
 

 وصف المقرر

 

 

 رظًُى أَىاع يخزهفخ يٍ األصبس.س واخزُب

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 انكهُخ انزمُُخ انًضُت  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

   انجُبء واالَشبءادهُذصخ رمُُبد   / انًشكز ؼهًٍ انمضى ان .2

 BC0403   / هُذصخ االصش رمُُخ  اصى / سيز انًمشس .3

 يسبضشاد َظشَخ وػًهُخ وصفشاد ػهًُخ أشكبل انسضىس انًزبزخ .4

 صُىٌ انفظم / انضُخ .5

 صبػبد اصجىػُب 5 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .6

 2119-8-8 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

، فسض انزشثخ ، زضبة لذسح رسًم انزشثخ ، اخزُبس ورظًُى شزؼهى انطبنت أصبصُبد هُذصخ األصصىف َ

 أَىاع يخزهفخ يٍ األصبس.
 ويب  رزضًُه يٍ يشازم ويؼذاد وانفسىص انًخزجشَخ وانًىلؼُخرسشَبد انزشثخ 

 وزضت اخزالف خىاص االصبس وانزشثخ وانزسًُم ثبنطشق انًخزهفخ  رسًم انزشثخ لبثهُخزضبة 
 ولبثهُخ رسًههب  خ فُهبيواَىاػهب واخزالف طشق االَشبء وانًىاد انًضزخذدساصخ اصش انشكبئز 

 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسيخشخبد ان .11



  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 واهًُزهب وانزؼشف ػهً اَىاػهب ورظُُفبرهبيجبدٌء هُذصخ االصش رؼهُى انطهجخ  -1أ 
   نًؼشفخ لبثهُخ رسًم انزشثخ نالَىاع انًخزهفخ يٍ االصشرؼهُى انطهجخ انسضبثبد  - 2أ

 ػاللزهب ثبندبَت انزطجُمٍثُظشَبد هُذصخ االصش ورىصُغ اندبَت انًؼشفٍ انًزؼهك  -3أ

  الَىاع يخزهفخ يٍ االصشرؼهُى انطهجخ انزظًُى االَشبئٍ  -4أ
 وانًشبكم انًزؼهمخ ثهب. رؼهُى انطهجخ طشق زضبة انثجبد نهًُسذساد انزشاثُخ -5أ

 رؼهُى انطبنت زضبة انمىي انًؤثشح ػهً اندذاسٌ انضبَذح -6
 
  ًمشس.انخبطخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

  االَىاع انًخزهفخ يٍ االصش          رظًُىرسهُم واػذاد يالكبد هُذصُخ رمُُخ يؤههخ فٍ  –- 1ة    

 رطىَش خبَت انسش انهُذصٍ وارخبر انمشاساد انهُذصُخ انًُبصجخ فٍ يىلغ انؼًم  – 2ة 

 وطشَمخ انزؼبيم يؼهب        نهُذصخ االصشيزبثؼخ انزطىس انذائى فٍ انزمُُبد انسذَثخ  – 3ة 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًسبضشح   .1
 انًخزجش .2
 انسهمبد انذساصُخ وانزذسَت انظُفٍ  .3
 انضفشاد وانُذواد انؼهًُخ  .4
 انكزت انؼهًُخ  .5
 االفالو انؼهًُخ .6
 

 طشائك انزمُُى      

 

 اخشاء االخزجبساد ) َىيٍ ، فظهٍ. َهبئٍ( 
 انزمُُى انضُىٌ

 انىاخجبد انًُزنُخ

 االخزجبساد انًفبخئخ

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 انًالزظخ واالدسان وانزسهُم وانزفضُش -1ج  
 انًمذسح ػهً اصزخذاو انًؼشفخ انًكزضجخ فٍ رظًُى انًضخبد  -2ج

 االصزُزبج وانزمُُى فٍ زم انًشبكم انهُذصُخ -3ج

  
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 يدًىػبددساصخ ورمُُى يشبسَغ هُذصُخ وثشكم   – 1
 انزسهُم وانزفضُش انؼهًٍ نهُزبئح انًخزجشَخ -2

 

 
 طشائك انزمُُى    

 

 اخزجبساد ػًهُخ  .1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخزجبساد َظشَخ .2
 رمبسَش .3
 َشبطبد طفُخ  .4
 اػًبل رطىػُخ خًؼُخ .5

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (.انزأهُهُخ انًهبساد انؼبيخ و -د 

 ارخبر انمشاساد يغ يضزىي ػبل يٍ انًضؤونُخ -1د 
 انًمذسح ػهً اداسح انًشبسَغ وانًهبو  -2د

 انًمذسح ػهً انزؼبوٌ يغ االخشٍَ وانؼًم ثشوذ انفشَك انًزكبيم -3د

 انزؼبيم ضًٍ اخاللُبد انًهُخ وانزُجؤ ثبنزأثُش االخزًبػٍ وااللزظبدٌ وانجُئٍ نهسهىل انهُذصُخ   -4د



 انًمشس ثُُخ .11

يخشخبد انزؼهى  انضبػبد األصجىع

 انًطهىثخ
اصى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 يخشخبد يؼشفُخ 11 1-2
رسشَبد انزشثخ 

 واهًُزهب ويشازههب 

يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش

 يؼشفُخ ويهبسارُخ 15 3-5
ػًك اثبس انزسشَبد 

وانفسىص انًخزجشَخ 

 وانسمهُخ 

يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش

 يخشخبد يؼشفُخ 15 6-8

َظشَبد لبثهُخ 

انزسًم نالصش 

انضسهخ وانؼىايم 

 انًؤثشح ػهُهب 

يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش

9-11 15 
 يؼشفٍ ويهبسارٍ

 

انطشق انًخزهفخ 

نسضبة هجىط 

 انًُشبد

يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش

 يؼشفُخ 21 12-15
انزظًُى االَشبئٍ 

 نالصش انضسهخ

يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش

 ويهبسارٍ يؼشفُخ 25 16-21

صش ، اانؼًُمخصش الا

انشكبئز وطشق 

وزضبة لبثهُخ زهب ُرُف

رسًههب ويدًىػبرهب 

 وهجطىهب 

يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش

 يؼشفُخ  5 21
زضبة ضغظ انزشثخ 

 اندبَجٍ

يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش

 يؼشفُخ 11 22-23
انزظًُى االَشبئٍ 

 نهدذساٌ انضبَذح

يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش

 يؼشفُخ 11 24-25
انزظًُى االَشبئٍ 

 نالنىاذ انشكبئزَخ

يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش

26-27 5 
 يؼشفٍ ويهبسارٍ

 
طشق زضبة ثجبد 

 انًُسذساد

يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش

 طشق رسضٍ انزشثخ يؼشفُخ ويهبسارُخ 5 28
يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش

29-31 11 
 يؼشفٍ ويهبسارٍ

 
 رضهُر انزشثخ

يسبضشاد 

َظشَخ وػًهُخ 

 وافالو ػهًُخ

ايزسبَبد 

َىيُخ وشهشَخ 

 ورمبسَش



 

 

 

 

 انجُُخ انزسزُخ  .11

  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

   ”Bowles” Foundation Analysis & Design  ـ انًشاخغ انشئُضُخ )انًظبدس(  2

 

 اـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ ، انزمبسَش ،.... ) 
1- By Braja-M.   Dass, “Principles of 

Foundation Engineering” , Fifth Edition , 

2-  Peck , Hunson & Tharnborm, ” 

Foundation Engineering” California 

University 2006 . 

 
ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ، يىالغ االَزشَُذ 

.... 
1- https://www.academia.edu/36726035

/Principles_of_Foundation_Engineering
_8th_Eighth_Edition_ 

2- https://easyengineering.net/soil-
mechanics-and-foundation/ 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساصٍ  .12

 ًَبرج يخزجشَخ الَىاع يخزهفخ يٍ االصش رىفُش اخهزح يخزجشَخ زذَثخ يشرجطخ ثبنسبصت نغشع دساصخ    .1

 ثظىسح دلُمخ ورؼهُى انطبنت كُفُخ انزؼبيم يغ انزمُُبد انسذَثخ ورطىَش ايكبَُبره انؼهًُخ.
 طشق رسضٍُ خىاص انزشة انضؼُفخ الَزشبسهب انىاصغ فٍ انؼشاق انزىصغ فٍ يىضىع  .2
 Plaxis 3Dو  Plaxis 2Dادخبل انجشيدُبد انسذَثخ انًزؼهمخ ثهُذصخ االصش ويُهب ثشَبيح  .3
 

https://www.academia.edu/36726035/Principles_of_Foundation_Engineering_8th_Eighth_Edition_
https://www.academia.edu/36726035/Principles_of_Foundation_Engineering_8th_Eighth_Edition_
https://www.academia.edu/36726035/Principles_of_Foundation_Engineering_8th_Eighth_Edition_


 

 

 

 

 

 


