
 دراسي   مقرر  محتوى صفحة  إعداد   2 رقم   نموذج
Module Form No. 2 

 
)1المقرر الدراسي ( الخرسانة المسلحة  

 
 

على طرق تصمیم وتحلیل األجزاء و الطالب على المواد الداخلة في صناعة الخرسانة المسلحة وخصائصھا یتعرف .1
 عمل كل طریقة.الخرسانیة المسلحة ومبدأ 

 وكیفیة استخدامھ.  ACI-318ود على الك التعرف .2
 . مقاومة القص و  على طریقة تحلیل وتصمیم العتبات الخرسانیة بمختلف مقاطعھا لمقاومة عزوم االنحناء التعرف .3
 میم المنشاءات المستمرة من عتبات واالسقف أحادیة االتجاه.صعلى كیفیة ت التعرف .4
 لتسلیح ونقاط القطع والتشغیلیة.على مد ووصل حدید ا التعرف .5

 

 1.أ.المعرفة والفھم
 
 ان یتعرف الطالب على مكونات وخصائص المواد المستخدمة في الخرسانة المسلحة   1أ
 العوارض الخرسانیة المسلح ولجمیع مراحل التحمیل ولغایة حمل االنھیار. ان یتعرف الطالب على كیفیة عمل الخرسانة المسلحة وكذلك سلوك  2أ
 ان یتعرف الطالب على العوارض أحادیة وثنائیة  التسلیح. 3أ
 ان یتعرف الطالب على االمعلومات الالزمة لتصمیم االعوارض المستمرة والبالطات احادیة االتجاه  لالنحناء والقص.  4أ
 ان یتعرف الطالب على الیة مد ووصل حدید التسلیح  5أ

 المھارات الذھنیة: -ب
 

 ان یربط الطالب الیة عمل مكونات الخرسانة المسلحة مع بعضھا لمقاومة االحمال المسلطة علیھا.  1ب

 ان یستنتج الطالب الجداول والرسوم البیانیة الخاصة بتصمیم العوارض الخرسانیة المسلحة.    2ب

 یمیز الطالب الفرق التصمیمي للكمرات المستمرة وبسیطة االسنادان  3ب

ان یكون الطالب قادرا على استنتاج التصمیم االقتصادي للعنصر الخرساني بمعرفة األماكن المناسبة لقطع وتوزیع حدید التسلیح وفق نسبة   4ب
 العزوم في الكمرة  

 كمرات بعد تصمیمھا وتفادیھا . ان یحل الطالب مشاكل االنحراف التي تتعرض لھا ال 5ب

 المھارات العلمیة والمھنیة: -ج
 

 الخاصة بتصمیم المنشآت الخرسانیة المسلحة.  ACI-318ن یستخدم الطالب كود  ج1
 ان یصمم الطالب العوارض والبالطات احادیة وثنائیة االتجاه ورسم كافة التفاصیل االنشائیة لھا.  ج2
 البالطات الخرسانیة مع كمراتھا المستمرةان یصمم الطالب  ج3
 ان یمیز الطالب اماكن قطع ووصل حدید التسلیح  ج4
 رات والبالطات الخرسانیة مان یمیز أھمیة االنحراف اللحظي واالنحراف على المدى البعید للك ج5

 المھارات العامة: -د
 

 باستخدام الحاسب االلي والتصمیم القدرة على استخدام برامج التحلیل   د 1

 ان یكون الطالب قادرا على حل المشاكل الھندسیة  د 2
 معرفة التصامیم الجیدة للخرسانة المسلحة  ان یكون قادرا على  د 3

 ان یكون الطالب قادرا على تنفیذ بعض االعمال الخرسانیة   4د
 ان یكون الطالب قادرا على المشاركة في فریق عمل  5د

 Overview  المقرر  عن عامة نظرة

(ILOs)



 

 المحاضرات  .1
 المناقشة .2
 حل التمارین. .3

 

 
 

یة ئو النسبة الم تاریخ التقییم  طرق التقییم  ت   مالحظات  
  خامسلا االسبوع امتحان نصفي  1

 والعاشر 
30  

ھي امتحان شف 2     
    امتحان عملي  3
عشر  الرابع االسبوع امتحان نھائي  4  60  
الفصل  خالل النشاط  5  10  

المجموع                100%   
 

 

 Strategy  Teaching  التدریس  طریقة

Assessment  التقییم 


