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 الخطـة الدراسـية 
 إدارة إنشاء-المدنيةـالوريوس فـي الهندسة لـمنح درجـة البك

 تكنولوجيا البناء- المدنيةهندسة وال

 ( ساعة معتمدة بنجاح وفق تعليمات هذه اخلطة.761احلد االدىن للحصول على درجة البكالوريس يف ختصص اهلندسة دراسة )
 تكنولوجيا البناء- املدنيةندسة واهل إدارة إنشاء-املدنيةسة اهلندعلى درجة  البكالوريس يف ختصص توزع الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول 

 توزيـع متطلـبات الخطـة الدراسـية 
 االخـتيارية االجــبارية عدد الساعات المتطــلبات

 71 77 71 متطلبات جامعـة
 - 71 71 متطلبات كلــية

 1 27 17 قسم المتطلبات 
 - 77 77 التخصصمتطلبات 

   761 المجمــوع

 ساعة معتمدة(: 72متطلبات الجامعة ) :والا أ
 ساعة معتمدة(: 27متطلبات إجبارية ) - 

 رمــز 
 المسـاق

 اســــم 
 المســــاق

 المتطلب عــدد السـاعـات  
 المعتمدة عملي نظري السـابق

 - - - - أدبيات احلياة اجلامعية 007ت.س 
 - 3 - 3 علــوم عسكريــة  *700ع ع 
 - 3 - 3 ة عـربــية لغـــ 707ع 
 - 3 - 3 مهارات اللغـة اإلجنليزية 707ل ز 
 - 3 - 3 الرتبية الوطنية 707س.هـ 

 
 

دل الرتاكمـ  ، وحيسب ضمن الساعات املعتمدة املقـررة للتخرج وتعطى نتـائج هـذا املسـاق على أساس النجاح والرسـوب، وال تـدل  نتائجــيف يف اسـاب املعــ   *
اريخ لرجيــو الكليــة العســكرية امللكيــة ومدرســة املردــحع واملعاهــد املعادلـــة هلــا يف اغردا وجيـــوز للطلبــة مــق اغردنيــع أا يدرســـوا مســاق )تــ ويعفــى مــن دراســتيف
 ( مساقا بديال، ويف هذه احلالة تدل  عالمة هذا املساق يف اساب املعدل الرتاكم  للطالب.316االردا احلديث تخ 

 ساعات معتمدة(: 25متطلبات اختيارية ) -
( ساعات معتمدة خيتارها الطالب من لارج كليتـيف يف أاد اجملاالت التالية وحبد أدىن مادة واادة من ك  جمال وحبد أعصـى مـادتع مـن كـ  71خيصص هلا )

 -جمال وهذه اجملاالت ه  :
 أوال : مجال العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التاليـة :

 عدد الساعات وان المساقعن رقم المساق رمز المساق
 3 الرياضـة يف اياتنــا أ700 ت.ر
 3 اللياقـة البدنيـة للجميـع 713 ت.ر 
 3 التذوق الدرامــ  700 ف.د
 3 نشـــوء احلضارات 707 أث
 3 مسامهـة اغردا يف احلضارة اإلنسانية 700 أث
 3 عام( 1000القــــــدس )  706 *  تخ
 3 فـة الكوريـةاللغـة والثقا ك707 ل.ح 
 3 اللغـة الفرنسيـة  أ747 ل.ح
 3 اللغـة اإلسبانيـة  أ717 ل.ح
 3 اللغـة اإلملانيـة أ767 ل.ح
 3 اللغـة الروسيـة أ727 ل.ح



 
 ثانيا : مجال العلوم اإلجتماعية واإلقتصادية ويضم المساقات التاليـة :

 3 اإلدارة واجملتمـع 700 ع.أ
 3 ع اغرديناإلقتصاد واجملتمـ 700 ق
 3 مهارات إداريـة 412 أ.د 
 3 اقـوق اإلنســـاا  707 ح ق
 3 الثقافـة القانونيــة  707 ح ق
 3 الثقافـة اإلسالميـة  700 ش أ
 3 نظام اغسـرة يف اإلسـالم 700  فش 

 3 مفاهيـم إسالميـة أساسيـة  707 ش د
 3 مهارات اياتيـة 700 ت س
 3 اية الطفـ  أساسيات يف رع 700 ت أ 
 3 مفاهيم أساسيـة يف الرتبيـة 700 ت د 
 3 مهارات املعلومـات ب701 ت د
 3 العنف اغسـري  703 أ.ج 
 3 املوارد املائيـة  700 جغ

 3 ثقافـة إعالنيـة  700 ص ح 
 

 ثالثا : مجال العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة ويضم المساقات التاليـة :
 3 وتثقيف صح  صحة عام 700 ب
 3 الكيمياء واجملتمـع 700 ك 
 3 7علوم البيئة  أ 707 ع ب
 3 أساسيات علم الفلك 700 ف

 3 احلوسبة املنزليـة 701 ع ح 
 3 املعلوماتية واجملتمع  701 ا ح 
 3 لدمات تكنولوجيا املعلومات 701 ا أ 
 3 الطاقـة البديلـــــة 700 هق

               
التقدم لإلمتحان في اللغة العربية واللغة  7002/7020لق بإمتحانات المستوى ، يتوجب على كافة الطلبة المستجدين إعتباراا من بداية الفصل األول أما ما يتع

سية ، وهذه ( خارج خطته الدرا022اإلنجليزية والحاسوب على أن يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه اإلمتحانات مساقا إستدراكياا )
 المساقات هي :

 مهارات لغة إنجليزية )إستدراكي(  022ل ز   -
 (  )إستدراكي(2لغة عربية )  022ع   -
 مهارات حاسوب )إستدراكي(  022ع ح   -
 
 
 
 
 
 
 
 



 ساعة معتمدة(:   72متطلبات كلية إجبارية )  ثانياا:
  

 رمــز 
 المسـاق

 اســــم 
 المســــاق

 تطلبالم عــدد السـاعـات  
 المعتمدة عملي نظري السـابق

 - 3 - 3 7تفـاضـ  وتكامـ   707ر 
 707ر  3 - 3 7تفـاضـ  وتكامـ   707ر 
 - 3 - 3 7فيزيـاء عامة  707ف 
 *707ف  7 3 - 7فيزيـاء عامة عمل   701ف 
 707ف  3 - 3 7فيزياء عامة  707ف 
 *707ف  7 3 - 7فيزياء عامة عمل   706ف 
 - 3 - 3 كيميــاء عـامـة)لطلبيف اهلندسة( هـ707ك 
 * هـ707ك  7 3 - كيمياء عـامـة عمل  701ك 
 707ر  3 - 3 دية )لطلبة اهلندسة(امعادالت تفاضلية ع هـ703ر 
  4 - 3 مقدمة  اىل الربجمة  710هح

  0 3 - مقدمة  اىل الربجمة خمترب  م710هح
  7 - 7 مقدمة يف اهلندسة 717هـط 

 الجمع * يمكن
 

 -:رموز المساقات في األقسام األكاديمية لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 هندسة اإللكرتونيات . هل:

 هندسة االتصاالت .هت: 
 هندسة احلاسبات .هح: 
 هندسة القوى الكهربائية. هق:
 هندسة النظم واملعلوماتية الطبية احليوية. هط:
 ء.إدارة اإلنشا -  اهلندسة املدنية هم:

 هندسة تكنولوجيا البناء. هب:
 اهلندسة الصناعية. هص:
 هندسة العمارة. هع:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( ساعه معتمدة موزعة على النحو التالي :221متطلبات القسم ) ثالثا:
 
 :وعلى النحو التاليمعتمدة  ة( ساع27) : اإلجبارية متطلبات القسم -

 اسم المساق رمز المساق
 عدد الساعات

 متطلب السابق
 المعتمدة عملي نظري

 717هط  3 - 3 مهارات االتصال 701ه  
 707ف  3 - 3 ستاتيكا 707هم 
 707هم  3 - 3 ديناميكا 707هم 
 - 7 6 - الرسم اهلندس   700هم 
 707هم  3  3 مقاومة املواد 703هم 
 707ف  7 6  املشام  اهلندسية 701 هص
 707ر  3 - 3 ندسةاإلاصاء واالاتماالت لطلبة اهل   770 هم
 ه 703و ر 710 هح 3 - 3 يف اهلندسة التحليالت العددية  ج 370 هح
  هـ 707ك  و 703هم  3 - 3 تكنولوجيا اخلرسانة 377هم 
 أو متزامن 377هم  7 3 - االنشاء خمترب مواد 376هم 
  703هم  3 - 3 7حتلي  انشائ   337 هم
 770هم  3 - 3  املسااــيف 347هم 
 او متزامن 347هم  7 3 - خمترب املسااـــيف  343هم 
 او متزامن 707هم  3 - 3   للهندسة املدنية ميكانيكا املوائع 317هم 
 317هم  3 - 3 اهليدروليكا واهليدروجليا 317هم 
 أو متزامن 317هم  7 3 - خمترب ميكانيكا املوائع واهليدروليكا 314هم 
 ه 703ر  7 - 7 اإلدارة واالقتصاد اهلندس  310هم 
 703وهم  700هم 3 - 3 انشاء املباين 317هم 
 337هم  3 - 3 7حتلي  انشائ   437هم 
 437وهم  377هم  3 - 3  7لرسانيف مسلحيف  437هم 
 317وهم  337هم   3 - 3 تصميم منشآت معدنييف 434هم 
  317هم  3 - 3 اهلندسة الصحييف  417هم 
 أو متزامن 417هم  7 3 - خمترب اهلندسة الصحييف 413هم 
  703هم  3 - 3  هندسة الرتبيف 467هم 
 أو متزامن 467هم  7 3 - خمترب هندسة الرتبيف  463هم 
 467هم  3 - 3 هندسة االساسات 464هم 
  437هم  3 - 3  7لرسانيف مسلحيف  137هم 
 417 وهم 417هم  3 - 3 7 إدارة مشاريع إنشائية 110هم 
 أو متزامن 437هم  7 - 7 قود املواصفا ت والع 417هم 
 أو متزامن 437هم  7 - 7 اساب الكميات 417هم 
 ساعة 770امتام  3 أسابيع 2 التدريب امليداين 100هم 
ساعة  770اجتياز  7 - 7مشروع التخرج  111هم 

 701معتمدة و ه  
 111 مه 3 3 7مشروع التخرج  112هم 

 
 



 ساعة معتمدة (77) :تخصصمتطلبات ال
 ( ساعة معتمدة، تشمل المواد التالية:77) اإلجبارية التخصص باتمتطل

 إدارة اإلنشاء -هندسة مدنية   -أ
 

 اسم المساق رمز المساق
 عدد الساعات

 متطلب السابق
 المعتمدة عملي نظري

 707ر 3 - 3 (7) حتلي  وسيط 707ر 
 347هم  3 - 3 هندسة املواصالت  341هم 
  341هم  3 - 3 رصفات مواد وتصميم ال 447هم 
 أو متزامن 447هم   7 3 - خمترب الطـرق  444هم 
  341هم  3 - 3 التصميم اهلندس  للطرق  443هم 
 417 وهم 417هم  3 - 3 ضماا جودة مواد االنشاء وصيانة املنشآت 413هم 
 110هم  3 - 3 إدارة دركات االنشاء  114هم 
 110هم  3 - 3 7إدارة مشاريع إنشائية  111هم 

 
 تكنولوجيا البناء -هندسة مدنية  -ب

 اسم المساق رمز المساق
 عدد الساعات

 متطلب السابق
 المعتمدة عملي نظري

 200هم 7 6 - الرسم اهلندس  للبناء ومقدمة للتصميم 212هم 
222 هم   هم 200 2 - 2 التصميم املعماري هلندسة البناء 
240 هم   102و ر 101ف  3 - 3 ال احلرارةالديناميكا احلرارية وانتق 
346 هم   ه 203ر 7 - 2 الدوائر الكهربائية هلندسة البناء 
347 هم  346 7 - 2 تصميم وتركيب أنظمة البناء الكهربائية  هم   
356 هم   222 هم 7 - 2 اإلنارة والصوتيات 
460 هم   304 هم 7 - 7 أنظمة لدمة البناء 
490 هم   447 هم 7 - 7 تكام  أنظمة البناء 
584 هم    472وهم  471هم  3 - 3 استالم بنود االعمال 
595 هم   490هم 7 - 7 تصميم مالف البناء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية2االختيارية )  تطلباتالم
 إدارة اإلنشاء  -هندسة مدنية  -أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المساق رمز المساق
 عدد الساعات

ابقمتطلب الس  
 معتمده عملي نظري

104هم   و هم  317هم   3 - 3 هندسة السدود  
467وهم  437  

137هم     437هم  3 - 3 اخلرسانة مسبقة االاهاد 
131هم  وهم  137هم  3 - 3 حتلي  وتصميم املنشآت املدنية بواسطة احلاسوب 

434 
136هم   137هم  3 - 3 هندسة اجلسور   
113هم   و  137م ه 3 - 3 املقاومة للزالزلتصميم املنشات  

  707هم
146هم   447هم  3 - 3 صيانة الطرق   
113هم  317هم  3 - 3 إدارة  مصادر املياه    
161هم  467هم  3 - 3 اهلندسة اجليوتقنية التطبيقية   
117هم  110هم  3 - 3 طريقة املسار احلرج   
113هم  110هم  3 - 3 معدات اإلنشاء   
111هم  110هم  3 - 3 ودة الشاملةإدارة اجل   
111هم  110هم  3 - 3 إدارة أنظمة املرور   
120هم  مستوى سنة  3 - 3 مواضيع خمتارة  

 لامسة
127هم  110هم  3 - 3 إدارة موارد املشاريع   
127هم  110هم  3 - 3 إدارة التكلفة والتموي    



 ولوجيا البناءتكن -هندسة مدنية  -ب

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اسم المساق رمز المساق
 عدد الساعات

 متطلب السابق
 معتمده عملي نظري

 317  هم 3 - 3 علم البناء 441هم
 322هم  3 - 3 مواد البناء احلديثة هم446

450 مه  356  مه 3 - 3 االنارة الطبيعية والصناعية يف اغبنية 

481 مه يفتصميم أنظمة التدفئة والتهوية والتكي   460   مه 3 - 3 

482 هم   460 هم 3 - 3 تكنولوجيا افظ الطاقة يف املباين 
466 هم   460 هم 3 - 3 أنظمة التحكم يف البناء 

 460   مه 3 - 3 جودة اهلواء دال  اغبنية هم560

 460 مه 3 - 3 اغنظمة اخلاصة مبباين الرعاية الصحية هم588

 490   مه 3 - 3 أنظمة البناء البيئية هم554

 472   مه 3 - 3 تصميم أنظمة الطاقة الشمسية يف اغبنية هم578

 توجييف القسم 3 - 3 مواضيع يف هندسة البناء هم587

 وهم 471 هم  3 - 3 ضماا جودة مواد االنشاء وصيانة املنشآت هم473
472 

 570هم  3 - 3 معدات اإلنشاء هم573
 570  هم  3 - 3 ادارة اجلودة الشاملة هم575

 إدارة التكلفة والتموي  هم582
 

 570  هم  3 - 3



 
Faculty mandatory requirements (27 credit hours): 

Pre Hours Course name Course 

Number T P C.H 

- 3 - 3 Calculus 1 Math 101 

Math 101 3 - 3 Calculus 2 Math 102 

- 3 - 3 General Physics 1 Phys 101 

Phys 101* - 3 1 General Physics Lab 1 Phys 105 

Phys 101 3 - 3 General Physics 2 Phys 102 

* Phys 102 - 3 1 General Physics Lab 2 Phys 106 

- 3 - 3 General Chemistry  (for engineering 

students) 

Chem 101E 

Chem 101E - 3 1 General Chemistry Lab Chem 105 

Math 102 3 - 3 Ordinary Differential Equations (fir 

engineering students) 

Math 203 E 

 3 - 4 Introduction to Programming  CPE 150 

 - 3 0 Introduction to Programming Lab CPE 150L 

- 2  2 Introduction to Engineering BME 152 

* Can be combined 

 

 

Course Codes of the Academic Departments of Hijjawi Faculty for Engineering Technology:- 

ELE:  Electronics Engineering. 

CME: Communication Engineering. 

CPE:  Computer Engineering. 

EPE:  Electrical Power Engineering. 
BME: Biomedical Systems and Informatics Engineering 

CE:    Civil Engineering 

IE:     Industrial Engineering 
BE:    Building Technology Engineering 

AE:   Architectural Engineering 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Department Compulsory:  
Department compulsory courses are 82 credit hours as shown in Table 1. 
Table 1: Compulsory Courses 
 

Course 
No. 

Course Title Lecture Lab. Cr. 
hr. 

Prerequisite or 
*Corequisite 

ELE205 Communication Skills 3  3 BME 152 

IE 205 Engineering workshop 1 3 2 Phy 102 

CE200 Engineering Drawing  6 2 NONE 

CE202 Dynamics 3  3 CE 201 

CE 210 Statistics And Probability for Engineering 

Students 

3  3 Math 102 

CE 201 Statics 3  3 Phys 101 

CE 203 Strength of Materials 3  3 CE 201 

CPE 310 C Engineering Numerical Analysis 3  3 CPE 150 and Math 203 H 

CE 322 Concrete Technology 3  3 CE 203 , Chem 101 H 

CE 326 Construction Materials Lab 3  1 CE 322 ( or Corequisite) 

CE 332 Structural analysis 1 3  3 CE 203 

CE 341 Surveying 3  3 CE 210 

CE 343 Surveying Lab  3 1 Pre/Co:CE 341 (or 

Corequisite) 

CE 351 Fluid Mechanics for Civil Engineering 3  3 CE 202 

CE 352 Hydraulics and Hydrology 3  3 CE 351 

CE 354 Fluid Mechanics and Hydraulics Lab  3 1 CE 352 (or Corequisite) 

CE 370 Engineering Economy 2  2 Math 203H 

CE 371 Building Construction 3  3 CE 203, CE200 

CE 431 Structural analysis 2 3  3 CE 332 

CE 432 Reinforced concrete 1 3  3 CE 431 

CE 434 Steel Design 3  3 CE 332, CE 371 

CE 452 Environmental Engineering 3  3 CE 352 

CE 453 Environmental Engineering Lab  3 1 CE 452 (or Corequisite) 

CE 462 Geotechnical Engineering 3  3 CE 203 

CE 463 Geotechnical Engineering Lab  3 1 CE 462 (or Corequisite) 

CE 464 Foundation Engineering 3  3 CE 462 

CE 471 Contracts, Specifications 2  2 CE 432 (or Corequisite) 

CE 472 Quantity Surveying 2  2 CE 432 (or Corequisite) 

CE 500 Field Training  8 weeks 3 Completion of 120 Cr.Hr. 

CE 531 Reinforced Concrete 2 3  3 CE 432 

CE 570 Management Of Construction Projects 3  3 CE 471, CE 472  

CE 597 Graduation Project 1 1  1 Completion of 120 Cr.Hr., 

CLE205 

CE 598 Graduation Project 2 3  3 CE 597 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Civil Engineering-Construction Management and Civil Engineering-Building Technology compulsory 
courses are 22 credit hours as shown in Table 2 and 3. 
 

 

Table 2: Civil Engineering-Construction Management Compulsory Courses 
 

Course No. Course Title Lecture Lab. Cr. hr. Prerequisite or 

*Corequisite 

Math201 Calculus 3 3  3 Math102 

CE 345 Transportation Engineering 3  3 CE 341 

CE 442 Pavement materials & Design 3  3 CE 345 

CE 444 Highway Geometric Design 3  3 CE 345 

CE 443 Highway Laboratory  3 1 CE442(or Corequisite) 

CE 473 Construction Materials Quality 

Assurance and Structures 

Maintenance 

3  3 CE 472 and CE 471 

CE 574 Management of Construction 

Companies 

3  3 CE 570 

CE 579 Management of Construction 

Projects 2            

3  3 CE 570 

 
Table 3: Civil Engineering-Building Technology Compulsory Courses 
 

Course 
No. 

Course Title Lecture Lab. Cr. 
hr. 

Prerequisite or 
*Corequisite 

CE212  Building Engineering Drawing and 

Introduction to Design 

 6 2 CE200 

CE 222  Architecture Design for Building 

Engineering 

2  2 CE200 

CE 240 Thermodynamics and Heat Transfer 

 

3  3 Phys 101 and Math 102 

 

 

CE 346 Electric Circuits for Building Engineering 2  2 Math 203H 

CE 347 Building Electrical Systems Design and 

Installations 

2  2 CE 346 

CE 356 Acoustics and Lighting 2  2 CE 222 

CE 460 Building Service Systems 2  2 CE304 

CE 490 Building Systems Integration 2  2 CE447 

CE 584 

 

 The Receipt Of Work Items 3  3 CE471, CE472 

CE 595 Building Envelope Design 2  2 CE490 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Department Electives: (9 Credit Hours) 
 

The student is advised to select three courses from the following list to help in the work of his graduation project. 

 

 

Table 4: Civil Engineering-Construction Management Technical Elective Courses 

 
Course No. Course Title Lab. Lecture Cr. hr. Prerequisite or 

*Corequisite 

CE 504 Dams Engineering  3 3 CE 352, 432, 464 

CE 532 Pre-stressed Concrete  3 3 CE 432 

CE 535 Computer-aided analysis 

and design of Civil 

Engineering Structures 

 3 3 CE 531, CE 434 

CE 536 Bridge Engineering and 

Design 

 3 3 CE 531 

CE 537 Earthquake Resistant 

Design Of Structures 

 3 3 CE531,CE202 

CE 546 Highway Maintenance  3 3 CE 442 

CE 553 Water Resources 

Management 

 3 3 CE 352 

CE 565 Applied Geotechnical 

Engineering 

 3 3 CE 464 

CE 571 Critical Path Method  3 3 CE 570 

CE 573 Construction Equipment  3 3 CE 570 

CE 575 Total Quality 

Management 

 3 3 CE 570 

CE 577 Management of Traffic 

Systems 

 3 3 CE 570 

CE 580 Selected Topics  3 3 Senior Level (5th 

Year Students) 

Department approval 

CE 581 Projects Resources 

Management 

 3 3 CE 570 

CE 582 Cost and Finance 

Management 

 3 3 CE 570 

 

Table 5: Civil Engineering-Building Technology Technical Elective Courses 
 

Course No. Course Title Lab. Lecture Cr. hr. Prerequisite or 

*Corequisite 

CE 445 Building Science 3  3 CE371 

CE 446  Modern Building Materials  3 3 CE322 

CE 450  Building Illumination and Daylighting  3 3 CE356 

CE 466 Control Systems in Buildings 3  3 CE 460 

CE 482 Building Energy Conservation 

Technologies 

3  3 CE460 

CE 481  Heating, Ventilation and Air Conditioning 

(HVAC) System Design 

 3 3 CE360 

CE 560 Indoor Air Quality  3 3 CE460 

CE 588 Health Care Bulding Systems  3 3 CE460 

CE 554 Building Environmental Systems   3 3 CE490 

CE 578 Solar Energy Building System Design  3 3 CE472 

CE 587  Topics in Building Engineering  3 3  

CE473 Construction Materials Quality Assurance 

and Structures Maintenance 

 3 3 CE 471 and CE472 

CE 573 Construction Equipment  3 3 CE 570 

CE 575 Total Quality Management  3 3 CE 570 

CE 582 Cost and Finance Management  3 3 CE 570 

 



 
 
 

 المدنية   ةالهندسفي  وصف المساقات لمرحلة البكالوريوس

 
  ستاتيكــــــــــــــا ) ثالث ساعات معتمــــده( 702هم  

لي  املنشآت البسيطة، اخلواص مقدمة مليكانيكا اغجسام الصلبة، املفاهيم اغساسية: متجهات القوة واإلزااة، نظام القوى ، نظام القوى املكاىفء، االتزاا الساكن، حت
 لقصور الذايت.اهلندسية: مركز الثق ، عزم ا

 
               ديناميكا ) ثالث ساعات معتمده(         707هم 

 ، كمية احلركيف، التصادم، افظ الطاقيف وكمية دراسة اركة اغجسام االنتقالييف والدورانييف بدوا ومع القوى أملؤثره، قانوا نيوتن الثاين، اركة القوه أملركزييف، معادلة الطاقيف، الشغ
 على منظومة أجسام. التسارع والسرعيف النسبية، املركز الاللط ، التحالي  بداللة متغق، احلركة، تطبيقات

 
 مقاومـــة المواد ) ثالث ساعات معتمـــدة(  701هم 

ادات االنعطاف والقص والفت ،  اخلواص مفهوم اإلجهاد واالنفعال، االجهادات واالنفعاالت يف العناصر احململة حمورياً،  االة اإلجهاد واالنفعال: االجهادات العادية واجه
 امليكانيكية للمواد، االجهادات املركبة واملقاطع املركبة، االنبعاج لألعمدة.

 
 و االحتماالت للمهندسين )ثالث ساعات معتمدة( اإلحصاء   720هم 

العشوائية. املتوقعات الرياضية. اقرتاا كثافة االاتمال املتصلة واملنفصلة.  حتويالت البديهيات يف نظرية االاتماالت. اغاداث. اإلاتماالت املشروطة.  نظرية بيز .  املتغقات 
 تطبيقات يف مسائ  هندسية.    املتغقات. مناذج االاتماالت وإاصائياهتا وعناصر فحص فرضياهتا) توزيع العينات وتقدير الفرتات(.  مقدمة عن التحكم يف جودة اإلاصاء.

 
     ثالث ساعات معتمدة() دسي للبناء ومقدمة للتصميم الرسم الهن    277 هم

ائية، املراا  اغولية والنهائية رسم اغبنية مبساعدة احلاسوب، أجزاء البناء ومعايق رمسها من واجهات وتفاصي  العزل وكذلك تفاصي  احلديد والتمديدات الصحية والكهرب
 ات اهلياك  اخلفيفة.  مشروع: متثي  بناء وأجزائيف املختلفة.  مقدمة يف التصميم املفاهيم .للرسم اهلندس  املعماري، مقدمة يف تصميم اغبنية ذ

   
 )ساعتان معتمدتان(  التصميم المعماري لهندسة البناء   777 مه 

الرسم ومواده، التصور البصري والتكامل ، أساسيات  مقدمة يف اساسيات التصميم والطرق الرسومية يف تصميم وعرض االبنية.  العالقة بع الفن والتصميم والعمارة،  معدات
تلفة يف العمارة مث  مركز الثق ، التشااهات، التصميم املرئ  يف العمارة ، التعبق يف العمارة، برنامج البناء، الصورة االجتماعية لنوع البناء، جمموعة من التمارين لفهم مبادئ خم

 تيب، اهليمنة، الوضوح، اهلوية، التنوع، واالحتاد.القرب، التقاربية، التماثلية، احلجم، الرت 
 
 ()ثالث ساعات معتمدة الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة    740 مه

ا بينها وطرق انتقال احلرارة.  ة والتحوالت فيميتم يف هذا املساق دراسة مبادئ حتوالت الطاقة وطرق انتقال احلرارة املختلفة.  يتم دراسة العمليات املتداللة ما بع الطاقة واحلرار 
سائ  هندسية معتمدين على أمثلة واقعية ميهد املساق للقوانع االساسية للديناميكا احلرارية وانتقال احلرارة واملعادالت اليت حتكمها. مث يتم استخدام هذه القوانع يف ا  م

اغول والثاين يف الديناميكا احلرارية :عملياهتا ، لصائصها، عمليات التدفق، حتوي  احلرارة اىل دغ ، التوصي  تتضمن الديناميكا احلرارية وانتقال احلرارة.  يغط  املساق القانوا 
 واحلم  واالدعاع واملبادالت احلرارية.

 
 )ساعتان معتمدتان( علم البناء  104 مه

خونة ودرجة احلرارة ، العمليات ذات البعد الوااد يف االة االستقرار، احلم  احلراري مقدمة عامة عن البيئة احلرارية ومواضيع تطوير االستدامة.  تتضمن مواضيع مث : الس
التكثيف البخاري: السطح  والبيين.   الطبيع  والقسري، اإلدعاع : النق  السطح  اإلدعاع  واحلراري، اخلصائص الفيزيائية للغازات واغخبرة،ألرااة احلرارية. جودة اهلواء. 

ية وثالثية اغبعاد لنق  احلرارة ة السوائ  اللزجة القابلة للضغط وااتكاكها يف اغنابيب مبا يف ذلك تأثقات اغسطح احمليطة والرياح. احلاالت الثابتة والعابرة ثنائمقدمة عن انسيابي
أدكال البناء، نوع البناء، اإلدعاع الشمس  ، التسربات احلرارية، وتأثق مع احلم  احلراري واإلدعاع وتطبيقاهتا على مواد البناء وأدكاهلا. حتلي  أمحال التدفئة والتربيد متضمنا 

 ادغال الفراغ يف املباين والتالفات اغمحال  اليومية. تطبيقات احلاسوب لتحلي  احلم  احلراري، مقدمة يف املبادالت احلرارية.



 
 
 
 

 تكنولوجيا الخرسانة )ثالث ساعات معتمدة(     177هم 
خلرسانة: تأثق التجميد يف ) اإلمسنتية(. ركام اخلرسانة، تصميم اخللطات اخلرسانية، طرق للط ونق  وصب ومعاجلة اخلرسانة. لواص واستخدامات اخلرسانة، دميومة ااملواد الرابط

ايث طرق انتاجها، انواعها، لواصها وطرق والذوباا، تفاع  القلويات والسلكا، تفاع  الكربيت وصدأ اديد التسليح، الطوب اخلرساين واحلراري، أاجار البناء من 
 استعماهلا، اجلبص: أنواعيف واستخداماتيف. 

 
 مختبر المواد ) ساعة معتمدة، ثالث ساعات عملي( 173هم 

الشد، تصميم وفحص فحوصات ركام اخلرسانة لتحديد التدرج، الكثافة، نسبة االمتصاص ونسبة التآك  . فحوصات االمسنت لتحديد القوام، زمن الشك وقوة الضغط و 
وقوة العينات اللبية اخلرسانية  اخللطات اخلرسانية لتحديد التشغيليف وقوة الشد، الضغط، االحنناء ومعام  املرونة على اعمال خمتلفة،  فحوصات حتديد قوة ااجار البناء،

لبارد واساب معام  املرونة،  فحوص املواد املتشااهة الصفات والغق املتشااهة باستخدام مطرقة مشيث، واملوجات الفوق صوتييف، التبار اديد التسليح يف الشد والثين على ا
واملواد اهلشة،  الفحوص الالاتالفية  واستعمال مقاييس اإلنفعال امليكانيكية والكهربائية ، اجياد عدد بريني  لصالدة املواد املختلفة، فحوص الشد يف املواد القابلة للسحب

 للخرسانة.
 ) ثالث ساعات معتمدة(  2ليل إنشائي تح   117هم 

قات احلرارية. طرق العم  الومه ، عزم حتلي  املنشآت املقررة سكونياً : االستقرار والتقرير للمنشآت، أنواع احلموالت. خمططات العزم والقص. االحنراف وهبوط املساند، والتغ
ارات والشبكات املقررة سكونيا، حتلي  املنشآت مق املقررة سكونيا: طريقة االنتقاالت املتوافقة، معادلة العزوم املسااة، وطريقة اجلائز املرافق. لطوط التأثق للجوائز واإلط

 الثالثة، استخراج قيم عزوم الوثاقات.
 

 المساحة )ثالث ساعات معتمدة(  142هم 
يقاهتا يف رسم اخلرائط الطبومرافية ) الكنتورية( واملقاطع الطولية والعرضية. اساب مبادىء هندسة املسااة، املسااة باجلنزير والقياسات اخلطية. عمليات التسوية وتطب

ونية ، نظرية اغلطاء وتصحيح املسااات واحلجوم والكميات الرتابية. قياس  الزوايا ومسااة املضلعات. املسااة التاكيوميرت وقياس املسافات باستخدام اغجهزة اإللكرت 
 ات بالتثليث، مبادىء أساسية يف اهلندسة التصويرية واالستشعار عن بعد وتطبيقات على الكمبيوتر.القياسات. مبادىء القياس

 
 مختبر المساحــــة ) ساعة معتمدة، ثالث ساعات عملي(  141هم 

ة والعرضية واخلرائط الطبومرافية  وتوقيع اغبنية. جهاز التطبيقات العملية للمسااة باجلنزير، استخدام جهاز التسوية واملسطرة املدرجة وتطبيقاهتا يف رسم املقاطع الطولي
 واستعماليف يف اساب املسااات. الثيودوليت واستخداميف يف مسااة املضلعات.  جهاز التاكيوميرت واستخداميف يف قياس املسافات اغفقية وفروق اغرتفاعات. جهاز البالمنيرت

 لكرتونية لقياس املسافة. أجهزة الليزر ثيودواليت والتسوية، تطبيقات على الكمبيوتر يف هندسة املسااة.اغجهزة  اإللكرتونية لقياس املسااات. اغجهزة اإل
 

 هندسة المواصالت ) ثالث ساعات معتمــدة(   145هم 
يلية لوسائط النق  املختلفة. إدارات املرور بأنواعها جمال هندسة املواصالت،  دور املواصالت: اقتصادياً ، اجتماعياً، سياسياً وبيئياً. لصائص املركبات والعمليات التشغ

، التيار مواقع واجتاهات املختلفة، مقدمة يف تصميم االدارات الضوئية. النق  بالسكك احلديدية، العناصر التصميمية للسكك احلديدية. اجم الطلب على النق  اجلوي
 ط وتصميم املواينء.مدارج الطائرات، مواقع لدمة املسافرين. النق  البحري، ختطي

 
  )ساعتان معتمدتان( الدوائر الكهربائية لهندسة البناء    143مه

دلتا، التيار واجلهد املرتدد، القيمة -ستار وستار –والتبادل، حتويالت دلتا  Nortonونظرية  Thevininنظرية الدوائر: قوانع كقدوف، نظريات الرتاكيب، نظرية 
اهرية ، معام  الرتددي والتمثي  التوافق  )املتجه ( لإلدارات، مجع وطرح اإلدارات اجليبية، دوائر التيار املرتدد، القدرة النشطة واالرتكاسية والظ، احملتوى rmsاملتوسطة وقيم 

درة الظاهرة، ا  دوائر كهربائية ثالثية التوافق ذات القدرة، اغمحال واملصادر النشطة واالرتكاسية، ا  دوائر أاادية التوافق باستخدام الرياضيات املعقدة )التخيلية( ومفهوم الق
 اغمحال املتوازنة ومق املتوازنة، مقدمة لتصميم الكهرباء يف املباين، متديدات اغسالك الكهربائية ورسوماهتا.

 
 )ساعتان معتمدتان( تصميم وتركيب أنظمة البناء الكهربائية  142  مه



(، الدوائر أاادية وثالثية التوافق، رسومات AC,DCالوطين تشم  مواضيع التيار املرتدد والثابت ) Codeبنايات مستخدمع الـ تصميم ودمج اغنظمة الكهربائية يف ال
حلريق، نظام االتصال ا وأجهزة إنذار االدوائر الكهربائية لإلدارات سريعة الزوال، الرسومات الكهربائية وتصميم نظم الكهرباء يف اغبنية، متديدات اغسالك، اإلضاءة، اغما

االاتياطية حلاالت الطوارئ، أنظمة الطاقة  الدالل ، اإلضاءة املؤمتتة، الدوائر الفرعية، اللواات الكهربائية، تقدير استهالك الطاقة، اسابات وطرق محاية التيار الزائد، الطاقة
جنب مع كيفية التيار نظام الطاقة لتلبية ااتياجات املبىن، تعلم كيفية التعام  مع رموز الطاقة عند  البديلة، يتعلم الطالب حتلي  كمية الطاقة املستخدمة يف البناء، جنبًا إىل

 التيار نظام الطاقة للمبىن، بعض برامج معاجلة اغنظمة احلرارية وامليكانيكية كخيارات فعالة يف توفق الطاقة.
 

 معتمدة(ميكانيكا الموائع للهندسه المدنيه ) ثالث ساعات    152هم 
وبقنويل والطاقة وكمية التحرك اخلط  وكمية التحرك الزاوي  رلواص املوائع، استاتيكا املوائع، ديناميكا املوائع: النظام واحلجم التحكم ، معادلة استمرارية احلركة، معادالت أيل

 غنابيبيف ا ، الدفق املضطرب يفالطاقمستوى اهليدروليك  و  لطوط املستوى نابيب ، تأثقات اللزوجة: الدفق الصفح  باغ وتطبيقاهتا. التحلي  البعدي والتشابيف الديناميك 
 .يفوالقنوات املفتوا  غنابيبيف ا  ستقرللموائع مق القابليف لالنضغاط، الدفق امليفوالقنوات املفتوا املضغوطيف

 
 )ثالث ساعات معتمدة(والهيدرولوجيا الهيدروليكا   157هم 

الدورة اهليدرولوجية. التساقط والتبخر  ،عناصر اهليدرولوجيايب، اآلالت اهليدروليكية، الدفق بالقنوات املفتواة، قياس الدفق، هيدروليكا اآلبار اجلوفية، دبكات الدفق يف اغناب
، حتلي  التكرار  املائية،  اغاواضلصائص  ،تسيق القنوات ،كميات الفيضانات،  ااصائيات اهلطول ،التدفق التصميم  ، والنتح واالنسياب السطح . اهليدرومراف

 ، مستودعات املياه اجلوفية. قانوا دارس . هيدروليكا آبار املياه اجلوفية. لرقم املنحىن  SCSطريقيف  ،الواده الواادة هيدرومراف
 

 مختبرميكانيكاالموائع والهيدروليكا ) ساعة معتمدة، ثالث ساعات عملي(   154هم 
 اة، واملضخات. قياس اجلرياا ، استاتيكا املوائع، قواعد استمرارية احلركة وبقنويل والطاقة وكمية التحرك، تأثقات اللزوجة، الدفق بالقنوات املفتو  جتارب على: لواص املوائع،

 
 )ساعتان معتمدتان( اإلنارة والصوتيات    315 مه

املوضوعية ومق املوضوعية، مقدمة يف االهتزازات، آلية السمع، التحكم يف ضوضاء املباين، كمية الفاقد مقدمة عامة للبيئة السمعية والبصرية، اغثر النفس  للبيئة، طرق القياس 
اسات ادة الضوء وسطوعيف يف اإلرسال، زمن االمتصاص واالرتداد للصوت )صدى(، تقييم الصوتيات يف الغرف، السيطرة الفعالة على احمليط السمع ، التصور البصري، قي

 يف اغبنية، مفهوم اإلنارة الطبيعية يف املباين، اإلنارة االصطناعية ومصادر الضوء، طرق اساب اإلنارة االصطناعية. وكمية اإلنارة
 
 ساعة معتمدة، ثالث ساعات عملي( ) مختبر اإلنارة والصوتيات    215 مه

 ااية الصوتيات والضوئيات.يزود الطالب يف هذا املخترب باإلمكانيات الالزمة لفحص وقياس أداء مواد البناء من ن
 

  اإلدارة واالقتصاد الهندسي ) ساعتان معتمدتــــان(  120هم 
، معادالت الفوائد واملكافآت  مقدميف للمبادىء االساسييف يف االداره، مبادئ التخطيط ، مقدمة عامة لألنظمة املستخدمة يف عملية التخطيط ، مقدمة يف االقتصاد اهلندس 

ااملال وكلفة  القتصادية، القيميف املالييف للزمن، التبار البدائ  يف القطاعع العام واخلاص، حتلي  االهتالكات و اسابات الضرائب، تقدير وختفيض رأسدراسة البدائ  ا  ،
 التشغي  اىل احلد اغدىن، معدل الفائده و معادالهتا، رسومات تدفق النقد، اسابات لصم االستهالك،

 
 ثالث ساعات معتمدة(إنشاء المباني )   122هم 

ات،  أنواع الدرج وتصميم أبعاده ومركباتيف، تطور فلسفة البناء، أنواع املباين، العناصر اإلنشائية يف املباين وانتقال اغمحال، أنواع اغساسات وتصميم اغدكال اهلندسية لألساس
 نشآت لشبية، رسم مقاطع وتفاصي  أعمال هندسة مدنية خمتلفة .أعمال الطوبار واغرضيات والعزل ضد الرطوبة، الفواص  يف املنشآت، تصميم م

 
 ) ثالث ساعات معتمدة(  7تحليل إنشائي  412هم  

نشآت باملصفوفات، أجلوائز واإلطارات والشبكات مق حتلي  املنشآت مق املقررة سكونيا:  طريقة املي  واالحنراف، طريقة توزيع العزوم، االعضاء ذات املقاطع املتغقة، حتلي  امل
 املقررة سكونيا ،  تطبيقات على احلاسوب. 

 
 )ثالث ساعات معتمدة( 2خرسانة مسلحة  417هم  



ملقاطع املختلفة للجائز عندما يكوا ،  اجياد التسليح الطويل يف اTمقدمة للمواد املستخدمة، حتلي  وتصميم االنعطاف للجوائز ذات املقاطع املستطيلة واليت على دك  ارف 
يد هنايات هذه القضباا، حتلي  ااادي او ثنائ  التسليح، دراسة قوى القص وكيفية مقاومة الشد القطري باجلوائز، دراسة قوة التماسك بع قضباا التسليح واخلرسانيف وحتد

 عمدة القصقة والعناصر اخلرسانية املعرضة المحال ضامطة وعزوم احنناء .وتصميم بالطات اغسقف املصمتيف واملستنده على أارفها اخلارجية، تصميم اغ
 

 تصميم منشآت معدنية ) ثالث ساعات معتمدة( 414هم  
ربام ، تصميم العمود،  تصميم الوصالت بواسطة اللحام وال -لواص احلديد االنشائ ، التصميم املرا للعناصر االنشائية، عناصر الشد، عناصر الضغط، اجلوائز، اجلائز

 املنشآت اهليكلية )اجلمالونات، االطارات( مقدمة يف التصميم اللدا.
 

 مواد وتصميم الرصفات ) ثالث ساعات معتمدة(   447هم 
ض الطرق، تصميم اخللطات اإلسفلتية راأنواع الرصفات وتعريفاهتا، تصنيف الرتبة لغايات الطرق، أنواع املواد البيتومينية والتجارب اليت جترى عليها، إستخدامات اإلسفلت غم 

ئة، تصميم رصفات الطرق اخلرسانية بطريقة ماردال، حتلي  اإلجهادات يف الرصفات اخلرسانية واملرنة )نظرية الطبقة الواادة(، طبقات الرصف، اساب اغمحال احملورية املكاف
 .AASHTOواملرنة باستخدام طريقة 

 
 تمدة، ثالث ساعات عملي(مختبر الطـــــرق ) ساعة مع 444هم  

االلرتاق، درجة الوميض،  فحوصات احلصمة: حتلي  تدرج احلصمة، الكثافة النوعية للحصمة. نسبة التحمي  " كليفورنيا" واالمتصاص. فحوصات اإلسفلت: لزوجة اإلسفلت،
 نزالق وحتلي  اخللطات.درجة االارتاق، ممطولية اإلسفلت. فحوصات اخللطة اإلسفلتية: جتربة املاردال، مقاومة اإل

 
 التصميم الهندسي للطرق ) ثالث ساعات معتمدة(  441هم 

ة االنتقالية )الكلوتوئيد( واحللزونية  وطرق عناصر املنحىن اغفق  البسيط وتصميميف وكيفية توقيعيف يف امليداا وطرق التغلب على املشاك  املرافقة. دراسة املوقع. املنحنيات اغفقي
منحنيات. مسافة الرؤيا وحتقيقها يداا. امليول العرضانية وكيفية اسااها وتوقيعها . لصائص املنحنيات الرأسية وأنواعها وكيفية اسااها وتوقيعها. اعتبارات التوقيع للتوقيعها يف امل

 يف املنحنيات الرأسية واغفقية. تصميم التقاطعات.
 

 مواد البناء الحديثة  )ثالث ساعات معتمدة( 344 هب 
ح املقوية اخلفيفة، أنظمة اخلرسانة البوليمرية ، صائص اهلندسية ملواد البناء مث  : البالستيك، اغلياف الصناعية، املواد الالصقة، العوازل، مركبات الغلق واملواد الرموية ، اغلوا اخل

اا االصطناعية ولصائصيف اهليكلية واحلرارية والصوتية. اعتبارات التآك ، التدهور اخلرسانة املقواة باغلياف، اخللطة البالستيكية، البوليمر لألرضيات واغسقف ، ورق اجلدر 
 قات وفحص مواد البناء.احلراري والبيولوج ، مقدار استقرار هذه املواد عند تعرضها لألدعة فوق البنفسجية واإلدعاع الشمس . اصص خمربية لتوضيح تركيبات وتطبي

 
 ()ساعة معتمدة انظمة التحكم في البناء 442   مه

مة التحكم يف أنظمة التدفئة والتربيد مقدمة لنظم التحكم اآليل ، مسائ  يف التحكم ذات الصلة يف افظ الطاقة، جودة اهلواء الدالل  والرااة احلرارية يف اغبنية، تصنيف أنظ
نيكية، نظم التحكم الواقعية غنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، احللقة احمللية والتكييف، معدات أنظمة التحكم، التيار اجملسات وقدراهتا، املتحكمات واملشغالت امليكا

السيطره على الدلاا، وآليات  اغساسية وأنظمة التحكم الكام . تصميم وتوليف املتحكمات. اغنظمة اآللية يف اغبنية، ااالت دراسية. وتشم  املواضيع:معاجلة النار و
 البناءمن لالل دراسة ااالت معينة، متطلبات الكودات غنظمة مكافحة احلريق، ومناهج أنظمة السالمة من احلرائق.فش  أنظمة مكافحة احلريق يف 

 
 )ثالث ساعات معتمدة( اإلنارة الطبيعية والصناعية في المباني 450 مه

نارة الطبيعية ونظم اإلضاءة االصطناعية، النق  اإلدعاع ، أدكال ولصائص اإلنتاج والقياس والتحكم يف اإلنارة، الكميات الضوئية، االوراك البصري ونظرية اغلواا. اإل
نظم اإلضاءة مع اغنظمة املصابيح الكهربائية، أجهزة التحكم وتقنيات احملافظة على الطاقة. تصميم أنظمة اإلنارة، استخدام الطاقة الشمسية وضوء الشمس. تكام  

 .املستدامةامليكانيكية للحفاظ على الطاقة والتنمية 
 

  هندسة الصحيه ) ثالث ساعات معتمدة(ال  457هم  
لبيولوج  والتقنية ألطبيعييف ومعاجلة احلماة هوائيا مصادر املياه العادميف وكمياهتا ونوعيتها، أملعاجليف االولييف كالرتسيب واملعاجليف من الدرجيف الثانييف وتتضمن احلمأه املنشطة واملردح ا  

 من املياه أملعاجليف وإعادة استعماهلا، هيدروليكية دبكات الصرف الصح  وأسس التصميم. وبدوا هواء وطرق التخلص
 

 مختبرالهندسة الصحيه ) ساعة معتمدة، ثالث ساعات عملي( 451هم  



قياس التعكر.  ضة، احلامضييف والقلوييف، عسر املاء، درجيف احلمو قياس الشدة النسبية غجزاء الطيف وقانوا بق.  يف، تقدير اغجسام الصلبحتلي  املياه واملياه العادميف وتشم : 
 عادا الثقيلة والنزرة.االاتياجات االايائية والكيميائية لألكسجع املذاب. التعداد البكتقي باملاء. التبار الكوليفورم. حتديد امل ،معايرة احلامض والقاعدة 

 
 )ساعتان معتمدتان(  أنظمة خدمة البناء    430 مه

 ، مقدمة خلطط وكودات ومعايق نظم التوزيع يف املرافق العامة.والصرف الصح  ة اخلدمة يف اغبنية دامال" أنظمة الغاز وأنظمة االتصاالت، أنظمة توزيع املياهمبادئ أنظم
 
 

 ) ثالث ساعات معتمده( هندسة التربه 437هم  
رتبة، تصنيف الرتبة، دمك الرتبة يف املخترب واملوقع، التسرب واخلصائص اهليدروليكية للرتبة، اإلجهادات يف مقدمة يف اهلندسة اجليوتقنية، مراجعة أساسيات اجليولوجيا، معادا ال

 الرتبة نتيجة اغمحال اخلارجية، نظرية اإلنضغاط واسابات اهلبوط، مقاومة القص للرتبة.
 

 مختبر الهندسة التربه ) ساعة معتمدة ، ثالث ساعات عملي( 431هم  
ال  للرتبة ذات احلبيبات اخلشنة ساليب فحص الرتبة لتحديد اخلصائص الفيزيائية لألنواع املختلفة للرتبة. التجارب املخربية تشم : التدرج احلبييب للرتبة )بواسطة املناستخدام أ

بية املاء دال  الرتبة )الضغط الثابت واملتغق(، انضغاط الرتبة، وبواسطة اهليدروميرت للرتبة الناعمة( ادود الثبات ) اد السيولة، اد اللدونيف، واد االنكماش(. الدك، انسيا
خربية ودراستها وكتابة التقارير الفنية انتفاخ الرتبة وضغط االنتفاخ، القص املبادر، الضغط على عينات مق مدعمة جانباً، الضغط الثالث ، يؤكد املساق على حتلي  النتائج امل

 املتخصصة.
  ) ثالث ساعات معتمده(االساسات  هندسة          434هم 

دة واحلصقة، اغساسات ألذ العينات واآلبار السربية، الفحوص احلقلية، تصنيف اغساسات، قوة حتم  الرتبة وهبوط اغساسات، اغساسات ألسطحييف وتصميمها:املنفر 
 .العميقة، أنواع اغساسات العميقة وتصميمها، املنشآت الساندة وضغط الرتبة اجلانيب

 
 المواصفات والعقود )ساعتان معتمدتــــان( 422هم  

مواصفات املواد اهلندسية املختلفة، العقود اسب القوانع اغردنية، النواا  القانونية لألعمال اهلندسية، الشروط العامة واخلاصة يف العقود. تسوية اخلالفات يف العقود. 
 الالقيات مهنة اهلندسة. 

 
 )ساعتان معتمدتــــان( حساب الكميات 427هم  

نة الطرق، صيانة اغساسات، معايق كتابة التقارير الفنية اهلندسية، اساب الكميات والكلفة لألعمال املدنية.ً صيانة البنية التحتية، صيانة املباين، صيانة اجلسور، صيا
 التصميم، إدارة الصيانة. 

 
  ثالث ساعات معتمده( ضمان جودة مواد االنشاء و صيانة المنشآت )  421هم 

على نتائج ومعطيات مألوذه من مواصفات مواد اإلنشاء وطرق الفحوصات، أساليب ألذ الغينات، مجع العينات وحتليلها إاصائيا، التحكم باجلوده، تطوير املواصفات، أمثليف 
 املوقع ومن نتائج خمربييف لفحوصات اتالفييف ومق اتالفييف.

 
 )ثالث ساعات معتمدة( والتهوية والتكييف تصميم أنظمة التدفئة  422 مه

دوير ( وقضايا التصميم املستدامة وتأثقها على البيئة، طرق ومعايق التيار أجزاء النظام واليت تشم : توزيع اهلواء يف الغرف، املراوح وتHVACمبادئ تصميم وحتلي  أنظمة )
واخلارجية الظاهرة ومق الظاهرة، معايق جودة اهلواء، تقنيات ونظم التحكم، اقتصادية التشغي ، تطبيقات اهلواء، عمليات الرتطيب والتجفيف، تصميم اغنابيب الداللية 

 ااسوبية.
 )ساعة معتمدة( تكنولوجيا حفظ الطاقة في المباني  427 مه

أداء الطاقة يف املباين القائمة، وأساليب احلصول على طقس طبيع  يف معايق الكفاءة يف استخدام الطاقة يف املباين ، توجهات يف استهالك الطاقة ، التدقيق الطاق : تقييم 
 املباين: املناهج واملواد واملعدات ، االبنية، والقياسات ، وتوزيعها من امجايل استهالك الطاقة، واستخدام النماذج احلاسوبية، وتأثق سلوك الناس ، تدابق كفاءة الطاقة يف

تيار االمث  توفق الطاقة ، مصادر الطاقة املتجددة: الطاقة الشمسية اخلاملة والنشطة، ونظم الطاقة احلرارية حتت االرضية، التربيد الطبيع ، اغلواسرتاتيجيات التشغي  وأساليب 
 ملصادر الطاقة، تأثق التكنولوجيات النادئة ، ااالت دراسية وأمثلة واقعية. 

 
 ()ساعتان معتمدتانتكامل أنظمة البناء   420 مه



احلاسوب يف هذا اجملال. هذا املساق  يشم  التحلي  والرتكيب لالنظمة اهليكلية وامليكانيكية والكهربائية والصحية، عالقة االنشاء مع االجناز، اقتصاديات اغنظمة ، وبرامج
 تصميم وانشاء املباين. يف هذا املساق يتم توضيح التكام  يف موقع يعزز املباديء اغساسية اليت مت طراها يف املساقات اغلرى من لالل نظرة متكاملة لتكنولوجيا البناء يف

ة اغنظمة اخلاصة بالبناء بعضها مع بعض البناء، اهليكلة، حميط البناء، اخلدمات، مسااة املوقع، باالضافة اىل االعتبارات اغلرى يف التصميم املعماري. يركز املساق على عالق
 عالية االداء لتلبية اهلدف الذي من أجليف مت انشاء البناء. دراسة االة واقعية لتوضيح املفاهيم وتطبيقاهتا العملية.  فيما يهدف اىل بناء ذا مواصفات

 
 التدريب الميداني  ) ثالث ساعات معتمدة( 500هم  

 التعليمات اليت تضعها جلنة تطبيقات عملية هندسية يف الكلية.تدريب عمل  يف أاد املشاريع اهلندسية، أو اغماكن اغلرى اليت يعتمدها القسم غمراض التدريب، واسب 
 

 هنـدسة الســـدود ) ثالث ساعات معتمدة( 504هم  
الكتفية، السدود ، السدود املقوسة، السدود اغنواع املختلفة للسدود، التيار نوع السد طبقاً للموقع. القوى املؤثرة على السدود. تصميم أنواع السدود املختلفة. السدود الثقالية

والتخل . حتلي  اغساسات. اتزاا اجملوفة، السدود الرتابية، السدود اململوءة باحلجارة، سدود االنضاب. اهلدارات. قنوات تصريف الفائض، أنفاق وبوابات السدود. التشبع 
 امليول. سالمة السدود. طرق تشييد السدود .

 
 دة() ثالث ساعات معتم   7خرسانة مسلحة   512هم 

يم اجليزاا العميقة وتصميم اجليزاا مقدمة يف التصميم وفقاً لالجهادات العاملة. دراسة ختدمي املنشأ يف اغمراض املختلفة. دراسة االحنرافات والتشققات يف املنشآت . تصم
ت ذات اغعصاب، تصميم اغعمدة املعرضة لعزوم انعطاف ثنائية. املعرضة غمحال الفت . تصميم بالطات اغسقف الغق حمتوية على جيزاا ) البالطات الفطرية(. وبالطا

 تصميم اغساسات. -تصميم اغعمدة النحيلة واالطارات واغدراج. منذجة املنشآت
 

 خرسانة مسبقة اإلجهاد ) ثالث ساعات معتمدة( 517هم  
م املنشآت اخلرسانية مسبقة اإلجهاد املعرضة لعزوم اإلحنناء والقص وتصميم هنايات مبادىء أساسية، صفات املواد املستخدمة، الشد اجلزئ ، دراسة سلوك وحتلي  وتصمي

وازا، التحم  اغقصى، ادود اجليزاا، تصنيف املنشآت، التشققات، أنظمة الشد القبل  والبعدي، طرق التصميم اإلنشائ ، اإلجهادات املسمواة أثناء اخلدمة، أمحال الت
 لربط وقوى اإلنتقال والتشكي ، اسابات فقداا قوى الشد، تصميم اجليزاا املركبة، نظرية القص واإلاتكاك، اسابات الرتليم.اإلجهادات، فاعلية التصميم، ا

 
          تحليل وتصميم المنشآت المدنية بواسطة الحاسوب ) ثالث ساعات معتمدة(   515هم 

 لرتكيز على الربامج املستخدمة يف املشاريع اهلندسية و الصناعة.حتلي  املنشآت و االنظمة اهلندسة املدنية باستخدام احلاسوب. ا
 

 هندســة الجســور ) ثالث ساعات معتمدة(  513هم 
اجلسر  ر املعدنية، تصميم اجزاءأنواع اجلسور ، اغمحال على اجلسور ، حتلي  وتصميم جسور اخلرسانة املسلحة، اجلسور ذات العناصر املسبقة التصنيع ومسبقة الشد، اجلسو 

 التحت إنشائية، تفصيالت إنشائية.
 

 (تصميم المنشآت المقاومة للزالزل )ثالث ساعات معتمدة 512هم 
 ات املباين الزلزالية، طرق التحلي لصائص الزالزل وقياسها، استجابة املنشآت للزالزل، املباديء اغساسية لتصميم املباين املقاومة للزالزل، املباين ذات املخالفات. كود
اا االستنادية، وصالت ومفاص  اغلواح باستخدام اغمحال املكافئة للزالزل. استخدام طريقة الرتاكب. طرق التحلي  يف املدى الزمين، الليونة، اغلواح،احلزم، اغعمده، اجلدر 

 واغعمده ، واغساسات ، منوذج للتصميم املقاوم للزالزل.
 

 معتمدة(صيانة الطــــــرق ) ثالث ساعات  543هم  
الرصفة واغكتاف. تقييم االة الطريق مفهوم ادارة صيانة الطرق وعناصرها، طرق تقييم االة عناصر الطريق:  الرصفة، واغكتاف، ولنادق التصريف اجلانبية. اخلراب وأنواعيف يف 

 عملية الصيانة املالئمة، طرق إصالح اخلراب مبختلف انواعيف. تصنيفها، تقدير ااجات وإجراء الصيانة بأنواعها الروتينية والرئيسية والطارئة. تقييم وانتقاء
 

 مصادر الميـــــــــاه ) ثالث ساعات معتمده( ادارة 551هم  
املياه باملناطق  اخلزانات. السدود. توليد الطاقة املائية . تقدير وحتديد وضبط الفيضانات. االقتصاد اهلندس  يف ختطيط مصادر املياه. مواضيع يف مصادر  .قوانع املياه

ياه باملناطق الصحراوية. الربجمة اخلطية الصحراوية ودبيف الصحراوية. التصحر واغساليب التقنية للمحافظة على مصادر املياه. إعادة استخدام املياه. التقدير عن بعد ملصادر امل
، احللول التحليلية املتوفرة، املنحنيات النمطية، الرتاكب، تقييم الطبقات احلاملة للمياة، فحص يةاملياه اجلوف معادالت جرياا وجود املياة اجلوفية، .وتطبيقاهتا يف مصادر املياه



وفرة يف ت، معادلة أنتقال امللوثات واحللول املتالضخ، فحص االضافة، تغلغ  املياة املاحلة، االنتاج املتألر، اساسيات النمذجة الرقمية، تلوث املياه اجلوفية، عمليات انتقال امللوثا
 اجتاه وااد، استصالح املياه اجلوفية.

 
 )ثالث ساعات معتمدة(  أنظمة البناء البيئية 554  مه

النارة يف املباين ، مصادراالضاءة مقدمة اىل مصطلحات تكنولوجيا أنظمة البناء البيئية، املفاهيم وعملية التصميم ، من املواضيع اليت ستتم تغطيتها: النظرية، التطبيق ل
السمع الصحيح والسيطرة على  هربائية، الدوائر الكهربائية ذات العالقة، طرق تصميم االضاءة واالضاءة الشمسية. يركز املساق كذلك على التصميم الصويت للمبىن لضمااالك

كما يتم الرتكيز على التخطيط والتصميم للتدفئة   الصدى وإزعاج االصوات، تفصيالت البناء واملواد، اخلصائص الصوتية للغرف اسب الشك ، امتصاص االصوات وانتقاهلا،
 والتهوية والتربيد، باالضافة اىل انظمة التحكم باإلزعاج واالهتزاز، وتوزيع الطاقة ، وأنظمة االضاءة ومقدمة اىل انظمة السباكة.

 
 )ثالث ساعات معتمدة( جودة الهواء داخل االبنية 530 مه

لتهوية الفيزيائية والكيميائية للملوثات وتأثقاهتا الصحية واملتطلبات املعيارية، تقدير مستويات امللوثات يف اهلواء الدالل ، تصميم نظم اعناصر جودة اهلواء الدالل ، اخلصائص 
 اء الدالل .للتحكم يف امللوثات. تلوث اهلواء الدالل  نتيجة دلول اهلواء اخلارج  عرب أنظمة التهوية. تأثق تلوث اهلواء اخلارج  على جودة اهلو 

 
 الهندسة الجيوتقنية التطبيقية ) ثالث ساعات معتمدة(  535هم 

نفاق، العبارات، قوة الصخور السليمة، قوة تطبيقات ميكانيكا الرتبة يف ضغط الرتبة اجلانيب واملنشآت الساندة، تدعيم احلفريات، التثبيت بالربط، السدود املؤقتة حلجز املاء، اغ
 ة، اغساسات على الصخور، استقرار املنحدرات يف الرتبة والصخور، استقرار السدود الرتابية واملردومة بالصخور.القص للفواص  الصخري

 
  )ثالث ساعات معتمدة(( 2إدارة مشاريع إنشائية )  520هم 

املخططات الشبكية. دور املخططات الشبكية وخمططات  واجبات و صالايات ومسؤوليات مدير املشروع. التنظيم اإلداري وإدارة املشاريع اهلندسية. إعداد و اسابات
ملعدات والتكيف مع اغساليب وطرق التنفيذ القضباا يف التخطيط. مراقبة ، ومتابعة املشاريع. السيطرة على استخدام وكلفة املوارد. توزيع املوارد وتسوية احلاجة اليها. التيار ا

 .فة اإلنتاجاملعيارية. اساب كلفة املعدات واإلنتاجية وكل
 
  طريقة المسار الحرج ) ثالث ساعات معتمده( 522 هم 

لبناء، مبادئ نظام ختطيط وتنظيم عناصر البناء باستخدام طريقة املسار احلرج، التحكم خبطوات تنفيذ املشاريع، مبادئ تدال  الشبكات، اساب تكاليف عناصر ا
((BERT . 
 

      معدات اإلنشاء )ثالث ساعات معتمدة( 521هم 
 اإلنشاء.دراسات اول أنواع املعدات املستخدمة يف املشاريع االنشائييف، التيار املعدات يف اإلنشاء من النااييف أالقتصادييف، لصائص تشغي  معدات 

 
 إدارة شركات أإلنشاء )ثالث ساعات معتمدة( 524هم 

ظام املعلومات االدارييف، اساب التكاليف، تنظيم الوقت، اإلدراف، إدارة تشغي  املكاتب ختطيط وتنظيم دركات أإلنشاء، تصميم اهليك  التنظيم  للشركات، التسويق، ن
 الرئيسية، دراسات وتطبيقات ميدانييف.

 
 إدارة الجودة الشاملة )ثالث ساعات معتمدة( 525هم 

وتطبيقاهتا وكذلك إطالع الطالب على تأثق  ISOعايق الدولية ملنظمة يتضمن هذا املساق املفاهيم اغساسية للجودة وإدارهتا وكذلك التعرف على معايق اجلودة وفقاً للم
الشاملة والقيادة وإرضاء الزبائن اجلودة على منظمات اغعمال وحتقيق النجاح والتفوق على املنظمات املنافسة هلا. ويهدف هذا املساق أيضا للتعريف بعناصر إدارة اجلودة 

 ستمر، ودراكة املوردين ومقاييس اغداء وباإلضافة لذلك سيعرض املساق وسائ  وطرق تصنيف إدارة اجلودة.ومتكع العاملع وحتسع العمليات امل
 

 )ثالث ساعات معتمدة( إدارة أنظمة المرور 522هم 
ق املناطق السكنية. إدارة املواصالت العامة. إدارة أنظمة املواصالت املختلفة مبا يف ذلك دبكة طرق وسط املدينة والتقاطعات، والطرق الرئيسة والطرق احلرة. إدارة طر 

 اإلجراءات احملددة وإدارة مواقف املركبات. اإلجراءات لتحسع السالمة املرورية والبيئة. تطبيقات ومفاهيم إدارة أنظمة املرور.
 

 ()ثالث ساعات معتمدة  تصميم أنظمة الطاقة الشمسية في األبنية 522 هب 



الدعاع الشمس  ، جممعات الطاقة الشمسية والتخزين احلراري، تصميم وحتلي  نظام التدفئة بإستخدام احملاكاة عن طريق برنامج ااسوب، يف هذا املساق يتم تغطية ا
 أساسيات، وتصميم وحتلي  تطبيقات أنظمة الطاقة الشمسية يف املباين.

 
 
 
 
  () ساعة معتمده مشروع تصميم في هندسة البناء  252 مه

ف يتعلم الطالب عملية لك  فريق املفاهيم واملباديء وتصميم اغنظمة املتكاملة للمباين احلديثة والقدمية لتحقيق اغداء العايل والكفاءة بتكلفة معقولة. سو  ويتضمن املشروع
اميف لتصميم املباين وتصميم البناء املفاهيم  البناء والتصميم اهلندس  ومناهجيف وحتديد اغهداف، وكودات البناء ، وصيامة مشاك  التصميم. تطوير وتقييم بدائ  مستد

دفئة، والتهوية والتكييف واالضاءة واملتطلبات املكانية، وتصميم التخطيط الفضائ ، التصميم اغويل للمبىن: تركيب وتصميم اهلياك  وأنظمة مكافحة احلرائق، واخلدمات )الت
سوب ، تقييم اغداء باستخدام النمذجة ، حتلي  احلساسية، وتقدير التكاليف. سيتعلم الطالب املهارات املتعلقة والتوزيع الكهربائ ( باستخدام ادوات التصميم مبساعدة احلا

 باالدارة والعم  اجلماع  ومهارات االتصال.
 

 المنشآت الصناعية الثقيلة )ثالث ساعات معتمدة( 522هم 
حتضق عقد ‘ مصايف البرتول ومصانع املواد الكيماوية، جتهيز املواصفات واملخططات هلذه املنشآت تصميم عناصر املنشآت الصناعية الثقيلة كمحطات الكهرباء وحمطات
 املقاولة، ضبط أجلوده، جتهيز مواقع املنشآت، تنظيم اغعمال االنشائييف.

 
  )ثالث ساعات معتمدة( 7إدارة مشاريع إنشائية   522هم 

م يف عملية إدارة املشاريع اإلنشائية. نظرة لعملية وأساسيات الدراسات املتقدمة يف إدارة املشاريع واليت متكن الطالب من يقدم املساق اغساس للعديد من الطرق اليت تستخد
املشروع اإلنشائ  اليت جتري لالل  تطوير الوع  واملعرفة بالعديد من قضايا إدارة املشاريع اإلنشائية. يهدف املساق بشك  أساس  للتعريف بأساليب إدارة اإلنشاء واغنشطة
ء، وصف لضوابط املشروع ووصف وكذلك املسئوليات املتضمنة يف إدارة املشروع الناجح. بعض املواضيع احملددة تشم  الفرق باإلدارة والقيادة، وصف لعملية إدارة اإلنشا

 لكيفية متابعة النجاح والفش  يف املشروع اإلنشائ .
 

 مدة(مواضيع مختاره )ثالث ساعات معت  520هم 
 اإلنشاء مل يسبق تقدميها يف أي من املقررات اغلرى. اهلندسة املدنية وادارة حماضرات ومناقشات تركز على مواضيع متخصصة ومتقدمة يف جمال

 
 :إدارة موارد المشاريع )ثالث ساعات معتمدة( 522هم 

يقة لكيفية إدارة املوارد اهلندسية يف املشروع وذلك من لالل التعرف واالستقراء املستقبل  يصب هذا املساق يف صلب واجبات مدير املشروع وعلييف ال بد للطالب من معرفة دق
من عدم توفر املوارد، باإلضافة إىل دراسة لالستخدام اغمث  ملوارد املشروع ، التخطيط واجلدولة الزمنية الستخدام املوارد املتااة، مصادر املوارد والتحلي  للمشاك  املتوقعة 

 ث  للموارد موقعياً.ك  املصاابة لالستخدام اغمث  للموارد املتوفرة موقعياً كيفية تطبيق الربنامج الفوري على لطة العم  للمشروع لتحقيق االستخدام اغماملشا 
 

 إدارة التكلفة والتمويل )ثالث ساعات معتمدة(: 752هم 
اهلياك  التنظيمية لشركات املقاوالت التنفيذية. كما يتناول املساق دراسة طرق ختمع التكلفة ووضع املعايق تتمث  الدراسات يف هذا املساق حتلي  اخليارات املتااة لتشكي  

فة لغرض رير التكلفة ومتابعة اركة لتكلالكلفوية،  ختطيط وبرجمة التكلفة والتنبؤ بالتدفقات النقدية، التسجي  املوقع  للكلفة احلقيقية ، كما تناول املساق كيفية أعداد تقا
 ة عليها.السيطرة والتقييم  للتكلفة. ألقاً فأا املساق سيتضمن التقييم االقتصادي للمشاريع اهلندسية، إدارة التموي ، وضع امليزانية والسيطر 

 
 )ساعتان معتمدتان(                         استالم بنود االعمال        452 مه

 فة  بنود اغعمال املدنية بدءا من احلفر اىت السقف واستالم أعمال املباين و أعمال العزل بانواعة وأعمال احلجر واغعمال الكهربائيةيقدم املساق اغساسيات آللية استالم كا
 ن البنود يف أعمال التنفيذ.( وأعمال الدهاا واستالم كافة أعمال التبليطات والتكسيات بكافة أنواعها ومقه م وامليكانيكية واستالم أعمال النجارة )اغبواب والشبابيك

 
 )ثالث ساعات معتمدة(    مواضيع في هندسة البناء  522 مه

 املساقات االلرى. حماضرات ومناقشات تركز على موضوعات متقدمة يف جمال هندسة البناء، وحتلي  وتصميم وادارة املباين واليت مل تتم دراستها أو طراها يف 
 



 )ثالث ساعات معتمدة(   الرعاية الصحيةاألنظمة الخاصة بمباني   522 مه
يكلة والتقييم واجلودة باإلضافة مقدمة غنظمة الرعاية الصحية، يدرس هذا املساق املبادىء اغساسية اخلاصة مبنشآتىأنظمة الرعاية الصحية من ايث التخطيط والتنظيم واهل

 نشآت.ملناقشة العديد من القضايا يف السياسات الصحية املتبعة يف هذه امل
 
 
 
 ) ساعة معتمدة، ثالث ساعات عملي(  مختبر تطبيقات الحاسوب في هندسة البناء 522 مه

اهلندسية ويف  ات تستخدم يف املشاريعالنمذجيف، والتحلي ، وتقييم اغداء، وحتلي  احلساسية، وتقديرالتكاليف وتصميم املباين واهلياك  باستخدام احلاسوب، الرتكيز على برجمي
 الصناعة.

 
 )ثالث ساعات معتمدة( تصميم غالف البناء  525 مه

فيف، انظمة تطبيق اواجز اهلواء والبخار املؤثرات الفنييف يف تصميم مالف املبىن، وتشم  التحكم بتدفق احلرارة ، اهلواء، والرتاق الرطوبيف اىل دال  املبىن، واركات البناء وتل
ل دراسة ااالت واقعية ومشاريع التصميم. مباديء التصميم املستدام ، تصميم اجلدراا والسقوف واملفاص  وجتميعها ، واواجز املطر.تقييم اغداء وكودات البناء من لال

 . أسباب التلف للمبىن والتدابق الوقائية ، التحريات يف موقع البناء ، كودات البناء واملقاييس ذات العالقة
 

 )ساعة واحدة معتمدة (: 2مشروع التخرج  522هم 
ادارة -دراسة موجهة يف اهلندسة املدنية، مقدمة يف طرق البحث العلم ، ندوات تتعلق مبواضيع ذات اهتمام يف اهلندسة املدنيةادارة االنشاء :  –الب اهلندسة املدنية لط

 .االنشاء
 .لبحث، ندوات اول املواضيع ذات االهتمام يف هندسة البناءدراسة موجهة يف هندسة البناء ، مقدمة اىل أساليب اتكنولوجيا البناء :  –لطالب اهلندسة املدنية    
 

 :)ثالث ساعات معتمدة( 7مشروع التخرج  522هم 
 التخطيط، التصميم، إدارة اإلنشاء يف مشاريع اهلندسة املدنية. كتابة تقرير علم ، وحتضق املخططات اهلندسية للمشروع.ادارة االنشاء :  –لطالب اهلندسة املدنية 

مشاريع يف هندسة البناء تشم  التخطيط والتصميم وإدارة اإلنشاءات. يتم تسليم تقريرعلم  وإعداد لطط هندسية بناء على  تكنولوجيا البناء : –اهلندسة املدنية لطالب 
 املشروع الذي مت إعداده. 

 
 
 
 
 

 

 


