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  وصف المواد
  ةالمدنيهندسة القسم 

 

 

   ٠٩٠١٢٣٠  جيولوجيا هندسية ساعات معتمدة )٣(
  ال يوجد: المتطلب السابق

مقدمة لعلم الجيولوجيا، المعادن والصخور، الرواسب السطحية، الجيولوجيا التركيبية، المياه الجوفية، 
  .ريات الموقع، تطبيقات عمليةصفات الصخور وتصنيفها، إستخدام الصخور لألغراض الهندسية، تح

  
 

 

    ٠٩٠١٢٣١  هندسة جيوتقنية ساعات معتمدة )٣(
  )٠٩٠١٢٤٢( : المتطلب السابق

صفات التربة الدالة، تصنيف التربة، إنسياب المياه في التربة في بعد واحد وبعدين، دمك التربة، توزيع 
فترة اإلنشاء، مقاومة القص للتربة وطرق اإلجهادات الناتجة عن أحمال سطحية، نظرية التضاغط وتأثير 

  .تحديدها في المختبر
  
 

 

   ٠٩٠١٢٣٢ مختبر هندسة جيوتقنية  معتمدةةساع )١(
  ) أو متزامن٠٩٠١٢٣١(: المتطلب السابق

محتوى الرطوبة، حد السيولة واللدونة، حد اإلنكماش، التوزيع الحبيبي باستخدام المناخل والهيدروميتر، 
 قياس الكثافة في الموقع، قياس معامل النفاذية باستخدام فرق الجهد الثابت والمتغير، تجربة تجربة الدمك،

  .التضاغط، الضغط الالمحصور، الضغط ثالثي المحاور، تجربة جهاز القص المباشر
  
 

 

   ٠٩٠١٢٤١ ستاتيكا ) ساعات معتمدة٣(
    )٠٣٠١١٠١: (متطلب سابق

 اإلزدواج، العزم في بعدين وثالثة أبعاد، اإلتزان في بعدين وفي المركبات، المحصالت،: أنظمة القوى
مركز الثقل ومركز المساحة، : الجمالونات، الهياكل والماكينات، القوى الموزعة: ثالثة أبعاد، اإلنشاءات

المساحات والحجوم المركبة، قوة القص وعزم اإلنحناء في الجيزان، عزم القصور الذاتي، الشغل الفرضي 
  ).ليالفع(
  
 

 

   ٠٩٠١٢٤٢ مقاومة مـــــواد ) ساعات معتمدة٣(
  )٠٩٠١٢٤١: (متطلب سابق

  األحمال المحورية، الخواص  المستخلصة  من  تجربة  الشد  للمواد، اإلجهادات واإلنفعاالت 
الناتجة عن األحمال المحورية، التشوه في القضبان نتيجة أحمال محورية، اإلجهادات الحرارية، نظرية 
اللي البدائية، عمود إدارة مصمت ومفرغ، األنابيب رقيقة الجدران وذات المقطع المستطيل، اإلجهادات في 
قضيب معرض لعزم اإلنحناء، حمل القص وحمل مركب، الجيزان غير المتجانسة والمركبة، تحليل 

، تحنيب القضبان إجهادات ثنائية األبعاد ودائرة موهر، خزانات الضغط رقيقة الجدران، ترخيم القضبان
  .المعرضة ألحمال محورية ضاغطة
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   ٠٩٠١٢٤٣    ميكانيكا إنشاء ) ساعات معتمدة٣(
   )٠٣٠١١٠١: (متطلب سابق

القوى والمركبات، العزم، الجسم الجاسئ والمرن، اإلتزان في بعدين، أنواع اإلرتكاز، مخطط الجسم الحر، 
 ايجاد القوى الداخلية في الجمالونات والجيزان، مركز الثقل، أنواع المنشآت، الجمالونات، الجيزان، طرق

عزم القصور الذاتي، المساحات المركبة، اإلجهادات المحورية، قانون هوك، معامل المرونة، اإلجهادات 
  .تحت تأثير العزم الخالص، اجهادات القص

  
 

 

   ٠٩٠١٢٥٣ مقدمة في التصميم اإلنشائي ) ساعات معتمدة٣(
  )٠٩٠١٢٤٣: (قتطلب سابم

الخصائص اإلنشائية للخرسانة، توزيع إجهاد الضغط المكافئ، تصميم المقاطع الخرسانية المسلحة لمقاومة 
، تصميم البالطات الخرسانية ذات اإلتجاه الواحد، Tنحناء، المقاطع المستطيلة، المقاطع على شكل اإل

والذية القياسية، تصميم األعضاء الفوالذية تصميم األعمدة الخرسانية لألحمال المحورية، المقاطع الف
لمقاومة أحمال الشد، المقاطع المكتنزة، تصميم األعضاء الفوالذية لمقاومة اإلنحناء والقص، الوصالت 

  .الفوالذية
  
 

 

   ٠٩٠١٢٨١  مساحة ) ساعات معتمدة٣(
   )٠٣٠١١٠١: (متطلب سابق

مقياس الرسم ومقاييس الخرائط، القياسات الخطية، مبادئ وتعريفات أساسية في المساحة، وحدات القياس، 
التسوية، اإلتجاهات، الثيودوليت واستخداماته، الخطوط الكنتورية، المضلعات، تعيين اإلحداثيات بطريقتي 

  .التقاطع األمامي والعكسي، حساب المساحات والحجوم
  
 

 

   ٠٩٠١٢٨٢ مختبر مساحة )ساعة معتمدة( 
  ) متزامن أو٠٩٠١٢٨١: (متطلب سابق

فات األفقية، التعرف على األدوات األساسية المستخدمة في قياس المسافات األفقية، تمرين على قياس المسا
 مناسيب النقاط، تمرين على طرق تعيين مناسيب  تعيين في  واألدوات المستخدمةالتعرف على األجهزة 

وايا األفقية والرأسية وإجراء تطبيقات النقاط، التعرف على األجهزة واألدوات المستخدمة في قياس الز
ميدانية منوعة، تمرين على رفع التفاصيل وعمل مخطط مساحي، تمرين على عمل المخططات الكنتورية، 

  .تمرين على قياس المساحات من المخططات، تمرين على تعيين احداثيات النقاط بطريقة المضلعات
  
 

 

   ٠٩٠١٢٨٣   للعمارةمساحة ) ساعتين معتمدتين( 
   )٠٣٠١١٠١: (متطلب سابق

مبادئ وتعريفات أساسية في المساحة، وحدات القياس، مقياس الرسم ومقاييس الخرائط، القياسات الخطية، 
  .التسوية، اإلتجاهات، الثيودوليت واستخداماته، الخطوط الكنتورية، حساب المساحات والحجوم
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    ٠٩٠١٣٠١  عددية هندسيةطرق  ) معتمدةات ساع٣ (

   )٠٣٠١٢٠٢: (متطلب سابق

مراجعة للمحددات والمصفوفات، خوارزميات حل المعادالت الخطية والالخطية، الحل العددي لمجموعة 
 LUجوردان وطريقة -طريقة الحذف لجاوس، طريقة جاوس: من المعادالت الخطية اآلنية بطرق مختلفة
اإلستكمال من الداخل . سيدل-يقة جاكوبي وطريقة جاوسطر: التفكيكية، الطرق التكرارية لألنظمة الخطية

والتقريب، توصيل المنحنيات، التفاضل والتكامل العددي، الحل العددي للمعادالت التفاضلية، مسائل القيمة 
  .الخاصة، تحليل الخطأ عددياً، أمثلة تطبيقية من مجاالت مختلفة في الهندسة

  
 

 

    ٠٩٠١٣٠٣ تطبيقات حاسوب    ) معتمدةات ساع٣(

  )٠٩٠١٣٠١: (متطلب سابق

، بيئة النوافذ، حزم الرسم البياني (Matlab, Mathematica)تطبيقات باستخدام الحزم الحاسوبية 
، الحزم اإلحصائية، تطبيقات الجداول اإللكترونية في الهندسة المدنية، الحزم (Excel)والجداول 

  .اإلحصائية، الحزم الهندسية للمياه والمنشآت
  
 

 

 ٠٩٠١٣٣١  أساسات  ) معتمدةات ساع٣(

      )٠٩٠١٢٣٢: (متطلب سابق

استطالع الموقع، قدرة تحمل التربة والصخور، توزيع اإلجهادات الناتجة عن أحمال األساسات، هبوط 
قدرتها وهبوطها، ضغط : األساسات الضحلة، العوامل التي تؤخذ عند تصميم األساسات، األساسات العميقة

  .انبي والجدران الساندة، األساسات على التربة القابلة لإلنتفاخ، استقرار المنحدراتالتربة الج
  
 

 

 ٠٩٠١٣٤١   )١(إنشاءات  ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٩٠١٢٤٢: (متطلب سابق

   األفعال، المنشآت المقررة،  ردودوالتحادية،  المساند اإلستقرارية  اإلنشائية، أنواع  النظم 
 قوى القص والعزوم للجيزان، الهياكل، األقواس ، رسومات والفراغية وطرق تحليلهاالجمالونات المستوية

:  استاتيكياً، خطوط التاثير للجيزان والجمالونات، القوى المركزة والموزعة المتحركة، الترخيمالمقررة
، نظرية يطريقة الشغل الحقيقي واإلفتراضبالتكامل المباشر، نظرية مساحة العزوم، الجيزان المكافئة، 

  .ماكسويل، رسومات وليوت و وليوت مور
  
 

 

 ٠٩٠١٣٤٢ )٢(إنشاءات  ) ساعات معتمدة٣( 

  )٠٩٠١٣٤١: (متطلب سابق

مقدمة لإلنشاءات غير المقررة، اإلستاتيكية والحركية غير المقررة، طريقة اإلجهادية المتجانسة، طريقة 
ير النوعية للجيزان المستمرة، الهياكل المعرضة اإلنحدار والترخيم، طريقة توزيع العزوم، خطوط التأث

  .، مقدمة للتحليل اإلنشائي باستخدام الحاسوب، تمثيل المنشآتللحركة األفقية
  
 

 

 ٠٩٠١٣٥١    خواص خرسانة ) ساعات معتمدة٣( 

  ) أو متزامن٠٩٠١٢٤٢: (متطلب سابق

خرسانة اص الركام، خواص الأنواع اإلسمنت وصناعة اإلسمنت، خواص اإلسمنت، اماهة اإلسمنت، خو
اإلنفصال الحبيبي، خلط الخرسانة، فحوصات الخرسانة الطازجة، مقاومة الطازجة، قابلية التشغيل،

الخرسانة، الضغط، الشد، اإلنحناء، مرونة الخرسانة والتقلص والزحف، ديمومة الخرسانة، فحوصات 
  .الخرسانة المتصلدة، تصميم الخلطات الخرسانية
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 ٠٩٠١٣٥٢ مختبر خواص خرسانة )عتمدةساعة م (

  ) أو متزامن٠٩٠١٣٥١: (متطلب سابق

يعنى مختبر خواص الخرسانة بإجراء التجارب المخبرية لمعرفة صالحية وجودة المواد المستخدمة في 
الخرسانة وفي البناء، وهذه الفحوصات تشمل أنواع الحصمة واإلسمنت والخرسانة الطازجة والمتصلبة 

ألسبست والبالط والكندرين والمعجنات المستخدمة في البناء، إضافة ألنواع الخلطات الخرسانية والطوب وا
  .وصبها على أرض الواقع

  
 

 

 ٠٩٠١٣٦١    ميكانيكا موائع ) ساعات معتمدة٣(

   ) أو متزامن٠٣٠١٢٠١: (متطلب سابق

ى المؤثرة على السطوح خواص الموائع، الوحدات األساسية، الموائع الساكنة، الضغط وقياسة، القو
الطفو والتعويم، انسياب وكينيماتيكا الموائع وتمثيلها، طريقة التحليل مستوية منها والمنحنية، المغمورة ال

بواسطة الحجم التحكمي، معادلة اإلتصال التفاضلية والتكاملية، الضغط في الموائع المتحركة، معادالت 
ستوكس، معادلة الطاقة، -مبدأ الزخم وتطبيقاته، معادالت نافييراويلر وبيرنولي، تطبيقات معادلة بيرنولي، 

خطوط التدرج الهيدروليكي وتدرج الطاقة، التحليل البعدي والنمذجة والتشابهية، مقاومة اإلنسياب السطحي 
ة، ـونظرية الطبقة الحدية، الجريان الطبقي والمضطرب في األنابيب وفواقد اإلحتكاك والفواقد الثانوي

  .األنابيب المتعددة وطرق حلهانظمة أ
  
 

 

 ٠٩٠١٣٦٢  هندسة مائيات ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠١٣٦١: (متطلب سابق

اإلنسياب المنتظم في القنوات المكشوفة، معادالت تشيزي وماننغ، الطاقة النوعية والعمق الحرج، القفزة 
امة ألسطح اإلنسياب المتغير وطرق الهيدروليكية، اإلنسياب المتغير في القنوات المكشوفة، المعادلة الع

أنواعها، أداؤها وتطبيقات على : حلها، تصنيف وتقييم أسطح اإلنسياب المتغير، اآلالت الهيدروليكية
  .استخداماتها، قوانين وتطبيقات النمذجة والتشابهية

  
 

 

 ٠٩٠١٣٦٣  مختبر مائيات )ساعة معتمدة( 

  )  أو المتزامن٠٩٠١٣٦٢: (متطلب سابق

  الضغط، الهدار المثلث والمستطيل، مقياس فينشوري، تصادم النفث، فقد الطاقة في مركز 
األنابيب، العمق الحرج، السريان المضطرب في األنابيب، المضخات النابذه، المضخات المحورية، القفزه 

  .الهيدروليكية، عجلة بلتون، المراوح الشعاعية
  
 

 

 ٠٩٠١٣٧١  هندسة مياه شرب ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٩٠١٣٦١: (متطلب سابق

أسس في كيمياء الماء، مبادئ أساسية في الكيمياء الالعضوية، مبادئ أساسية في التعاول الكيميائي، هندسة 
مياه الشرب، كميات اإلستهالك من المياه، فترة التصميم، تعداد السكان والتنبؤ به، مصادر ونوعية المياه 

لبيولوجية، معالجة المياه ألغراض الشرب ويتضمن إزالة المواد وخصائصها الفيزيائية والكيميائية وا
الصلبة العالقة والمواد الصلبة الذائبة، الترسيب والترويق والترشيح وإزالة العسر والطعم والرائحة 

  .وعمليات التطهير، شبكات توزيع المياه وأسس التصميم
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 ٠٩٠١٤٠١  إحصاء هندسي ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٣٠١١٠٢: (قمتطلب ساب

اإلحصاء الوصفي الرياضي والتحليلي، مفاهيم اإلحتماالت، المتغيرات العشوائية، توزيعات اإلحتماالت 
المنفصلة والمتصلة، الترابط، توزيع العينات والتوزيع العملي، التقدير والترجيح النقطي والفترة، اختبار 

ل التباين، تمارين وتطبيقات على استخدام الطرق الفرضيات اإلحصائية، مدخل إلى اإلنحدار الخطي، تحلي
  .اإلحصائية في المجاالت الهندسية

  
  

 

  ٠٩٠١٤٢٠     اقتصاد هندسي ) ساعات معتمدة٣(
   )مستوى رابعة: (متطلب سابق

القوانين الخاصة باحتساب . مبدأ التكافؤ. مبادئ اإلقتصاد الهندسي. العناصر األساسية في دراسات الجدوى
اتخاذ القرار في حالة . قوانين الدفعات المتزايدة. قانون الدفعات المتساوية. قانون الدفعة الواحدة. الفائدة

الخيار الواحد أو الخيارات المتعددة بطريقة القيمة الحالية والقيمة المنتظمة والقيمة المستقبلية ونسبة العائد 
أثير الضريبة على القرارات اإلقتصادية، مفهوم ت. الداخلي ونسبة المردود إلى التكاليف وطريقة اإلسترداد

اإلدارة، دورة اإلدارة وعناصرها، نظريات اإلدارة، برمجة المشاريع بطريقة جانت وطريقة المخطط 
  .التصديري

  
 

 

 ٠٩٠١٤٢١  عقود ومواصفات ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠١٤٥١: (متطلب سابق

جدول الكميات، وضع المواصفات الفنية، الطرق التعاقدية، أنواع العقود، وثائق العقود، 
  .حساب الكميات

  
 

 

 ٠٩٠١٤٣١   منشآت ساندة للتربة ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٩٠١٣٣١: (متطلب سابق

مراجعة األساسيات، الضغط الجانبي للتربة، الجدران الساندة، جدران األوتاد اللوحية، جدران األوتاد 
ية المثبتة، الحفريات المدعومة، التربة المسلحة، الجدران الساندة اللوحية الكابولية، جدران األوتاد اللوح

  .المسلحة بشرائط معدنية، الجدران الساندة المسلحة بأنسجة مصنعة، الجابيونات
  
 

 

 ٠٩٠١٤٥١ )١(خرسانة مسلحة  ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٩٠١٣٤١ ، ٠٩٠١٣٥٢: (متطلب سابق

خواص الخرسانة والفوالذ، إجهاد التشغيل، مقاطع متشققة وغير متشققة، تصميم بطريقة الحد األقصى، 
ن والهش، تصميم لعزم لد وأشكال أخرى، مبادئ التصرف الTقاطع ممقاطع مفردة ومزدوجة التسليح، 

احد مصمتة عقدات ذات إتجاه و الترخيمم، اإلنحناء، تصميم القص، متطلبات الترابط، طول التطور،
، أعمدة المركزية قصيرة،  قصيرة ونحيفةعرقية، طرق تقريبية لعقدات ذات إتجاهين، تصميم أعمدةو

  .، ادراجمنحنيات تفاعل
  
  
  
  
  
  
  
 

 




	� ا�رد���ا��  

����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

 

 

 

٦ 

 

 ٠٩٠١٤٥٢ )٢(خرسانة مسلحة  ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠١٤٥١ ، ٠٩٠١٣٤٢: (متطلب سابق

كتفة، تأثير الرتبة الثانية، معامالت تضخيم عمدة ال محورية نحيفة، اطارات خرسانية مكتفة وغير م
 قواعد الجيزان، القواعد القواعد المتحدة، تصميم القواعد المحورية المنفردة وقواعد الجدران، العزوم،

 قواعد خوازيق جدران انشائية، جدران قص عادية، جدران القواعد المحملة المركزياً،المحزمة بالجيزان، 
  .ساندة للتربة

  
 

 

  ٠٩٠١٤٥٣      منشآت فوالذية )اعات معتمدة س٣( 
    )٠٩٠١٣٤٢: (متطلب سابق

خواص الحديد اإلنشائية، التصميم بطريقة الحد األقصى، العناصر تحت تأثير الشد الثابت المستبدل، 
اإلنبعاج المرن وغير المرن لألعمدة المتماثلة وغير المتماثلة، اإلنبعاجات الموضعية، سلوك الجيزان 

والالخطي، انبعاجات اللي الجانبي، متطلبات الترخيم والقص، تصميم المقاطع المصنعة المتماثلة الخطي 
وغير المتماثلة، نقاط القطع، العزوم المزدوجة على األعمدة، معادالت التداخل، قواعد األعمدة، الوصالت 

  .بإستخدام اللحام والبراغي
  
  

 

 ٠٩٠١٤٦٤     هيدرولوجيا ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠١٤٠١ ، ٠٩٠١٣٦٣: (تطلب سابقم

لدورة الهيدرولوجية والميزانية المائية، الهطول المطري والفواقد المطرية كالرشح والتبخر، الجريان 
تحليل منحنى الجريان واستخراج واستعمال منحنى . السطحي والجريان التحت سطحي وجريان األساس

اإلحتماالت واإلحصاء الهيدرولوجي لتحديد فيضانات ضان، الوحدة، التحليل الزماني والمكاني لموجة الفي
  .التصميم، هيدرولوجيا المياه الجوفية وهيدروليكا اآلبار، تطبيقات حاسوبية في الهيدرولوجيا الهندسية

  
 

 

 ٠٩٠١٤٧١   هندسة مياه عادمة ) ساعات معتمدة٣(

    )٠٩٠١٣٧١: (متطلب سابق

 لصلبة،ة األولية وإزالة المواد اـــا، المعالجــا ونوعيتهـاه العادمة وكمياتهــــادر الميــمص
 األيض لميكروبي، الكائنات الحية الهامة في المعالجة البيولوجية، نمو أنواع التفاعالت وأنواع المفاعالت،
 المعالجة من الدرجة الثانية وتتضمن الحمأة المنشطة والمرشح البكتيريا، سرعة النمو البيولوجي،

ي والتنقية الطبيعية، وطرق التخلص من مخلفات التنقية، هيدروليكية شبكات الصرف الصحي البيولوج
  .وأسس التصميم

  
 

 

 ٠٩٠١٤٧٢  مختبر هندسة بيئة )ساعة معتمدة(  

   ) أو متزامن٠٩٠١٤٧١: (متطلب سابق

نيا، الكلورين، تحليل المياه العادمة ومياه الشرب ويتضمن الحموضة والقلوية، الكلورايد، العسر، االمو
الصلبة العالقة والذائبة،   وكيماوياً، الكوليفورم، المواداألكسجين الذائب وكمية األكسجين الممتصة عضوياً

  .الترويق وإزالة العسر
  
  
  
  
  
 

 




	� ا�رد���ا��  

����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

 

 

 

٧ 

 

   هندسة طرق ومرور ) ساعات معتمدة٣(
٠٩٠١٤٨١

   

   )٠٩٠١٢٨٢: (متطلب سابق

مشاة والمركبة، خصائص حركة المرور، تخطيط أنظمة الطرق، تقييم الطرق، خصائص السائق وال
 تصميم المنحنيات األفقية الدائرية البسيطة والمنحنيات األفقية الدائرية المركبة والمنحنيات األفقية الطريق،

تصميم جوانب الطريق، تصميم التقاطعات، تصريف المياه الدائرية العكسية والمنحنيات المتدرجة، 
واإلشراف، دراسات حوادث المرور والسرعة وحجم المرور وزمن الرحلة والمنشآت الخاصة، العقود 

  .والتأخير، دراسات المشاه ومواقف السيارات، اإلشارات الضوئية ووسائل التحكم
  
 

 

    ٠٩٠١٤٨٢    تصميم رصفات ) ساعات معتمدة٣(

    )٠٩٠١٤٨١: (متطلب سابق
لمركبات، التصميـــــم اإلنشائي لرصفات تحليل اإلجهادات، اعتبارات التحميل وا أنواع الرصفات،

 المواد البيتومينية واستعماالتها، تصميم الخلطة اإلسفلتية، ، مواد رصفات الطرق،الطرق المرنة والقاسية
، تثبيت طبقات الرصفة، ادارة الرصفات وصيانتها، تجهيز وإنشاء رصفات الطرقوعيوب اجهادات 

  .وبرمجة أعمال الصيانة
  
  

 

    طرقمختبر هندسة  )دةساعة معتم(
٠٩٠١٤٨٣

   

   ) أو متزامن٠٩٠١٤٨٢: (متطلب سابق

الفرز، درجة التميع، درجة الوميض واإلشتعال، المطاطية، : يتم اجراء التجارب التالية في المختبر
اللزوجة، التقشر، نسبة تحمل كاليفورنيا، الفقدان بالحرارة، تجربة مارشال، فصل اإلسفلت، محتوى الركام 

  .الفراغات، الوزن النوعي، اإلنزالق، قياس خشونة وتموجات سطح الطريقمن 
  

 

 

    ٠٩٠١٥٢١  إدارة إنشاء ) ساعات معتمدة ٣ (

   )ال يوجد(: متطلب سابق

التخطيط، مفهوم إدارة اإلنشاء، التحليل الشبكي بطريقة األسهم، التحليل الشبكي بطريقة التتابع، الشبكات 
  .شروع، التحكم بالمشروع، مبادلة الوقت مع الكلفة، تسوية الموارد، طريقة بيرتالمتداخلة، مراقبة الم

  
 

  
  
 

 ٠٩٠١٥٢٢  أساليب إنشاء ) ساعات معتمدة٣(

   )ال يوجد(: متطلب سابق

دراسة واختيار اآلليات الثقيلة، آليات الحفر، آليات االنفاق، انتاجية اآلليات، العوامل المؤثره على إنتاجية 
  .التحليل اإلقتصادي لتكلفة اآللياتاآلليات، 

  
 

 

    ٠٩٠١٥٢٣ إدارة مشاريع ) ساعات معتمدة٣(
  )٠٩٠١٥٢١: (متطلب سابق

 

مبادئ إدارة المشاريع، التخطيط اإلستراتيجي للمشاريع، األمور القانونية في العملية اإلنشائية، الهيكل 
ائية، إدارة األفراد، تخطيط القوى العاملة، إدارة اإلداري، تمويل المشاريع، الموازنات، إدارة المواد اإلنش

  .النوعية
  
  
 

 




	� ا�رد���ا��  

����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

 

 

 

٨ 

 

 ٠٩٠١٥٤١  )٣(إنشاءات  ) ساعات معتمدة٣(

    )٠٩٠١٣٤٢: (متطلب سابق
طريقة القوى، مصفوفات المرونة، طريقة اإلزاحة، مصفوفات الجساءه، مقارنة بين طريقتي اإلزاحة 

انفعاالت القص، استخدام مقاطع الثابتة والمتغيرة، تأثير والقوة، خطوط التأثير للهياكل واألقواس ذات ال
  .البرمجيات بالتحليل اإلنشائي، تمثيل المنشآت العملية

  
  

 

 ٠٩٠١٥٥١  )٣(خرسانة مسلحة  ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠١٤٥٢: (متطلب سابق

اشر، طريقة الهيكل تصميم العقدات باستخدام نظم كودة البناء األمريكي، طريقة التصميم المبضبط التشقق، 
األعمدة المعرضة لعزوم حول محورين، اللي في الجيزان، تصميم الجيزان العميقة، الركب، المكافئ، 

  .، مدخل إلى الخرسانة سابقة اإلجهادخزانات المياه، تقدير أحمال الرياح والزالزل
  
 

 

 ٠٩٠١٥٥٣                                  زالزل الهندسة مقدمة في  ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠١٤٥٢: (متطلب سابق

مدخل إلى هندسة الزالزل، أصل وخصائص الزالزل، مدخل إلى الديناميكا اإلنشائية، خصائص المباني 

مدخل .اإلهتزازية، الفترات ونمط اإلهتزاز، طيف اإلهتزاز، القوى واإلزاحات الناجمة عن تأثير الزالزل

لمرن، خفض القوة ومتطلبات الممطولية المصاحبة للخرسانة وللحديد، متطلبات إلى التصرف غير ا

مدخل إلى كودة الزالزل . التصميم الزلزالي لإلطارات وجدران القص حسب كودة الخرسانة األمريكية

  .ألردنية وكودات الزالزل العالميةا

 

 

 ٠٩٠١٥٥٥      هندسة جسور ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٩٠١٤٥٣ ، ٠٩٠١٤٥٢: (متطلب سابق
 

حتية، تصنيف أحمال الجسور، أحمال تصنيف الجسور، مكونات الجسور اإلنشائية، مكونات علوية وت

رئيسية، أحمال ثانوية، توزيع األحمال الحية في الجسور، تحليل وتصميم الجسور طبقا لكودة الجسور 

  . مخدات تحميلجسور خرسانية عادية وسابقة اإلجهاد، جسور حديدية،. AASHTOاألمركية 

 

 

 ٠٩٠١٥٦١ منشآت مائية ) ساعات معتمدة٣(

  )٠٩٠١٣٦٣: (متطلب سابق
 

تصاريف تصميمية وتردد الفيضان وتقدير الذروة، الرشح وضغط الرفع بنظرية بالي ولين وخوصلى 

والنمذجة، القفزة المائية وأجزاء تبديد الطاقة من أحواض تسكين وحمايات، منشآت تحكم وقياس مثل 

هدارات والسواقط والبداالت مع أعمال التحويل والسيطرة على الرسوبيات، منشآت العبور مثل الحارات ال

والعبارات والممرات المائية والمهارب، مقدمة للسدود مثل التثاقلية والمقوسة والترابية والركامية 

  .والخرسانة المدحولة المفايض المختلفة

  
 

 




	� ا�رد���ا��  

����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

 

 

 

٩ 

 

 ٠٩٠١٥٦٢  مياههندسة مصادر  ) ساعات معتمدة٣ (

    )٠٩٠١٤٦٤: (متطلب سابق
  تحليل  أنظمة  مصادر  المياه  السطحية  والجوفية  والمشتركة، تحليل  وتصميم  الخزانات 

المائية التحويلية والتوزيعية والتجميعية، تحليل وتصميم أنظمة نقل وتوزيع المياه باألقنية واألنابيب، 
ها، اقتصاديات هندسة مصادر المياه، قانون المياه المحلي والدولي، تخطيط وإدارة مصادر المياه واستعماالت

  .استعمال اإلحصاء واإلحتماالت في الوصول إلى القرارات المائية التصميمية واإلدارية
  
  

 

 ٠٩٠١٥٧٢  هندسة بيئة ) ساعات معتمدة٣(

   ) أو متزامن٠٩٠١٤٧٢: (متطلب سابق

 التي تتم في لمياه ومقاييس جودة المياه، عمليات معالجة المياهتلوث ا. أنظمة البيئة الرئيسية والفرعية
مصادر ومواصفات وآثار ملوثات الهواء، تشتت حفظ المادة واتزان األكسجين الذائب في المياه، ، الطبيعة

 المياه ، تصنيف المخلفات الصلبة والتعامل معها والتخلص النهائي منها، الهواءملوثات الهواء وضبط تلوث
  .دمة الصناعية وكمياتها ومصادرها وطرق معالجتها والتعامل معها، الضجيج وطرق ضبطهالعا
  
 

 

 ٠٩٠١٥٧٣   تقييم األثر البيئي  ) ساعات معتمدة٣(  

   )٠٩٠١٤٧١: (متطلب سابق

دراسة اآلثار المختلفة للمشاريع الهندسية على البيئة بعناصرها المختلفة من ماء وهواء وتربة والجوانب 
افية واألجتماعية واإلقتصادية، ويتضمن التعرف على تلك اآلثار وتفسيرها والتنبؤ بها واقتراح األساليب الثق

  .الهندسية للتخفيف من آثارها
  
 

 

 ٠٩٠١٥٧٤  اعادة استعمال مياه ) ساعات معتمدة٣(                   

   )ال يوجد(: متطلب سابق

ماالت لألغراض غير المنزلية كالري، الصناعة، اإلستحمام، استعماالت المياه المستصلحة وتشمل اإلستع
مالءمة نوعية المياه لكل استعمال، اآلثار . واإلستعماالت المنزلية بشكل غير مباشر كتغذية المياه الجوفية

الناتجة عن اعادة استعمال المياه على صحة اإلنسان والحيوان والنبات والبيئة بشكل عام، دراسة حاالت 
  .ستعمال المياه في دول مختلفة من العالم ومنها األردناعادة ا

  
 

 

 ٠٩٠١٥٨٢ نقلهندسة  ) ساعات معتمدة٣(

   )٠٩٠١٤٨٢: (متطلب سابق

تقدير عدد المسافرين، اختيار موقع المطار، تحديد اتجاه المدرج، األسطح التخيلية للمدرج، : النقل الجوي
حديد طول المدرج، تصميم المحور الطولي للمدرج، سعة المدرج، تخطيط وتصميم مبنى المسافرين، ت
التصميم األفقي والعمودي : النقل بالسكك الحديدية. التصميم العرضي للمدرج، تصريف مياه األمطار
التخطيط اإلستراتيجي، إدارة النقل، : تخطيط النقل. والمقاطع العرضية لمسار السكة، سرعة القطارات

  .حسب وسيلة النقل، توزيع الحجم المروري على الطرقتقدير الرحالت، توزيع الرحالت 
  
  
  
  
  
 

 




	� ا�رد���ا��  
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١٠ 

 

 ٠٩٠١٥٨٣   مساحة جوية ) ساعات معتمدة٣(                   

    )٠٩٠١٢٨٢: (متطلب سابق

مقدمة وتعريفات بالمساحة التصويرية، أنواع وأجزاء آالت التصوير الجوية، مقياس الصورة والتشوهات 
إلبصار المجسم، تخطيط رحالت التصوير الجوية، نقاط الضبط األرضية، المتعلقة به، أنواع الصور، ا

اإلزاحات في مواقع التفاصيل على الصور، أجهزة الرسم التجسيمية اآللية للخرائط، الخرائط التصويرية، 
  .تطبيقات المساحة الجوية في تخطيط واختيار المسارات

  
  

 

 ٠٩٠١٥٨٤     عن بعداستشعار ) ساعات معتمدة٣(                   

   )٠٩٠١٢٨٢: (متطلب سابق

مقدمة في تقنيات اإلستشعار عن بعد، أشكال تفاعل الطاقة مع المادة، أجهزة ونظم اإلستشعار عن بعد،  

المستلزمات والمصادر واإلستخدامات لتقنيات اإلستشعار عن بعد، أهمية تقنية اإلستشعار عن بعد في 

  .، تطبيقات وتمارين منوعةدراسة شكل األرض ومحيطها الجوي

  
 

 

 ٠٩٠١٥٩٩    مشروع   ) ساعة معتمدة٣( 

    ساعة معتمدة ويعطى على فصلين عاديين١٢٤النجاح في : متطلب سابق

يقوم الطالب أو مجموعة من الطلبة باختيار مشروع نظري أو تطبيقي مرتبط بتخصص الهندسة المدنية 

  .بالتنسيق مع القسم

  
 

 

 


