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  دورة قصرية

  
  تصميم المنشات الخرسانية لمقاومة الزالزل

  هـ١٤٣٠ دى األخرةمجا ٣ - مجادى األوىل ٢٨

 :تعريف بالدورة

  التـصميم   هذه الدورة الدراسية على تقديم مواصـفات       يركز برنامج   
من ف. لهزات الزلزالية لتأثير ا ت الهندسية   آ المنش من أجل مقاومة  المطلوبة  

ال إ اليمكن وصـفه     عه الجغرافي ار حدوث الزالزل وتوز   رالمعلوم أن تك  
ال تتوفر في الوقت الراهن وسـائل        و ،من خالل نماذج تفريبية وعشوائية    

ن التصميم الهندسي المقاوم للزالزل     إلذلك ف . دقيقة للتنبؤ بحدوث الزالزل   
ضرار الزالزل على األنفس والممتلكـات تعتبـر        أوفاعليته في الحد من     

مين للمبـاني    ينبغي على المهندسـين والمـصم      الذ . األهمية ة بالغ آأمور
الهزات الزلزالية على المنـشات  يد يتأثير  لمام ج إالهندسية أن يكونوا على     

وأن يكونوا ملمين بتفاصيل المواصفات الهندسية الالزمة للمبـاني لكـى           
ولهذا الغرض فقد أختيرت محتويات هذه الـدورة         .تكون مقاومة للزالزل  

ـ        كن  الدراسية لتمكّ   يل مشارك من كسب الخبرات والمهارات العملية الت
 عند تعرضها لنماذج محددة   وتصميمها سانيةتمكنه من دراسة المباني الخر    

  .من الهزات الزلزالية
  

  :مواضيع الدروة 

   :التالية الرئيسية  على المواضيع الدراسية الدورةهذهبرنامج  حوييس

  .ات األرضية الناجمة عن الزالزلل الهزيتحل .١
  .دراسات عن المناطق الزلزالية والتنبؤ بالزالزل .٢
  .نشائيةإل اة ردود الفعلالهزات األرضية ووسائل دراس .٣
 .أساسيات التصميم الهندسي المقاوم للزالزل .٤
  . تحليل سلوك المباني تحت تأثير الزالزل .٥
 .صور التصاميم المعمارية المقاومة للزالزل .٦
  . وتصميمهاأساسيات تحليل المباني الخرسانية .٧
مفصلياتها من   و الخرسانيةالمنشآت  مكونات    تصميم مواصفات .٨

  . زلمقاومة اازالأجل 
جمـة عـن    اكل البنائية المقاومة للقوى الجانبية الن     اتصميم الهي  .٩

نــشائية إلجــدران القــص، الهياكــل ا(ات الزلزاليــة الهــز
 ).والمزدوجة

  . وهندسة األساساتالدراسات المتعلقة بالتربة .١٠
ـ دراسات حـول التحليـل غيـر الخطـي ل          .١١ أثير الـزالزل   ت

 .تصميم المباني الخرسانيةأستخداماتها في و
وتصميمها الهندسية  المنشآت  دراسةالحاسب اآللي فيبيقات تط .١٢

  . من أجل مقاومة تأثير الهزات الزلزالية
 .  تفوية المباني القائمة من أجل مقاومة الزالزل .١٣

  

  :تنظيم الدورة

 بحيث تكـون فـي      ،ستقدم مواضيع الدورة خالل أربع فترات يوميا        
 لتـدريب العمليـة  مجموعها عبارة عن عدد من المحاضرات، وفتـرات ا        

فـي تحليـل     إلطالع المشاركين على استخدامات الحاسب اآللي        للتصميم
  .وتصميم المباني عند تعرضها لنماذج محددة من الهزات الزلزالية

  
  :برنامج الدراسة 

وينتهـي يـوم     ،  جمادى األولى  ٢٨يوم السبت    الدورةيبدأ برنامج     
)  م ٢٠٠٩ أبريل ٢٢-١٨ :الموافق(هـ  ١٤٣٠جمادى األخرة  ٣األربعاء  
وتنتهي الفتـرة الثانيـة     ،    صباحا ٨ر٠٠ الفترة األولى الساعة     بحيث تبدأ 

مع العلم أن البرنامج اليومي تتخللـه        ،يومياً مساء   ٣ر٠٠حوالي الساعة   
 دقيقة للمرطبات صباحاً وبعد الظهر، باإلضـافة إلـى          ٣٠فترتان مدتهما   

  . ظهراً لتناول وجبة الغداء١ر٠٠ صباحاً إلى ١١ر٣٠فترة أخرى من 

  :مكان الدورة 

ستقام هذه الدورة في الحرم الجامعي بجامعة الملـك فهـد للبتـرول               
كون المحاضرات وحلقات النقـاش فـي قاعـة         وست. والمعادن بالظهران 
ما الفترات العملية فستكون فـي      أ،  ) ٢٠(بناية  ) ٠٠١(المحاضرات رقم   

   .)١٤(بمركز تقنية المعلومات مبنى رقم ) ٢٥٦( رقم معمل الحاسب اآللي
  

  :هيئة التدريس 

هيئـة    أعـضاء  نخبة مختارة من  تتكون هيئة تدريس هذه الدورة من         
 بجامعة الملك فهد للبترول      وعلوم األرض  ندسة المدنية  اله يالتدريس بقسم 

عضو من هيئة التدريس بقسم الهندسة      بالتعاون مع    و والمعادن بالظهران، 
 ولذا فإن هيئة تدريس هذه      ،)أمريكا( بمعهد جورجيا للعلوم والتقنية      المدنية

 في التدريس والبحث والتـدريب العملـي        الالزمة خبراتالالدورة تمتلك   
  .١٤ستخدام الحاسب إ الهندسي بللتصميم

  

  :شهادات الدورة 

الـدورة  هـذه    إتمامات  شهادالهندسة التطبيقية في الجامعة       كلية حتمن  
  .الدورة برنامج من% ٨٠ين الذين يحضرون مشاركلل
  

  :تكاليف الدورة 

،  ريـال سـعودي    ٦٥٠٠رسوم التسجيل المبكر في هذه الدورة هي          
 بـرامج التحليـل والتـصميم     ة ومنها    الدور تغطي هذه الرسوم مذكرات   و

لي باإلضافة إلى المرطبات ووجبة الغـداء       آل باستخدام الحاسب ا   الهندسي
وللتسجيل في الدروة ترسـل الرسـوم   . كمال الدورةإ وحفل   المقدمة يوميا 

.  شيكات مصدقة ألمر جامعة الملك فهد للبترول والمعادنبوساطة
 

  :لتحاق بالدروة الطريقة ا

المهندسـين  والمهندسـين المـدنيين     جميع   تدريس الدورة تدعو هيئة     
الذين [نشائي وطالب الدراسات العليا     إل للتصميم ا  الممارسينستشاريين و الا

لتحاق المرفق الإلكمال طلب ا] لديهم درجة في الهندسة المدنية أو مايعادلها
  : إلى العنوان التالي  قبل موعد الدورة بزمن كافوإعادته

  هد للبترول والمعادنجامعة الملك ف
  ٣١٢٦١ الظهران ٥٠٢٦ص ب 

  المملكة العربية السعودية
  )٠٣ (٨٦٠-٢٩٨١ : هاتف

 هـ،  ١٤٣٠ األولى جمادى ٢٠ هو    المبكر لتحاقالخر موعد لطلب ا   آ
 لتحـاق الات  التسجيل المبكر ليتمكن كل مشارك من اكمال متطلبـا        يلزم  و

  . لدورة بذلك وأشعار منسق ا قبل موعد الدورة بوقت كافالمبكر
  

  :علومات إضافية م

   :منسق الدروةبمباشر ال يمكن اإلتصال اضافيةللحصول على معلومات  

  ود الغامدي  عب بنسعيد. د
  قسم الهندسة المدنية

  ٣١٢٦١ الظهران – ١٨٩٦ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  )٠٥٠( ٤٨٠ -٣٣٥٧ ؛ أو) ٠٣ (٨٦٠-٢٥٧٠ : هاتف
  )٠٣ (٨٦٠-٢٨٧٩: فاآس 

  
  :السفر واإلقامة يبات ترت

تخاذ الترتيبات الالزمة للـسفر إلـى الظهـران         اينبغي على المشاركين    
ـ     لدورةواإلقامة أثناء فترة ا     الحـصول علـى     شاركين، ومع هذا يمكن للم

 التي يمكـن الحـصول علـى        أسعار خاصة في عدد من الفنادق المحلية      
ة الملك فهـد    عناوين مراسلتها عن طريق مكتب العالقات العامة في جامع        

ــاتف  ــى ه ــالظهران عل ــادن ب ــرول والمع ).٠٣(٨٦٠٣١٠٠:  للبت

 


