب اآللخ لطريقة الفرول المحددة ,مقدمة فخ النمذجة
والتطبيقات مع التتكيد ملء تطور البرامج الجاهزة.
 CSE 150طرق العناصر المحددة 5
أسس معادالت المرونة ,الشغل االفتراطخ ,خوا الصالبة للعناصر اإلنشائية ,طرل االختال و
البواقء  ,التطبيق للجمالونات والكمرات واإلطارات المصتوية واألجصام المتماألة أنائية األبعاد وأالأية
األبعاد ,المصتويات العليا باستخدام العناصر االيزوبارامترية ,المشاكل الخطية والتخ تعتمد ملء الزما
للموائع وسريا الحرارة ,تطور البرمجيات الجاهزة.
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 CSE 155المرونة واللدونة 5
المعةةادالت األساسةةية لميكانيكةةا الةةدوام  ,مرونةةة مصةةتوية  ,دوال االج,ةةادات  ,تعةةدد وتعمةةيم حةةل متصلصةةلة
فوريور للمعادالت الغير متصقة  ,المرونة المصتوية لإلحداأيات القطبية  ,األسس العامة لنوريات اللدونة
املة حد الخضوع  ,قانو االنصياب اللد  ,تصميم مالقات المرونة واللدونة فخ انفعال الق  ,تطبيق
طريقة العناصر المحددة فخ المرونة واللدونة.
 CSE 155مشروع تحليل وميكانيكا اإلنشاءات
بتحليل وتصميم إنشائء لمنشتت مالية ومنش ات خاصة مع األخذ فء
تقديم مشروع تطبيقء خا
اإلمتبار األنواع المختلفة ما األحمال اإلنشائية وتداخل التربة.

(تخصص إدارة مشروعات التشييد)
 CSE 155عقود التشييد
دراسة بتوسع فء خصائ االنواع المختلفة للعقود المعتمدة ملء االسعار والعقود المعتمدة ملء التكلفة
– اختيار نوع العقد – دراسة ومقارنة النواحء القانونية لشروط التعاقد محليا ودوليا .
 CSE 155إدارة التشييد
تحديث البرامج الزمنية  -تصميم نوام لمراقبة تكلفة المشروع – تحليل التتخيرات والتغير فء االممال
باستخدام الشبكات الزمنية متعددة المصارات الحرجة .
 CSE 151االنتاجية فى مشروعات التشييد
التعريفات واألهمية  -العوامل المرأرة ملء االنتاجية فء التشييد – طريقة دراسة الوقت – خريطة
التدفق العملية – نموذج النشاط  -التشييد الر يق.
 CSE155مشروع (إدارة مشروعات التشييد)
تطبيق اساسيات إدارة مشرومات التشييد ملء احد المشرومات الواقعية

(تخصص خواص واختبار المواد)
 CSE 155مواد الخرسانة
َ
أنواع مكونات الخرسانة المصلحة التقليدية و الحديثة  ,أهم خوا مكونات الخرسانة المصلحة ,و
تتأيرخوا مكونات الخرسانة المصلحة ملخ سلوك,ا  ,استدامة الخرسانة المصلحة ,مقدمة لمواد صيانة
وترميم المنشتت الخرسانية المصلحة.

 CSE 155مشروع (خواص و اختبار المواد)
يشمل المشروع إجرا مصل مصتفيض ألخر ما توصل إلية العلم فخ أحد نقاط البحث فخ مجال خوا
إختبار مواد اإلنشا .
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(تخصص المنشات المعدنية)

 CSE 150التحليل اللدن في المنشات المعدنية
أسس التحليل اللد  ,تكو المفاصل اللدنة  ,طرل االن,يار ( الكمرات  ,اإلزاحة وكالهما)  ,أسس
التصميم اللد  ,تصميم األمضا المعرطة لعزوم االنحنا وكذا الوصالت.
 CSE 155منشات معدنية متقدمة
تصميم األمضا األنبوبية والكمرات اللوحية  ,تصميم األمضا المعدنية المشكلة ملء البارد  ,تتأير
العيوب األولية واالجت,ادات المتبقية ملء أساليب التصميم  ,تكنولوجيا اللحام فخ قطامات الحوائط
النحيفة.
 CSE 155تصنيع وإنشاء وصيانة المنشات المعدنية
تصنيع المنشات المعدنية  ,خطوط اإلنتاج اآللية  ,اإلنتاج بالجملة  ,حدود الصما , ,طرل اإلنشا
المختلفة  ,طرل التدميم  ,متطلبات الفح والصيانة للمنشات المعدنية.
 CSE 155سلوك وتصميم المنشات المعدنية
أسس المرونة واللدونة فخ سلوك المنشت  ,التصميم اللد للكمرات واإلطارات  ,تصميم الكمرات اللوحية
 ,أمضا الضغط ذات نصبة العرض إلةء الصةما الكبيةرة والتةدميم اللةوحء  ,تصةميم القطامةات المركبةة
وسلوك,ا  ,سلوك الوصالت الجاس ة و بة الجاس ة  ,أسس التصميم للتشرخ والكالل  ,تصميم اإلطارات
الجاس ة  ,سلوك اإلطارات المتعددة الطوابق و التحليل ما الدرجة الثانية.
 CSE 155مشروع منشات معدنية
إجرا مشروع تطبيقخ لتصميم ورسم تفاصيل منشت معدنء.
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مقررات المستوي السادس
أوال  :العلوم األساسية الهندسية
 CSE B50اللغة اإلنجليزية الفنية
لغة إنجليزية فنية
 CSE B50رياضيات هندسية متقدمة
تحويالت البالس المركبة – تحويالت فورير المركبة – دوال جريا للمعادالت
التفاطلية الجزئية
 CSE B50تحليل عددى
ايجاد جذور المعادالت الجبرية ير الخطية – حل مجمومة المعادالت الجبرية الخطية – نورية
التقريب واالستيفا الداخلء والخارجء للبيانات – التكامل العددى – الحلول العددية لمصائل القيم الذاتية
للمصفوفات – الحلول العددية للمعادالت التفاطلية
 CSE B50احصاء هندسى
مقدمة ما االحصا وتحليل البيانات – المتغيرات العشوائية وتوزيع االحتماالت – اختبار الفروض –
فترات الثقة  -تحليل االنحدار الخطء البصيط باستخدام الحاسوب – تحليل االنحدار الخطء المتعدد
باستخدام الحاسوب – تحليل التشتت باستخدام الحاسوب – تحليل التبايا باستخدام الحاسوب – طبط
الجودة االحصائية
 CSE B10برمجة الحاسب باستخدام لغات  C++و VBA
برمجة الحاسب باستخدام لغات  C++و  VBAمع التطبيق

ثانيا  :باقي المقررات
(تخصص خرسانة مسلحة)
 CSE 505اصالح وترميم المنشآت الخرسانية
مواصفات و توافق المواد المصتخدمة فء الترميم – ميكانيكية ظواهر االنكماش والزحف فء مونة
الترميم – نمذجة التشريخ االنشائء الناتج ما التربيط – تصميم األلوا ,المعدنية و األليا الكربونية
الرابطة المصتخدمة فء التقوية والترميم – المتانة ومقاومة ظاهرة التعب للعناصر الخرسانية المصلحة
المرممة.
 CSE 505الخرسانة سابقة اإلجهاد
أنومة سبق اإلج,اد  ,المةواد  ,سةلوك الكمةرات الخرسةانية سةابقة اإلج,ةاد  ,ةروط التحليةل والتصةميم ,
الفواقد  ,الكمرات المصتمرة  ,سبق اإلج,اد الجزئخ  ,تطبيقات التصميم  ,مقدمة للمنشات القطامية.
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 CSE 505تحليل أنظمة الكبارى
أحمال ونوم الكبارى – المنشآت الحاملة وتطويرها – نورية األلوا ,المصتعمدة وتطبيقات,ا – استخدام
طريقة الفرل المحدود وطريقة الشريحة المحددة – الكبارى المركبة – البالطات الزائفة – الكبارى
الخرسانية سابقة االج,اد – امتبارات التصميم للمنشآت التحتية -تصميم الكبارى ذات االنحنا فء
المصتوى األفقء – استخدام البرمجيات فء تحليل الكبارى.
 CSE 505تصميم المنشآت الخرسانية بطريقة الحاالت الحدية
فكرة ما التصميم بطريقة الحالة الحدية  -التحليل اللد وسعة الدورا للمفاصل – نوريات الحدود
العليا والدنيا  -تصميم الكمرات المتصلة و االطارات بطريقة الحالة الحدية –نورية اللد الصلب و
قامدة التدفق وتطبيقات,ا – خط الخضوع و طريقة الشريحة للبالطات – مقاومة اج,ادات الق للكمرات
والبالطات –الترخيم والتحكم فء الشرخ.
 CSE 501تقييم واختبار المنشآت الخرسانية
مقدمة لالختبارات الحقليةة والتخطةيط لبةرامج أالختبةارات االختبةارات الغيةر متلفةه المختلفةة  ,اختبةارات
المقاومة  ,الجودة  ,التركيب والمعمرية  ,قياس نشاط الصدأ  ,االختبارات الكيميائية لألسمنت  ,محتةوى
الكلوريدات والكبريتات  ,تشرخ الخرسانة  ,االختبارات الحقلية  ,التقييم المشروط مع حةاالت للدراسةة ,
أنواع خرسانات الترميم  ,اسةتراتيجية التةرميم  ,توافةق واختباار مةواد التةرميم  ,التةرميم بالرقعةة  ,تةرميم
الصدأ والشروخ.
 CSE 505تصميم المنشآت الخاصة
تصميم المنشآت القشرية الخاصة – تصميم خزانات المياه المكونة ما أسطل قشرية  -تصميم الصوامع
– اإلطةةارات الخرسةةانية المعرطةةة لصةةبق اإلج,ةةاد – تصةةميم وصةةالت الكمةةرات باألممةةدة فةةخ المنةةاطق
الزلزالية – تصميم فواصل وركائز الكباري الخرسانية.
 CSE 505االنهيار التتابعى
مقدمة – أهم االن,يارات التء تعتبر ما المعالم األساسية لواهرة االن,يار التتابعء – أهدا التصميم
اإلنشائء – العالقة بيا التكامل اإلنشائء واالن,يار التتابعء – اسباب حدوص االن,يار التتابعء – طرل
التصميم (الطريقة المبا رة – الطريقة الغير مبا رة) – العالقة بيا االن,يار التتابعء والتصميم االنشائء
للمنشآت فء المناطق الزلزالية.
 CSE 505اصالح وترميم المنشأت الخرسانية ()5
استخدام أنواع مختلفة ما الوليمر المصلل باالليا فء الترميم (الكربونء – الزجاجء) – استخدام سبق
االج,اد الخارجء فء ترميم وتقوية المنشآت – استخدام الحقا للشروخ قبل مملية الترميم – امداد
تجارب معملية لترميم وتقوية العناصر االنشائية ودراسة مراحل ان,يارها وقياس االنفعال المتولد ب,ا –
التعر ملء الطرل المختلفة لمنع حدوص االنفصال المبكر لالليا قبل الوصول الء االن,يار – التعر
ملء كفا ة نوام التقوية او الترميم .
 CSE 505بحث منفصل (المنشات الخرسانيه)
يقوم الطالب بإمداد بحث ما سةلوك احةد العناصةر الخرسةانيه تحةت تةتأير االحمةال مةع تحديةد متغيةر او
اكثر للعنصر المختبر .
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 CSE 550منشآت تحت أرضية
تقنية األنفال والمنشآت تحت األرطية – الضغط و االزاحة الناتجة ما الحفر المصنود العميق – رد
الفعل المتبادل بيا األرض واألنفال – تصميم المنشآت التحت أرطية – طرل المراقبة والمالحوة.
 CSE 555التحليل العددى فى مجاالت الهندسة الجيوتقنية
التحليل الجيوتقنء باستخدام الطرل الحصابية – طريقة الفرل ألمحدود  -طريقة العناصر المحددة –
التحليل الجيوتقنء باستخدام طريقة العناصر الحدية – تحليل رقمء لحاالت مدروسة فء ال,ندسة
الجيوتقنية.
 CSE 555ديناميكا التربة واألساسات
نورية االهتزازات – انتشار الموجات فء الوسط المر – الخوا الديناميكية للتربة و قياسات,ا –
طرل نقل وتخفيف االهتزازات خالل التربة – نوريات اهتزاز االساسات – طغط التربة الديناميكء -
القدرة الديناميكية لتحمل التربة لألساسات الصطحية  -التحليل الديناميكء لألساسات – تصميم قوامد
الماكينات – مزل االهتزازات – تصييل التربة – مقدمة فء ال,ندسة الجيوتقنية للزالزل.
 CSE 555هندسة أساسات متقدمة
الصلوك المتبادل بيا التربة والمنشآت – الطرل العددية لتحليل األساسات – تحديد قدرة تحمل التربة
وهبوط,ا تحت األساس باستخدام نتائج التجارب الحقلية – مالقة التشكل مع الحمل للخوازيق المعرطة
ألحمال محورية – التنبر بقدرة تحمل الخوازيق أأنا ادخال,ا فء التربة – الكمرات و األلوا ,ملء
القوامد – الخوازيق المعرطة ألحمال جانبية – التتسيس ملء التربة ذات المشاكل.
 CSE 555الرشح خالل التربة والصخور
العوامل المرأرة ملء اإلرتشا ,خالل التربة والصخور وتطبيقات,ا فء ال,ندسة الجيوتقنية – تصرب المياه
خالل األوساط المصامية – تصميم المر حات و المصار – نز ,المياه – طرل التحكم بكمية الر ل
ما الميول -الصدود والحواجز الترابية.
 CSE 551التربة ذات المشاكل وكيفية التأسيس عليها
المشاكل الجيوتكنيكية التي تحتوي على تربة صعبة  -التربة ذات المشاكل في مصر  -التربة
االنتفاشية :طبيعة التربة االنتفاشية ،االختبارات التى تتم عليها .طرق التصنيف  ،ميكانيكية االنتفاش ،
العوامل التي تؤثر على انتفاش التربة  ،طرق حساب انتفاش التربة  ،انواع االساسات التي تستخدم
مع التربة االنتفاشية  -التربة االنهيارية :تعاريف  ،االختبارات التى تتم عليها ،تصنيف التربة
االنهيارية  ،طريقة حساب هبوط التربة االنهيارية  ،االساسات التي تستخدم مع التربة االنهيارية -
التربة اللينة :تعاريف وانواعها المختلفة  ،االساسات التي تستخدم مع التربة اللينة  -مقدمة على التربة
السبخية  -التربة الملوثة  -أنواع التربة األخرى ذات المشاكل :تعاريف  ،االختبارات التى تتم عليها،
تصنيفها  ،االساسات التي تستخدم مع كل منها.
 CSE 555بحث منفصل (ميكانيكا التربة وهندسة األساسات)
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يختار الطالب رأس موطوع لبحث يجريه الطالب أأنا الدراسة مع أحد أمضا هي ة التدريس ما
التخص .
 CSE 555الهندسة الجيوتقنية المتقدمة 5
مقدمة فخ االختبارات ( المعدات  ,تجميع المعلومات  ,القةرار  ,التحليةل والشةر , ),اختبةار()Triaxial
واالنفعال المصتوى مع األخذ التمدد فخ االمتبار  ,الضغط العكصةخ  ,متغيةرات طةغط المةا المحبةوس ,
مصار اإلج,اد  ,اختبارات النفاذية والتصةر الشةبكخ  ,اختبةارات ( ) Odometerوالتصةلب  ,الفحة
الصةطحخ  ,طةةرل الفحة الحقليةةة ( ) SPT , CPTمقيةةاس الضةةغط  ,مروحةةة القة  ,الجيوفيزيةةا ,
واختبار اللو ,لتعييا مقاومة االرتكاز للتربة.
 CSE 555تقنية معالجة التربة ذات المشاكل ()5
معالجة التربة ذات المشاكل باستخدام طرق تسليح التربة وتطبيقاتها الهندسية المختلفة–المعالجة
باستخدام الخوازيق القصيرة – المعالجة بالتفجير – المعالجة باستخدام التحميل مع التفريغ  -المعالجة
باستخدام البوليمر – تقنية المعالجة بالنانو – طرق تقييم التربة المعالجة – الطرق المختلفة للحد من
اسالة التربة.
 CSE 555المنشأت االرضية 5
مقاومة الق للتربة  ,ومالقت,ا بالتراكيب األرطية  ,طرل التحليل وتشمل التحليل العددي  ,االتزا
الحدي والطرل العددية  ,نوريات طغط التربة مع األخذ فخ االمتبار التصر  ,تصر طغط الما
الداخلخ  ,تصميم وتحليل المنشات الصاندة (الميول  ,الحوائط الصاندة  ,الصتائر اللوحية  ,سند الحفر).
 CSE 550التصميم باستخدام المنتجات الجيو –صناعية 5
وظائف المواد المخلقة ( الفصل – التصةليل – التر ةيل – احتةوا وتصةريف الصةوائل )  ,خةوا المةواد
المختلفة وقياسات,ا  ,التصميم والتشييد باستخدام المواد المنصوجة  ,والشبكية  ,واأل شية  ,والطيا المر
المخلق  ,والمواد المركبة.
 CSE 555الجيوتقنية البيئية 5
ال,ندسةةة الجيوتقنيةةة إلدارة مخةةاطر األرض والمخلفةةات الغيةةر طةةارة  ,مصةةير التلةةوص المنقةةول  ,الطةةيا
المضغوط  ,التصنيع الخطء  ,التجميع وأنومة التنقية والفصل  ,أنومة الغطةا الردمةء وتريةف الغةاز ,
تصةةميم واتةةزا مناصةةر الةةردم  ,توكيةةد جةةودة التشةةييد والةةتحكم فةةخ األدا  ,التكنولوجيةةا العالجيةةة أو
التعويضية.
 CSE 550هندسة الصخور 5
التصةةة نيف الجيولةةةوجخ والخةةةوا المميةةةزة للصةةةخور  ,خةةةوا المقاومةةةة والتشةةةكل للصةةةخور بحال,ةةةا
والموصولة  ,االج,ادات الحقليةة  ,طةرل االختبةارات الحقليةة والمعمليةة  ,أسةس الجيولوجيةا التركيبيةة ,
أبات ميول الصخور  ,تطبيقات ملء أممال الحفر الصطحية  ,األنفال والفتحات اسفل األرض  ,التتسيس
ملء الصخور.
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 CSE 555موضوعات متقدمة في الهندسة اإلنشائية
موطومات متقدمة مختارة فخ مجال ال,ندسة اإلنشائية لمد الطالب بالمعرفة بالموطومات الحديثة
المتقدمة فخ مجال التحليل والتصميم للمنشات امال تقنيا التصميمات ال,ندسية ,ديناميكا اإلنشا ات
وتصميم المنشات الخاصة.
 CSE 555هندسة الزالزل
خلفية ما الزالزل  ,أنومه مقاومة األحمال الجانبية  ,األنومة اإلنشائية المثلء لمقاومة الزالزل ,
التحليل الزلزالء باستخدام طريقة الحمل المكافط  ,التحليل باستخدام طيف التجاوب  ,األنومة ذات
درجات الحرية المتعددة  ,أ كال الطيف  ,طريقة التجميع الطيفء  ,تطبيقات باستخدام األكواد  ,التحليل
الخا بعزوم اللء  ,األنومة الحديثة لمقاومة الزالزل  ,أنومة العزل الزلزالء  ,أنومة تشتيت الطاقة
الزلزالية  ,التحكم النصف فعال  ,التحكم الفعال.

 CSE 551مرونة ولدونة 5
مرونة حرارية مصتوية –مرونة أالأية األبعاد –مقارنة بيا نوريات التشكل والنوريات التزايدية –
تطبيقات معادالت Prandtl-Reussلعزوم الكمرات و الكرات الرقيقة واألنابيب –نوريات الحالة
الحدية وتطبيقات,ا فء التحليل اللد لالطارات –نورية مجاالت خط االنزالل –نماذج المواد اللدنة
والقصفة –تطبيقات العناصر المحددة فء مصائل اللدونة.
 CSE 555طرق متقدمة للعناصر المحددة
مناصر كمرية خاصة متصاوية المتغيرات –مناصر لوحية وقشرية -مقدمة فء الالخطية ال,ندسية
وتتضما االنفعال و التشكالت الكبيرة –مقدمة فء الالخطية المادية (مرونة ولدونة و روخ الخطية – )
الدقة والتقارب واألخطا .
 CSE 555ميكانيكا حسابية متقدمة
تطبيقات ملء الحاسب و الطرل العددية لموطومات متقدمة فء الميكانيكا و تشمل ملء انبعاج
المنشآت ,التشكالت والدورانات الكبيرة  ,النوريات ذات الدرجات األملء ,المواد الالخطية المرنة
واللدنة و المحتوية ملء روخ –تطوير برمجيات.
 CSE 555بحث منفصل (تحليل و ميكانيكا االنشاءات)
تقديم بحث منفصل ما موطوع محدد خا بتحليل أو ميكانيكا اإلنشا ات  ,المفاهيم الجديدة للتحليل
والتصميم  ,األفكار والنوريات واألنومة اإلنشائية الحديثة....إلخ

 CSE 555تحليل انشاءات متقدم 5
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المصفوفة الجبرية ,حل المعادالت ,مراجعة أسس الطاقة ,الشغل االفتراطخ ,درجة الحرية ,اختبار
الزيادة ,طريقة المرونة ,الكينماتيكا والتحددية ,تكويا مصفوفات الصالبة للعناصر ,تحليل المنشات
بطريقة الصالبة ,تطبيقات الحاسب اآللخ وتطوير البرامج ,تتأيرات القوى المحورية وتحليل القيمة ,
مقدمة لطريقة العناصر المحددة.
 CSE 550مرونة ولدونة 5
مرونة حرارية مصتوية –مرونة أالأية األبعاد –مقارنة بيا نوريات التشكل والنوريات التزايدية –
تطبيقات معادالت  Prandtl-Reussلعزوم الكمرات و الكرات الرقيقة واألنابيب –نوريات الحالة
الحدية وتطبيقات,ا فء التحليل اللد لإلطارات –نورية مجاالت خط االنزالل –نماذج المواد اللدنة
والقصفة –تطبيقات العناصر المحددة فء مصائل اللدونة.
 CSE 555طرق العناصر المحددة 5

أسس معادالت المرونة ,الشغل االفتراطخ ,خوا الصالبة للعناصر اإلنشائية ,طرل االختال و
البواقء  ,التطبيق للجمالونات والكمرات واإلطارات المصتوية واألجصام المتماألة أنائية األبعاد وأالأية
األبعاد ,المصتويات العليا باستخدام العناصر االيزوبارامترية ,المشاكل الخطية والتخ تعتمد ملء الزما
للموائع وسريا الحرارة ,تطور البرمجيات الجاهزة.
 CSE 555ديناميكا اإلنشاءات 5
معادالت الحركة ,االهتزاز الحر والممنوع ذو درجة الحرية الواحدة لألنومة ,األنومة المتعددة ,
درجات الحرية ,االهتزاز الحر ,االهتزاز التوافقخ المقيد ,األحمال المفاج ة والعشوائية ,الحل العددي
للمصائل الديناميكية ,مقدمة ل,ندسة الزالزل ,مقدمة لالهتزازات االحتمالية ,المصائل الخطية والغير
خطية ,تطبيقات بالحاسب اآللخ.

(تخصص إدارة مشروعات التشييد)
 CSE 555هندسة التشييد
دراسة االنواع المختلفة لمعدات الحفر ومعدات تحريا التربة – االنواع المختلفة ما الرافعات – معدات
الرصف – دراسة طرل الحفر العميق وسند جوانب الحفر – الحفر فء الصخور – االبار النقطية –
تشييد االنفال.
 CSE 555إدارة المخاطر فى مشروعات التشييد
تعريف المخاطر فء التشييد – طريقة إدارة مخاطر التشييد – تحليل المخاطر باستخدام اسلوب مونت
كارلو – محاكاة البرامج الزمنية – محاكاة تكلفة المشروع – تتأير المخاطر ملء اقتصاديات المشروع
– حصابات الطوارئ.

 CSE 555إدارة الجودة واالمان فى التشييد
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تعريف الجودة واساسيات إدارت,ا فء التشييد – اقتصاديات الجودة – ال,يكل التنويمء للمشروع لغرض
الجودة – إدارة الجودة الشاملة – إدارة الجودة فء التشييد – اسباب الحوادص فء التشييد – قياس
ادا المقاول فء االما – دور المشاركو فء التشييد لتحقيق االما – برامج اما التشييد – دراسة
حالة المداد برنامج االما .
 CSE 551بحث منفصل (إدارة مشروعات التشييد)
نقطة بحث مصتقلة لكل طالب فء مجال إدارة مشرومات التشييد.

(تخصص خواص واختبار المواد)
 CSE 555تقييم و مراقبة حالة المنشأت
تصنيف المنشتت بتنوام,ةا طبقةا َ لمةواد وطةرل اإلنشةا  ,إسةتراتيجية تقيةيم المنشةتت  ,موةاهر و أسةباب
تدهورحالة المنشتت بتنوام,ةا ,العوامةل التةخ تةردي لتةدهور مةواد اإلنشةا المختلفةة ,طةرل مراقبةة حالةة
المنشةةةتت  ,اإلختبةةةارات المختلفةةةة لتقيةةةيم حالةةةة المنشةةةتت بتنوام,ةةةا  ,الطةةةرل اإلحصةةةائية لتقيةةةيم نتةةةائج
اإلختبارات  ,الصيانة المعتادة للمنشتت المختلفة  ,مقدمة إلمادة تتهيل المنشتت.
 CSE 555مواد الخرسانة المتقدمة و أنواع الخرسانة الخاصة ()5
مراجعة ألنواع الخرسانة المصلحة التقليدية  ,أنواع خرسانات خاصة وتشمل الخرسانات العالية المقاومة
 ,العاليةةة األدا  ,الخرسةةانة المصةةلحة وباألليةةا الخفيفةةة الةةوز – المشةةاكل المتعلقةةة بالمتانةةة  ,خرسةةانة
األجةةوا الحةةارة  ,أنةةواع جديةةدة ,مشةةاكل التحمةةل المحليةةة و الطةةرل المختلفةةة للحمايةةة  ,مف,ةةوم التصةةميم
المتيا ومواصفات الكود .التركيز فء المن,ج سيتم ملء التطورات التء تمةت ملةء أرض الواقةع فةء هةذا
المجال.
 CSE 555التأثيرات البيئية على الخرسانة
مراجعةةة ألدا الخرسةةانة المصةةلحة الصةةليمة  ,العوامةةل المةةرأرة مل ةء سةةالمة الخرسةةانة المصةةلحة  ,تحمةةل
الخرسانة  ,طبيعة العيوب الناجمة ما تةتأير العوامةل البي يةة ملةخ الخرسةانة المصةلحة  ,ظةاهرة الصةدأ ,
تةةتأير الحريةةق ملةةخ الخرسةةانة المصةةلحة  ,حمايةةة و إصةةال ,الخرسةةانة المصةةلحة المت,الكةةة  ,مقدمةةة لمةةواد
اإلنشا المصتدامة .
 CSE 555صيانة وإعادة تأهيل المنشآت
تصنيف المبانخ الحديثة و التاريخية تبعا َ لمواد وتقنيات البنا  ,أساسيات أممال التقييم و التخطيط ألممال
الصيانة و/أو إمادة تتهيل المنشتت  ,األسباب العامة إلن,يارات المنشةتت و تةدهور حالةة مةواد اإلنشةا و
تحليل هةذه األسةباب ,المةواد و التقنيةات ا لحديثةة والتقليديةة فةخ مجةال تةدميم  /تةرميم المنشةتت الحديثةة و
التاريخية  ,مواصفات و توافق المةواد المصةتخدمة فةء التةرميم  ,المةواد المبتكةرة فةخ مجةال تةدميم/ترميم
المنشتت .
 CSE 550ميكانيكا انهيار المواد
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حصابات كثافة االج,اد فةء مجةال ميكانيكةا االن,يةار الخطةء المةر – طريقةة العناصةر المحةددة و تشةمل
ملء العناصةر المميةزة فةء ميكانيكةا االن,يةار الخطةء المةر  ,المعةايرة المطاومةة لحصةاب معةدل تحةرر
الطاقة الحرجة ,معيار االن,يار ذو الوطع المخلوط  ,مبادئ االن,يار المر اللد  ,انتشار الشرخ بتةتأير
الحمل الدورى – طرل التصميم باستخدام ميكانيكا االن,يار – تطبيقات ميكانيكا االن,يةار ملةء الخرسةانة
العادية والمصلحة.
 CSE 555ميكانيكا المواد المركبة
مقدمة للمواد المركبةة  ,مكونةات المةواد المركبةة  ,التحليةل المةر للمةواد التةخ تعتمةد فةخ خواصة,ا ملةخ
إتجاه التحميل  ,الصلوك العام لطبقة المادة المركبة ,خوا المواد المركبة التخ ل,ا خوا متماألة حةول
محوريا مةا محةوري التحميةل  ,تحويةل المحةاور  ,معيةار مقاومةة طبقةة المةادة المركبةة ,الصةلوك طبقةة
المادة المركبة ملخ مصتوي المكونةات ,الصةلوك العةام للةو ,المةادة المركبةة ,تصةميم لةو ,المةادة المركبةة
المركبة ,نموذج مبصط لتمثيل جصا ة و مقاومة ألوا ,المواد المركبةة بإسةتخدام طريقةة العناصةر الحديةة,
تطبيقات للمواد المركبة فخ مجال ال,ندسة اإلنشائية.
 CSE 555بحث منفصل (خواص و اختبار المواد)
إجرا دراسة تفصيلية ملخ أحد الموطومات فخ مجال تطوير و استخدام مواد اإلنشا الحديثة .

(تخصص المنشات المعدنية)
 CSE 555انبعاج األلواح والقشريات المعدنية
نورية األلوا ,الرقيقة  ,انحنا وانبعاج األلوا ,الرقيقة  ,تتأير العيوب والشوائب األولية  ,انبعاج
وانحنا البالطات المصتعمدة  ,انبعاج القشريات االسطوانية.
 CSE 555تصميم منشآت معدنية متقدم
معايير التصميم العالمية  ,معايير المواد العالمية  ,فلصفة وتقارب التصميم بطريقة الحاالت الحدية ,
معايير األحمال  ,طرل التحليل  ,قطامات األمضا المعرطة لالنحنا وسعات,ا  ,مقارنات مالمية
لألمضا المعرطة لالنحنا  ,قطامات األمضا المعرطة للضغط وقدرت,ا ملء التحمل  ,مقارنات
مالمية لألمضا المعرطة للضغط  ,قدرة تحمل األممدة والكمرات  ,مقارنات مالمية ألمضا األممدة
والكمرات  ,الوصالت المثبتة بالبر ام والوصالت الملحومة.
 CSE 551تطبيقات الحاسب اآللي في تصميم المنشات المعدنية
طرل الحصاب  ,البرمجيات الجاهزة للتحليل والتصميم  ,تج,يز المعطيات  ,تفصير مقارنة الكودات
العالمية  ,الرسومات التفصيلية ورسومات الور ة.

 CSE 555بحث منفصل (منشآت معدنية )
يجةةب تقةةديم مقتةةر ,بحثةةء يكتبةةه الطالةةب و معتمةةد مةةا مضةةو هي ةةة التةةدريس و رئةةيس ال  MBAقبةةل
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التصةةجيل .كةةذلا ,ملةةء الطالةةب أ يقةةدم دراسةةة بحثيةةة فةةء مجةةال المنشةةآت المعدنيةةة أو المنشةةات المركبةةة
المقتةر باألممةال ولةه مالقةة بجميةع مناصةر البحةث .طةرل البحةث و االسةتنتاجات يةتم مرطة,ا ةةف,يا
وكتابيا بطريقة تتفق مع المعايير المتفق ملي,ا ما المجتمع البحثء.

مقررات المصتوي الصابع
(تخصص خرسانة مسلحة)
 CSE 505خرسانة مسلحة متقدمة
انحنا مناصر الخرسانة المصلحة المعرطة لعزوم  ,تصميم وسلوك العناصر المصتمرة والمعرطة
لعزوم  ,األسقف أنائية االتجاه  ,تصميم األممدة النحيفة  ,وصالت الكمرات باألممدة  ,ترخيم األمضا
الخرسانية المصلحة  ,التصميم لقوى الق وااللتوا  ,تصميم االساسات  ,النمذجة بالحاسب اآللخ
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لتحليل وتصميم المنشات الخرسانية المصلحة.

 CSE 505تصميم وسلوك الكباري الخرسانية سابقة اإلجهاد و منشات أخرى
القوى الناتجة ما سبق اإلج,اد فخ المنشات الغير محددة استاتيكيا  ,مثل الكمةرات المصةتمرة واإلطةارات
والبالطات باستخدام طريقة اتزا الحمل  ,طريقة القوة  ,والعوامل المرأرة ملء سبق اإلج,اد  ,التحليل
بالطريقة الحدية للمنشات المصتمرة والصابقة اإلج,اد  ,التخيمات االبتدائية والمعتمدة ملةء الةزما  ,تةتأير
الزحف واالنكماش فةخ المنشةات الغيةر محةددة اسةتاتيكيا  ,تةتأير فةرل ال,بةوط  ,سةلوك الزحةف للمنشةات
المصتمرة ما الخرسانة المصبوبة بالموقع  ,مناقش األنواع المختلفة للكباري ما الخرسانة سابقة اإلج,اد
 ,اختيةةار القطةةاع  ,ترتيةةب البغةةال  ,العةةائم  ,البالطةةة  ,الركةةائز  ,األحمةةال  ,تصةةميم الكبةةاري المائلةةة
والمنحنيةةة  ,التوزيةةةع العةةةام للحبةةةال ( ) Cablesللكبةةةاري المائلةةةة والمنحنيةةةة  ,طةةةرل تشةةةييد الكبةةةاري ,
ا تراطات فخ تصميم الكباري.
 CSE505خرسانة مسلحة متقدمة ()5
التصميم بطريقة حدود اللدونة – تصميم البالطات بطريقة خطوط الكصر – تصميم البالطةات الخرسةانية
سةةابقة الصةةب – تصةةميم الكمةةرات سةةابقة الصةةب – تصةةميم الوصةةالت الخرسةةانية سةةابقة الصةةب –أسةس
تصةةميم الخرسةةانة المصةةلحة باألليةةا وتطبيقات,ةةا – تحليةةل وتصةةميم اإلطةةارات الخرسةةانية فةةخ المنةةاطق
الزلزالية.

(تخصص ميكانيكا التربة واألساسات)
 CSE 501حلقة دراسية بحثية (ميكانيكا التربة و االساسات)
مقدمة فء أساسيات ملم البحث :أس لة البحث – بنا البحث – ممليات البحث وفرطياته –تصميم البحث
– صالحية البحث داخليا وخارجيا – القياسات ومصداقيات,ا – تقنية تجميع البيانات – العناصر األساسية
لمقتر ,البحث.
 CSE 505موضوعات متقدمة في الهندسة الجيوتقنية
موطةةومات متقدمةةة ومختةةارة فةةخ مجةةال ال,ندسةةة الجيوتقنيةةة لمةةد الطالةةب بالمعرفةةة الحديثةةة للتطبيقةةات
والتطويرات فخ هذا المجال.

(تخصص تحليل وميكانيكا اإلنشاءات)
CSE 505ميكانيكا االنهيار
المواهر المميزة لالن,يار –اظ,ار االن,يار وقياسه وإظ,ار ميكانيكيته –الديناميكية الحرارية و المحددة
لالن,يار –المعادالت االساسية لدالة تبديد الج,د وانفعال االن,يار –معادالت حصاب نمو االن,يار –
مقارنة بيا االن,يار القصف و االن,يار اللد –االن,يار الالمتجانس للخرسانة –االن,يار نتيجة التعب –
االن,يار المحلء و المتوسط –تتأير الحجم و الطول المميز –االن,يار المر اللد للمنشآت الخرسانية –
نمذجة االن,يار بطريقة العناصر المحددة.
 CSE 505تحليل واتزان انشاءات متقد م
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العالقة بيا االنفعال و االزاحة لإلطارات  ,واأللوا , ,و منشآت الكابالت –طرل الجرانج و الجرانج
المعدلة للتحليل –تحليل اإلطارات باستخدام المصفوفات –االزاحات الكبيرة للمنشآت اللوحية –
االنبعاج المتبادل –برمجيات الحاسب اآللء التجارية  ,االمتماد ملء الدليل والتحقيق للتحليالت ما
الدرجة الثانية ,تحليل منشآت الكابالت باستخدام الحاسب اآللء ,أنماط منشآت الكابالت.

(تخصص إدارة مشروعات التشييد)
 CSE 505المطالبات وفض النزاعات فى مشروعات التشييد
تعريف المطالبات – انواع المطالبات فء التشييد – تج,يز وأائق الشكوى – خطوات فض المنازمات –
المقارنة بيا حاالت التصوية واالحتكام والتحكيم – حاالت دراسية.
 CSE 550الطرق الكمية فى إدارة التشييد
استخدام البرمجة الخطية والمحاكاة لحل كثير ما المشاكل فء إدار المشرومات مثل تقليل مصافات
النقل ,تقليل تكلفة خلط الركام – تقليل تكلفة نقل التربة – اختيار المشارع فء حالة نق مناصر العمل
– محاكاة مصتلة اختيارمدد مربات النقل لتعمل مع لودر.
 CSE 555إدارة مشروعات التشييد متقدمة
موطومات مختارة متقدمة لتغطء التطور فء مجال إدارة مشرومات التشييد.
 CSE 555تطبيقات الذكاء االصطناعى فى إدارة التشييد
مقدمة ما الذكا االصطنامء – مبادئ إمداد النوم الخبيرة – استخدام النوم الخبيرة فء مجال التشييد –
استخدام الشبكات العصبية فء مجال التشييد – استخدام تكنولوجيا المعلومات فء مجال التشييد.

(تخصص خواص واختبار المواد)
 CSE 555استخدام اآلالت فى أبحاث المواد
أساسيات و تطبيقات اإلختبارات و أنومة القياس الشائعة اإلستخدام فخ مجال أبحاص مواد البنةا  ,طريقةة
انحرا األ عة الصينية  ,المصل الميكروسكوبء االلكترونء  ,امتصا التحليل الطيفةء  ,األ ةعة تحةت
الحمةةرا وطريق ةة رامةةا لتشةةتيت الطيةةف  ,التحليةةل االلكترونةةء بالمجصةةات الدقيقةةة التحليةةل – التحليةةل
البتروجرافء وتحليل المقاطع الرقيقة ,أج,زة طرل اإلختبار و تحليل الخطت.
 CSE 555أسس نمذجة للمواد
مالحوات مامة ملخ نمذجة المواد ,الكميات الممتدة ما االج,اد واالنفعال االنحرافء  ,التمثيةل ال,ندسةء
لالج,اد و مف,وم المصتوى  , Piطاقة االنفعال وكثافة الطاقة المتممة فء المواد الصلبة المرنة  ,العالقات
الالخطيةةة لالج,ةةاد واالنفعةةال المةةر  ,النمةةوذج التكةةاملء للمةةواد المتجانصةةة  ,نمةةاذج االج,ةةاد واالنفعةةال
التزايدية المتغيرة  ,معايير االن,يار المتعددة المتغيرات  ,نمةاذج االن,يةار المرنةة التامةة اللدونةة  ,طريقةة
العناصر المحددة فء مصائل المرونة اللدنة.
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 CSE 551ميكانيكا االنهيار
المواهر المميزة لالن,يار –اظ,ار االن,يار وقياسه واظ,ار ميكانيكيته – الديناميكية الحراريةة و المحةددة
لالن,يةار – المعةةادالت االساسةية لدالةةة تبديةد الج,ةةد وانفعةةال االن,يةار – معةةادالت حصةاب نمةةو االن,يةةار –
مقارنة بيا االن,يار القصف و االن,يار اللد – االن,يار الالمتجانس للخرسانة – االن,يار نتيجة التعةب –
االن,يار المحلء و المتوسط – تتأير الحجم و الطول المميز – االن,يار المر اللد للمنشآت الخرسانية –
نمذجة االن,يار بطريقة العناصر المحددة.
 CSE555مواد الخرسانة المتقدمة و أنواع الخرسانة الخاصة ()5
مقدمة  ,دور مواد الخرسانه التقليديه و المتقدمه و طريقة صنامة الخرسانة فخ تغير خوا الخرسانه ,
أنواع الخرسانة ذات الكثافة الخاصة  ,الخرسانة مالية المقاومة و الفائقة المقاومة  ,أنواع الخرسانة ذات
التصليل الخا  ,ظرو الصب القاسية المختلفه وأنواع الخرسانه المناسبة ل,ا ,انواع خرسانات خاصة
لتطبيقات مختلفه.

(تخصص المنشات المعدنية)
 CSE 555المنشآت المعدنية ذات الحوائط الرقيقة
اتزا األلوا ,والعناصر الرقيقة تحت تتأير االج,ادات المختلفة  ,سلوك األلوا ,الالحق لحدوص االنبعاج
 ,الصلوك المتبادل لالنبعاج فء المنشآت ذات الحوائط الرقيقة.
 CSE 555المنشآت المركبة من معدن وخرسانة
المنشآت المركبة  ,تصميم الكمرات و البالطات المركبة  ,الصلوك المركب ,تصميم وصالت الق ,
الجزئء ,تتأير الزما ,
 ,تصميم البالطات المركبة ,الصلوك التبادلء للق
درجة وصالت الق
تصميم األممدة المركبة  ,الوصالت المركبة.
 CSE 555منشات معدنية خاصة
الخزانات المعدنية :الخزانات العالية ,والخزانات الدائرية ,و الخزانات المصتطيلة ,الصوامع المعدنية ,
المداخا ,منشات فرا ية معدنية  ,أبراج النقل المعدنية  ,المنشات المعدنية سابقة اإلج,اد  ,المنشات
كبيرة البحر.
 CSE 550المنشآت المعدنية ذات االرتفاعات العالية
االمتبارات الخاصة للنوم االنشائية للمبانء العالية وتطبيقات,ا ,نوم التدميم بالشكاالت  ,االطارات
المعدنية الجاس ة  ,المنشآت األنبوبية  ,األنابيب المحزمة  ,مقاومة األحمال الجانبية :أحمال الريا, ,
أحمال الزالزل  ,تتأير االلتوا  ,تطبيقات.
 CSE 555المنشآت المعدنية المعلقة و الملجمة
تصنيفات نوم التعليق والتثبيت  ,مواد اإلنشا  ,تفاصيل الوصالت  ,تحليل استاتيكء  ,تحليل ديناميكء
 ,استخدام البرمجيات.
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