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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    القسم : ......................................................رئيس     

 ودـعـس الملك ةـامعـج
 ةــدسـالهن ةـكلي
 المدنـية الهنـدسـة قسـم

الهندسة المدنية العلوم في برنامج بكالوريوس  
 

 مقدمة - 1

يعتبر قسمممل ندسة سمممن ندب ةين بالبعن ندبد  سمممعق  بق م رأل قمق ل نجقسممملل مم البعلث ندببد ن  ي  تل 

 هـ بع ب نين إةشلء  دين ندسة سن.  1382إةشلؤه مم  لل 

سممتل, بسممل    م 18 قمسممتل, بشمملر   12مسممتل,    24 ضممق هي ن ت ري    54 لديل قيةضممل ندا ندمسممل 

 بل مق ندمسمممل باسم ببعلبا ,نث  ةلءا  لدين ببفتدخ تفتمممتممملث ب لضمممر قبعي .  37بلإلضممملمن ندم 

دسة سممن   هة سممن ندبي ن  نه سممن بتممل ر ندبيلةندسة سممن ندب ةين قندتم تضممل هة سممن نإلةشمملءنث قندبقن   ه

قتمةين قهة سممممن ندبسممممل ن. بالةم ندم ندبعلبا ندت ريسممممين ددم م م ق ندمسممممل يضممممل بعلبا فلتممممن نداي

 ثإب لةيل  دا  بلإلضمممممملمن ندا مق ندمسممممممل ي تق   ري  ددميلل ب  بلا ندب   ندعدبمج ضمممممملء هي ن ندت

ند دين قندالبعن مق بق ف ا نجاسما  اندببلشممممممر ببعلببق ف ا نالتتمممممملا  بتم بن سممممممقنء لسممممممقبين 

ندت ديا   بل نق بعلبا ندمسممل ند لسممقبين باسما ببرنب  ندشممفتممين قندبتقمرا ببعلبا بلدمسممل. ند لسممقبين

           قندتتبيل قتمبيملث ندب ل لا. 

ع   قببل ال شمم  ميف م ق ددسة سممن ندب ةين مهبين بلدين مم  مع  ادن ندتمقر ند ضممر  بلدببد ن  ي  تة

آثلر ندبسة   ندب ةم مم  ا فمم ندتةبين قبشممممممملريعسل ندسة سمممممممين ندبفتدةن. معبا ندبسة   ندب ةم هق 

تتمممبيل قإةشممملء قتممميلةن ندبةشممماث ندسة سمممين ندبفتدةن  لدببلةم قنداسمممقر قندفمنةلث قندسممم ق  قندمرأل 

معلالً مم تتبيل  قشب لث بيله ندشرم قندر  قندترخ ندت م ق ,د  م ق ددبسة   ندب ةم  قرنً بلرمنً 

ندعةلين ببتمممممممل ر ندبيله ندبفتدةن قمرأل بعلدان بيله ندتمممممممرخ قإ ل ا قإ نرا مةظبن ندةما ندبفتدةن ق

نسممتف نبسل قإيال  ند دقا دبشممل ا ندتربن بق ندةل ين نإلةشممل ين ق ,د  إ نرا ندبشمملريع ندسة سممين قت ديا 

شيي  ندبفتدةن.  قيتقمر ددبسة   ند سلديم ندت ب ةم مرص  با   ي ا مم شتا بالالث ندتةبين ندت لديخ قم

 سقنء مم ندمملع ند  قبم مق ندفلص مم ابيع ب ق ققرى ندببد ن.

قيم ل قسممممل ندسة سممممن ندب ةين برةلبايق  رنسممممييق مم بر دن ندب لدقريق   م  هبل مم ندسة سممممن ندب ةين 

 قنآلفر مم هة سن ندبسل ن. 
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    القسم : ......................................................رئيس     

 

 المدنيةالهندسة  العلوم في برنامج بكالوريوس - 2

قندتم تضممممل  تيمم ابيع بالالث ندسة سمممممن ندب ةينقبت لبدن يم ل ندبرةلب  بعدقبلث مسممممملسمممممين 

 ندةما قهة سن ندتشيي .  ندبي ن  هة سن  هة سن هندسة سن ندايقتمةين  هة سن بتل ر ندبيل هة سن نإلةشلءنث 

سممممممةقنث  فبسممممممن  بل يتيح ندةرتممممممن ددملدم دتدبين نهتبلبلتف قبيقدف ندعدبين.  ب ا برةلب  ندب لدقريق 

شمملب ً ندسممةن نجقدا  علل ند رنسممم ندقن  مم نديق  رنسممي يقمتممدببع ا متممقا  رنسممين  10بمسممبن إدا 

 ندتلدين.ا قنقضح ندا ت بل   ندبشتر ن

 

 ساعة معتمدة( 165) متطلبات البرنامج 2-1

 165  دا ندملدم إ بلاندب ةين  ندسة سممممنب لدقريق  ندعدقل مم  برةلب إل بلا بتمدبلث ندتفرج بق 

سةن نجقدا ندبشتر ن +  32) 1 بل بقضح بلدا قا رقل  بعتب ا  نسل سل ن  132سل ن بعتب ا بق ند

 2.75يما  ق  الترن بم ل ببع ا مندعبدبعتب ا بلإلضممملمن ندم سمممل ن بعتب ا )ب قق تم يرل بق ندت ريم 

 ندبفتدةن  دا ندة ق ندتلدم  قمع سل لث ندبرةلب   دا ندبتمدبلثقتت.  5.0بق 

 32  ل2سل ن بتمدبلث ندسةن نجقدا ندبشتر ن )ندا قا 

 8  ل3سل لث بتمدبلث ندالبعن )ندا قا 

 ( مل.  - 3سل ن بعتب ال  بل يقضح ندا قا ) 2بمررنث نابلرين 

 ( مل. - 3بمررنث بق ندا قا ) 3ل  يفتلر ندملدم بعتب ا سل لث 6بمررنث نفتيلرين 

 51  ل بةسل4)ندا قا سل ن بتمدبلث ند دين 

o  40  مل  – 4بعتب ا بمررنث إابلرين  دا ابيع مقسلل ند دين )ندا قا سل ن 

o 9 مل–4ين يفتلرهل ندمسل  سم تفتتف )ندا قا ضلمنإلند دين بعتب ا بق بمررنث  سل لث 

o  2  جل. – 4سل ن بعتب ا بق ندبمررنث ند را  دا نج ت قق بق بمررنث ندمسل )ا قا 

  74  ل بةسل 5سل ن بتمدبلث ندبرةلب  )ندا قا 

o 44  مل – 5بمررنث تفتتين إابلرين )ندا قا بعتب ا سل ن 

o  4 مل  -5بشرقع ندتفرج )ندا قا  بعتب ا سل لث 

o 7  جل  -5بق برنب  مفرى )ندا قا  بعتب ا بمررنثسل لث 

o  18  يفتلرهل ندملدم بق سمممممدن ندبمررنث   ل -5بمررنث نفتيلرين )ندا قا بعتب ا سمممممل ن

 ل.هـ -5نالفتيلرين مم ندا قا 

o 1  لق -5 سل ن بعتب ا )ب قق تم يرل بق ندت ريم ندعبدم )ا قا . 

o ل دت سيق بسلرنتف ندب ثين.م-5 قق سل لث بعتب ا )ندا قا بم إضلمن إدا بمرر ب ث 
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    القسم : ......................................................رئيس     

 

  متطلبات مشروع  التخرج   2-2

سممل ن د ا امءل قيسممبح ددملدم بتسممايا بشممرقع  2يةمسممل بشممرقع ندتفرج إدا قسممبيق )    

ل نجقدا ندبشممممتر ن سممممل ن بمررا بع  ندسممممةن  97 قمسممممل ن بعتب ا ) 129بع  إ بلدف بةالح  1-ندتفرج 

ل 2ل ق )1) ندتفرج مقيب ق ندتسممممايا مم بشممممرق . قن بلا ابيع بمررنث ندبسممممتقى ندسمممملبع مبل  قق

 ال يب ق ندتسايا ف ا ندةتا ندتيةم.قف ا ندةتا نجقا مق ندثلةم ممم 

     

 ساعة معتمدة بدون تقدير( 1)  العمليمتطلبات التدريب   2-3 

مم م   تمبيملث    لم-5ا قا )  بق ندت ريم ندعبدممسلبيع  10 دا ابيع م م ندمسل  إ بلا 

ندسة سممممممن ندب ةين. ق دا ندملدم ند تممممممقا  دا بقنممن ندمسممممممل  دا نداسن ندتم يةق  ندت ريم ميسل بع  

قمةسلء  .ل بق فمن ندمسمممملسممممل ن بع  ندسممممةن نجقدا ندبشممممتر ن 78سممممل ن بعتب ا ) 110إ بلدف  بةالح 

ندت ريم ندعبدم قندةتمما ند رنسممم ال ياقم ندابع بيق  .بتمدبلث ندتسممايا مم بمررنث ندبسممتقى ندثلبق

 ندتيةم مق بشرقع ندتفرج.

 

  ندسة سن ندب ةين.ب لدقريق  ندعدقل مم ندفمن ندةبق,اين دبرةلب    6قيقضح ندا قا 
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    القسم : ......................................................رئيس     

 

 المدنيةالهندسة  بكالوريوس العلوم في ملخص متطلبات الخطة األكاديمية لبرنامج   ( 1جدول )
 

 التوصيف ساعة المتطلبات

األولى السنة 
 المشتركة

32 

 ل4 يبيلء  لبن )
 ل3 سلم ندتةلضا )

 ل3بم بن مم نإل تلء )
 ل12نةاديم  )

 ل2بسلرنث  تلبن )
 ل3بسلرنث البعين )
 ل3بسلرنث  لسم )
 ل1ريل ا م بلا )
 ل1ت ن قديلقن )

 8 متطلبات الجامعة

 الدراسات اإلسالمية:
 ل2نابلر  )
 ل6نفتيلر  )

  51 متطلبات الكلية

 ل40) إابلر 
 ل9ت بيدم )
 ل2 را )

 47 متطلبات القسم

 ل 44تفتص إابلر  )
 ل 4بشرقع تفرج ) 
 ل  18تفتص نفتيلر  ) 

 ل 7بمررنث إابلرين بق فلرج ندمسل )
   ة ل 1) ندت ريم ندعبدم 

   ة ل 0بشرقع ب ثم )

 165 المجموع
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    القسم : ......................................................رئيس     

 ساعة معتمدة( 32متطلبات السنة األولى المشتركة )

 ساعة( 32األولى المشتركة ) ( السنة2جدول )

 المستوى األول  المستوى الثاني

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

ل6-9-0)6  ل0-9-6)6   نةاا 110 تفتتين دين نةاديمين   نةاا  100 دين نةاديمين 

ل3-0-0)3  ل0-1-3)3   ةس  101 بسلرنث البعين   ريض 101  سلم ندتةلضا 

ل0-0-6)3  ل0-0-1)1   تمق 101 بسلرنث ند لسم   ري  101 ريل ا نج بلا 

ل2-2-0)3  ل2-0-3)4   إ ص 101 بم بن مم نإل تلء    يل 101  يبيلء  لبن 

ل1-1-0)1  ل0-0-2)2   مام 101 ندديلقن قندثملمن ندت ين    رم 100 بسلرنث ند تلبن 

 المجموع 16  المجموع 16

 

 ساعات معتمدة( 8(: متطلبات الجامعة )3جدول )

 ساعة معتمدة( 2االجبارية ) الجامعة أ( متطلبات-3جدول )

 الساعات المقررة نوع المقرر
 (مح ، تم ، عم)

 رمز المقرر المقرر اسم

سدل 107 مف قيلث ندبسةن ل0   0   2) 2 نابلر   

 المجموع 2 

 )بح   تل    لل      بح = ب لضرنث     تل = تبلريق      ل  =   بدم )بعبال

 

 ( من القائمة أدناه(معتمدة ساعات 6مقررات ) 3االختيارية )يختار الطالب  متطلبات الجامعةب(    - 3) جدول

 الساعات المقررة نوع المقرر
 (مح ، تم ، عم)

 رمز المقرر المقرر اسم

سدل 100  رنسلث مم ندسيرا ندةبقين ل0   0   2) 2 نفتيلر   

سدل 101 س بينندثملمن نإلمتقا  ل0   0   2) 2 نفتيلر   

سدل 102 نإلس لنجسرا مم  ل0   0   2) 2 نفتيلر   

سدل 103 مندةظلل نالقتتل   نإلس ب ل0   0   2) 2 نفتيلر   

سدل 104 منإلس بندةظلل ندسيلسم  ل0   0   2) 2 نفتيلر   

سدل 105  مقأل نإلةسلق ل0   0   2) 2 نفتيلر   

سدل 106 ندةمف ندمبم ل0   0   2) 2 نفتيلر   

سدل 108 قضليل بعلترا ل0   0   2) 2 نفتيلر   

سدل 109 ندبرما ق قرهل ندتةبق  ل0   0   2) 2 نفتيلر   

 المجموع  6 

 تل    لل      بح = ب لضرنث     تل = تبلريق      ل  =   بدم )بعبال )بح    
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    القسم : ......................................................رئيس     

 ساعة( 51) متطلبات الكلية    (4جدول )

 

 ساعة( 40) المقررات اإلجباريةأ(  – 4) جدول

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

 سابق متطلب

 ريض 101 ل0   2   3) 3  سلم ندت لبا ريض 106

 ريض 101   ل0   2   3) 3 ندبتاسلث قندبتةقملث ريض 107

 ريض 107  ريض 106 ل0   2   3) 3  سلم ندتةلضا قندت لبا ريض 203

 ريض 203 ل0   2   3) 3 ندبعل الث ندتةلضدين ريض 204

  ل2   0   3) 4 ل1ميميلء  لبن ) ميم 103

 ميم 103 ل2   0   3) 4 ل2ميميلء  لبن ) ميم 104

  ل0   1   2) 2 نددين قندتفلمم ةال 109

 ةال 109 ل0   1   2) 2 ند تلبن ندتمةين  ةال 110

  ل2   0   2) 3 مسلسيلث ندرسل ندسة سم هعل 104

 هعل 104 ل2   1   2) 3 دتتبيل ندسة سممم ن بم بن هعل 106

 ريض 107  ريض 106 ل0   1   3) 3 نستلتي ل هعل 201

 ريض 101  يل    101 ل0   0   2) 2 ندسة سن قندبي ن هعل203

  ل0   1   3) 3 نندسة سي بشلريعند نرا إ هعل 402

  ل0   1   2) 2 سة سمندقتتل  نال هعل 403

 40        المجموع

 )بح   تل    لل      بح = ب لضرنث     تل = تبلريق      ل  =   بدم )بعبال 

 

 ساعة معتمدة( 9لبرنامج الهندسة المدنية ) اإلضافية الكلية(  مقررات ــ ب 4دول )ـج

 رمز المقرر المقرر اسم
الساعات 
 المقررة

 )مح ، تم ، عم(

 متطلب

 مرافق سابق

   ل2   0   2) 3 بربان ند لسقم هعل 209

  ريض107  ل0   2   3) 3 ندمرن أل ندع  ين ريض 254

 ل0   1   3) 3  يةلبي ل هعل 202
  هعل 201

 ميم   103 
 

 9    المجموع

 )بح   تل    لل      بح = ب لضرنث     تل = تبلريق      ل  =   بدم )بعبال                  

 

 

ساعة معتمدة( 2ج( مقرر كلية حر ) - 4جدول )  

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

 سابق متطلب

  2 بمرر  ر ×××××

     2                المجموع

 )بح   تل    لل      بح = ب لضرنث     تل = تبلريق      ل  =   بدم )بعبال
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    القسم : ......................................................رئيس     

 

 ساعة معتمدة( 74) الهندسة المدنية برنامج (  متطلبات5دول )ـج

 ساعة معتمدة( 44) مقررات البرنامج اإلجبارية أ( – 5) جدول

 رمز المقرر المقرر اسم
 الساعات المقررة

 مح ، تم ، عم()
 متطلب

 مرافق سابق

  هعل 201 ل0   1   3) 3 بي لةي ل ندبقن  هب  302

 هب  302  ل2   0   0) 1 بعبا بي لةي ل ندبقن  هب  305

 ل2   0   2) 3 فقنص قنفتبلر ندبقن  نإلةشل ين هب  306
 هب  302
 هب  305

 
 

 

 هعل 202  ل0   1   2) 2 بي لةي ل ندبقن ع هب  320 

 ل0   1   2) 2 هي رقدي ل هب  324
 هب  320
 هعل 202

 

 هب  324 هب  320 ل2   0   0) 1 بعبا ندسي رقدي ل هب  325

  هب  302 ل0   1   4)  4 1-ت ديا إةشل م هب  360 

 ل0   1  4)  4  1-تتبيل ندفرسلةن ندبسد ن هب  370 
 هب  306
 هب  360

 

 هب  382  ل2   0   0) 1 بعبا بي لةي ل ندتربن  هب  380

 ل0   1   2) 2 1-دسة سن ندايقت ةي ينن هب  382
 هب  302
 ايق 281

 

 ل0   1   4) 4 ندتشيي  إ نرا هب  419
 هب  370
 هب  382

 

  هب  324 ل0   1   2) 2 هي رقدقايل هب  424

  ن ص 101 ل0   1   2) 2 مةظبن ندةما هب  430 

 ل0   1   3) 3 هة سن ندمرأل هب  431
 212هب  
 هب    382
 هب  430 

 

 هب  431 هب  380 ل2   0   0) 1 بعبا ندمرأل هب  432

 هب  424  ل0   1   2) 2 مةظبن نإلب ن  بلدبيله قندترخ هب  447 

 ل0   1   2) 2 بعلدان ندبيله قبيله ندترخ هب  448
 هعل 203
 هب  324

 

 هب  448  ل2   0   0) 1 بعبا ندبيله قبيله ندترخ هب  443

  هب  382 ل0   1   2) 2 2-ندسة سن ندايقت ةي ين هب  481

 ل0   1   2) 2 هة سن نجسلسلث هب  483
 هب  370
 هب  481

 

  44    المجموع
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    القسم : ......................................................رئيس     

 ساعات معتمدة( 4) مشروع التخرج ب( – 5)دول ـج

 رمز المقرر المقرر اسم
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

 متطلب
 مرافق سابق

1-بشرقع ندتفرج  هب  496 ل0   0   2) 2   

 سل ن 129 إتبلل

 قابيع بعتب ا

 ندبستقى بمررنث

  قق مبل ندسلبع

 

2-بشرقع ندتفرج  هب  497 ل0   0   2) 2  هب  496    

 4    المجموع

 )بح   تل    لل      بح = ب لضرنث     تل = تبلريق      ل  =   بدم )بعبال                  

 

 ساعات معتمدة( 7) برامج أخرى( مقررات إجبارية من ج – 5دول )ـج

 رمز المقرر المقرر اسم
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

 متطلب
 مرافق سابق

ل2   1   2) 3 ندميلسلث ندب لةين هب  212   ريض 107 

ل2   0   1) 2 إةشلء بعبلر  دمدبن ندب ةم   بر 239   هب  370 

   ل0   1   2) 2 للمهندسين الجيولوجيا ايق 281 

 7 المجموع

 )بح   تل    لل      بح = ب لضرنث     تل = تبلريق      ل  =   بدم )بعبال                  

 

 ساعة معتمدة( 18) ( مقررات البرنامج االختياريةد – 5دول )ـج

 لهـ – 5) ندا قا   سم  نالفتيلرين ينندتفتت ندبمررنث بق سل نل 18) بمررنث مربعن نفتيلر ندملدم  دا

 الوحدة االختيارية رمز المقرر  الساعات المقررة

 1 –نفتيلر    هب  4** 3

 2 –نفتيلر    هب  4** 3

 3 –نفتيلر    هب  4** 3

 4 –نفتيلر    هب  4** 3

 5 –نفتيلر    هب  4** 3

 6 –نفتيلر    هب  4** 3
 المجموع  18
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االختيارية القسم (  مقرراتهـ – 5جدول )  

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 )مح ، تم ، عم(

 متطلب

 مرافق سابق

 مقررات هندسة اإلنشاءات      

  هب  360 ل0   1   3) 3 2ت ديا إةشل م  هب  460

  هب  370 ل0   1   3) 3 2-تتبيل ندفرسلةن ندبسد ن هب  470

  هب  470 ل4   0   1) 3  ت ديا قتتبيل ندببلةم هب  462

هب  046  ل0   1   3) 3 ت ديا إةشل م بلستف نل ندعةلتر ندب  ق ا هب  464   

هب  047 ل0   1   3) 3 هة سن نداسقر هب  466   

هب  047 ل0   1   3) 3 ندتتبيل ندبملقل ددريلح ق ندمالما هب  468   
  هب  360 ل0   1   3) 3 بع ةينندةشلءنث نإل هب  473

  هب  470 ل0   1   3) 3 تتبيل ندفرسلةن سلبمن نإلاسل  هب 475 
  هب  306 ل0   1   3) 3 ت ةقدقايل ندفرسلةن هب  477

   هب  047 ل0   1   3) 3 بقنضيع بفتلرا مم ندت ديا قندتتبيل نإلةشل م      هب  478

  هب  470 ل0   1   3) 3 ندبةشاث ندفرسلةين ندبسد نت هيا  هب  479
 مقررات الهندسة الجيوتكنيكية

هب  483 هب  470 ل0   1   3) 3   هة سن نجسلسلث ندعبيمن هب  484  

  هب  481 ل0   1   3) 3 ندسة سن ندايقت ةي ين مم ندبةلمأل ندمل دن هب  487
هب  481 ل0   1   3) 3 بم بن دبي لةي ل ندتفقر هب  485   
هب  483  ل0   1   3) 3 ت سيق ندبقن  ندايقت ةي ين هب  486  
هب  481 ل0   1   3) 3 بقنضيع بفتلرا مم ندسة سن ندايقت ةي ين هب  488   
هب  481 ل0   1   3) 3 بم بن مم تتبيل نجةةلأل هب  489   

مقررات هندسة مصادر المياه   
  هب  324 ل0   1   3) 3 ندبةشاث ندبل ين هب  423
  هب  424 ل0   1   3) 3 هي رقدقايل ندبيله نداقمين قندسم ين هب  425

  هب  424 ل0   1   3) 3 تفميم بتل ر ندبيله    هب  426

  هب  324 ل0   1   3) 3 هي رقدي ل ندت مأل ندبضيقم هب  427
  هب  324 ل0   1   3) 3 هي رقدي ل ندمةقنث ندبةتق ن هب  428
 هب    424 ل0   1   3) 3 تمبيملث ند لسقم مم هة سن ندبيله هب  429

 
 

 مقررات هندسة البيئة

  هب  448 ل0   1   3) 3  ندسة سن ندبي ين هب  444
  هب  448 ل0   1   3) 3 بعلدان بيله ندترخ قإ ل ا نستف نبسل هب  445
  هب  448  هب  447 ل0   1   3) 3  ندتمييل ندبي م ق إ نرا نجةظبن ندبي ين هب  446
هب  448هب     447 ل0   1   3) 3 مقدمة إلدارة النفايات الصلبة  همد 449

 هب   هب  448
 

 
  هب  448 ل0   1   3) 3 هندسة التحكم في تلوث الهواء هب  450
 هب  448 ل0   1   3) 3 المعالجة المتقدمة لمياه الشرب والصرف الصحى هب  451

 
 

هندسة النـقـل مقررات  

  هب  431 ل0   1   3) 3 هة سن ندس   ند  ي ين هب  435

  هب  430 ل0   1   3) 3 هة سن ندبرقر هب  436
  هب  431 ل0   1   3) 3 ت ديا قتتبيل مةظبن ندرتخ هب  437
  هب  430 ل0   1   3) 3 ندةما ندعلل ند ضر  هب  438

  هب  431 ل0   1   3) 3 تيلةن ندرتخ هب  439
 مقررات هندسة وإدارة التشييد

 
 بعتب ا سل ن 110 إتبلل ل0   1   3) 3  بم بن دعمق  ندتشيي  هب  411

 بةالح
 

 بعتب ا سل ن 110 إتبلل ل0   1   3) 3 تم ير ت دةن ندتشيي  هب  412

 بةالح
 

 هب  419  ل0   1   3) 3 ا قدن ندتشيي  هب  413
  بعتب ا سل ن 110 إتبلل ل0   1   3) 3 بقنضيع بفتلرا مم ندسة سن ق إ نرا ندتشيي  هب  415

 )بح   تل    لل      بح = ب لضرنث     تل = تبلريق      ل  =   بدم )بعبال      ة   ةالح ب قق  ران 
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 التدريب العملي )إجباري(  (و – 5) جدول

 
 ربم
 ندبمرر

 ندبمرر نسل
 ندسل لث ندبمررا

 بح   تل    لل)
 سلبأل بتمدم

  بةالح بعتب ا سل ن 110 إتبلل )ة ل 1 ندت ريم ندعبدم هب  999

  1       المجموع

 
 بدون ساعات محتسبة اختيارية مقررات (ز – 5) جدول

 ب تسبن مم ندبع ا ندترن بم ددملدم قال ي فا مم بتمدبلث ندتفرجل لث)بمرر نفتيلر  ب قق سل 
 

 ربم
 ندبمرر

 ندبمرر نسل
 ندسل لث ندبمررا
 )بح   تل    لل

 سلبأل بتمدم

 بةالح بعتب ا سل ن 129 ن بلا )ة ل 0 بشرقع ب ثم هب  998

 

 

 الخطة النموذجية لبرنامج الهندسة المدنية** (6جدول )
 

 المستوى األول  المستوى الثاني

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

ل6-9-0)6  ل0-9-6)6   نةاا 110 تفتتيندين نةاديمين     نةاا 100 دين نةاديمين 

ل3-0-0)3  ل0-1-3)3   ةس   101 بسلرنث البعين   ريض 101  سلم ندتةلضا 

ل0-0-6)3  ل0-0-1)1   تمق 101 بسلرنث ند لسم   ري  101 نج بلاريل ا  

ل2-2-0)3  ل2-0-3)4   إ ص 101 بم بن مم نإل تلء    يل 101  يبيلء  لبن 

ل1-1-0)1  ل0-0-2)2   مام 101 ندديلقن قندثملمن ندت ين    رم 100 بسلرنث ند تلبن 

 المجموع 16  المجموع 16

 

 

 

 
 

 الثالثالمسـتـوى   الرابعالمسـتـوى 

متطلب 

 سابق

 المقررة الساعات

( تم ، عممح ،   الرمز عنوان المقرر (
متطلب  

 سابق

 المقررة الساعات

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)

ل2   0   3) 4 ميم 103 ل0   0   2) 2   ميم 104 ل2ميميلء  لبن )   سدل×××   رنسلث نس بين 

ل0   1   2) 2 ةال 109  ةال 110 ند تلبن ندتمةين 
 

ل2   0   3) 4   ميم 103 ل1ميميلء  لبن  ) 

 ريض 106
 ريض 107

ل0   2   3) 3  ريض 203  سلم ندتةلضا قندت لبا 
 

ريض 101 ل0   2   3) 3   ريض 106  سلم ندت لبا 

ل2   1   2) 3 هعل 104  هعل 106 دتتبيل ندسة سممم ن بم بن 
 

ريض 101 ل0   2   3) 3   ريض107 ندبتاسلث قندبتةقملث 

ريض  106
 ريض 107

ل0   1   3) 3  هعل 201 نالستلتي ل 
 

ل0   1   2) 2   ةال 109 نددين قندتفلمم 

 يل  101
 ريض101

 هعل 203 قندبي نندسة سن  ل0   0   2) 2
 

ل2   0   2) 3   هعل 104 مسلسيلث ندرسل ندسة سم 

71 71  المجموع   المجموع 
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 الخامسالمسـتـوى   السادسالمسـتـوى 

متطلب 

 سابق

 المقررة الساعات

( تم ، عممح ،   الرمز عنوان المقرر (
 

 متطلب سابق

 المقررة الساعات

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)

همد،  320
 هعم 202

ل0   0   2) 2   همد 324 هيدروليكا 2(0،1،2)  سدل×××   رنسلث نس بين 

(2،0،0) همد* 324  1   همد 325 معمل الهيدروليكا 
 ،هعم201

 فيز 103
هعم 202 الديناميكا 3(0،1،3)  

(1تحليل انشائي), (0, 1, 4) 4    همد 302 (0،  1،  2) 2 هعم* 202  همد 360   همد 320 ميكانيكا الموائع 

 همد 302

 همد 305
(2،0،2)  3 (0،1،3) هعم 201  همد 306 خواص واختبار المواد االنشائية   3  همد 302 ميكانيكا المواد 

همد،  302

 جيو 281
(0،1،2)  2 (1) جيوتكنيكيةهندسة   (2،0،0) همد* 302  همد 382   1  همد 305 معمل ميكانيكا المواد 

(0،2،3) ريض 203  همد 380 معمل ميكانيكا التربة 1(2،0،0) همد* 382  3  ريض 204 المعادالت التفاضلية 

(2،1،2) ريض 107  3  جيو 281 للمهندسيين الجيولوجيا 2(0،1،2)   همس 212 القياسات المكانية 

 المجموع 16  المجموع 16

 

 السابعالمسـتـوى   الثامنالمسـتـوى 

 متطلب سابق

 المقررة الساعات

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)
 

 متطلب سابق

 المقررة الساعات

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)

هعم، 203  
همد 324   

(0،1،2) 2  
معالجة المياه ومياه 

 والصرف
همد 448    2 (2  ،0  ،0) سلم 107 أخالقيات المهنة   

همد* 448  (2،0،0)  1  
معمل المياه ومياه 

 والصرف
همد 443 همد، 360    

همد 306   
4(4،1،0)  

تصميم خرسانة مسلحة 

(1)  
همد 370  

همد، 382  

همس، 212  

همد 430  
(0،1،3) همد 431 هندسة الطرق  3    

 
همد 382  (0،1،2) (2هندسة جيوتكنيكية)  2 همد 481   

همد، 380  

همد* 431  
(2،0،0)  معمل الطرق  1

همد 432 احص 101    2 (2  ،1  ،0) همد 430 أنظمة النقل   

ريض، 107  

 
(0،2،3)  3 ريض 254 الطرائق العددية     (2،0،2) هعم 209 برمجة الحاسوب  3   

 (0،1،3)    3 (1مقرر اختياري )  همد 4**  همد* 424    2 (2  ،1 ،0 )  
أنظمة االمداد بالمياه 

 والصرف
همد 447  

 (0،1،3)  3 (2مقرر اختياري )  همد 4**  همد 324    (0،1،2) همد 424 هيدرولوجيا  2   

 المجموع 17  المجموع 16

   

 

      
 التاسعالمسـتـوى   العاشرالمسـتـوى 

 متطلب سابق

 المقررة الساعات

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)
 

 متطلب سابق

 المقررة الساعات

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)

(0،0،2)   ××××× مقرر حر 2     2  سدل×××  مقرر اختياري سلم 

 3 (3  ،1 ،0)  
المشاريع دارة إ 

ةالهندسي  
هعم 402 (2، 0، 1) 2 همد 370    

انشاء معماري لطلبة 

 المدني
 عمر 239

 (0،1،2)  2 هعم 403 االقتصاد الهندسي   
 همد، 370 

 همد 382 
 همد 419 التشييد إدارة (0،1،4) 4

 (0،1،3)  3 (5مقرر اختياري )  همد 4**   
 همد، 370 

 همد 481 
(0،1،2)  2 همد 483 هندسة االساسات   

 (0،1،3)  3 (6مقرر اختياري )  همد 4**     (0،1،3)    3 همد 4** (3مقرر اختياري )   

همد 496  (0،0،2)  2 (2مشروع تخرج )  همد 497   

 

 (0،1،3)  3 همد 4** (4مقرر اختياري )   

ساعة  110اكمال 
 معتمدة 

 بمررنث قابيع

 مبل ندسلبع ندبستقى

  قق

ند 1  همد 999 عمليالتدريب ال 

 129 إتبلل 

 بعتب ا سل ن

 قابيع

 بمررنث

 ندسلبع ندبستقى

  قق مبل

(0،0،2)  2  همد 496 (1مشروع تخرج ) 

ساعة  129اكمال 
 معتمدة

ند 0   همد 998 مشروع بحثي 
 

    

 المجموع 16
 

 المجموع 18

  مرافق متطلب *

 ند: بدون تقدير )نجاح أو رسوب(
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 توصيف المقررات -3

 
 السنة األولى المشتركة 3-1

 
 (0-9-6)6       لغة إنجليزية  :  انجل 100

بلالضلمن   رنتسل ندديقينمبت سيق نالةاديمين بق ف ا  مم نددينندبمرر دتمقين بسلرنث ندم م تل تتبيل ندبر دن نجقدا بق 
ندم م مم ترتةع ثمن   ه,ه  دبسلرنث بدين ت سيق نمثةلء ت سيق ندبةر نث قندمرنءا قند تلبن قبسلرنث نالتتلا. مم إدا 

ندبستمبدين قندقظل خ تع هل دد رنسلث د م ندبسلرنث ند يلتين ددمتمقير  مم عقنبانده,ه ستسسل لددين. مسل قتةلقا قندت    ب
ندتر يم يت قا م بستقى م دا مم نددين نإلةاديمين  ندم قبع تمقر ندبمرر ققتقا البعن ندبد  سعق . بع  تفراسل مم 
 رنستسل قةسل مم  تلايم نددين ندتم سقخ لةبه,ن  دا إ  ن  ندم م التشبا ندالةم نج ل يبم ددين. قيمم ندبمرر ة ق 

 ندبستمبدين.

 ندبتمدم ندسلبأل  ال يقا 
 

 (0-1-3)3         حساب التفاضل :ريض 101

قةتل اف  ندةسليلث  ة  ند ةسلين قندةسليلث ند ةسل ين  تعريخ ندةسلين  بةسقل  بةسقل ندةسلين   سلم ندةسليلث  نإلتتلا
ققن   ندضرم قندمسبن  قل  ا ندسدسدن  بشتملث ند قنا  ندبشتمن   سلم ندبشتملث )قل  ا ندمقا  ندبشتملث ندعديل  ندتسلرعل 

ن  ةظرين ندميبن ندبتقسمن ند قنا ندتمني ين نجسين قددقغلرتبين  نإلشتملأل ندضبةم قبشتملث ند قنا ندبثدثين ندع سي
 قندتةلقتين  ندتمعر قنفتبلر ندبشتمن ندثلةين  نجبثدين  ندبع الث ندبرتبمن.

 المرجع المقرر:
Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, Third 

Edition, 2007. 

 يقا ال  المتطلب السابق:
 

 (0-0-1)1         ريد: ريادة األعمال 101
يس خ ندبمرر إدا تمقي  ندملدم بلدبعرمن قندبسلرنث ند مبن دت قيا نجم لر قندببت رنث إدا بشلريع تمبيمين قمأل ققن   

 نء بق ت هيا قيسعا ندبمرر إدا مق يب ق ندملدم بق تعدل مسلسيلث إةشلء ندبشرقع نبت إةشلء ندبشلريع ندتالرين ندسديبن. 
ةةسف قبعرمن ق رنتف جق ي قق رن  نً دأل بلا قبرقرنً ب يةين ندتفميم إلةشلء ندبشرق لث قندتةظيل قندتسقيأل قندب   

 ندبشرقع.  ق بتل ر ندتبقيا قمفيرنً ندفمقنث ندعبدين إل نرا
 ال يقا  المتطلب السابق:

 
 (2-0-3)4         كيم: كيمياء عامة 101

 –ندبقا قمرأل ندتعبير  ق ندتر يم  –ند يبيل ين  ندتيغ –ندةظلل ند قدم ددق  نث  :د سلبلث ند يبيل ينن  ندامء ندةظر 
ندتييرنث  مةقنع  :ند رنرين .بعل دن ملة رملد  –ند ر ين دديلمنث  ققنةيةسل قندةظرين :نديلمنث . سلبلث ندبعل الث ند يبيل ين

مةقن سل قندمقنةيق ندبتعدمن  :ندب لديا .ند رنرين ندملةقق نجقا دد يةلبي ل –قلةقق ه  قتمبيملتف  –مم ندب تقى ند رنر  
ندتقنمق  .ندعقنبا ندبؤثرا  دا ندتةل ا –ندتةل ا  رتبن –قلةقق سر ن ندتةل ا  :ند ر ين .ندفقنص ندتابيعين –بسل 

ةظريلث نج بلض   :نجيقةم ندتقنمقبب م دقشلتدييف قندعقنبا ندبؤثرا  دا ندتقنمق.  – pK ق cK ندع قن بيق: ند يبيل م
 نجب ح.تبيؤ  –دب لديا نج بلض قندمقن   قندب لديا ندبةظبن  pH ـ سلم ند –قندمقن   

ندامء ندعبدم  م    شر تاربن  بدين  دا فقنص ندبل ا  قندت ديا ند ابم  ققيلسلث إةثلدبم ندتةل  ث  قسر ن 
  ندتةل  ث.

 ال يقا  المتطلب السابق:
 

 (0-0-2)2          عرب: مهارات الكتابة 100
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 (0-9-6)6                    تخصصية : لغة إنجليزيةانجل  110
قند,  يستف ل  لفتبلر بؤها ددم م  (IELTS) دا ةظلل نفتبلر نددين نالةاديمين ندعلدبم  بمرردتمييل ندةسل م دديعتب  ن

بق ندبد نق ببل مم ,د  ندببد ن ندبت  ا قمسترنديل. قسقخ تستف ل ندبقن   ندرنغبيق مم نالدت لأل بلدالبعن مم ندع ي 
 ب دقا ةسلين ندعلل. IELTS مم نفتبلر 5.0 ندبتفتتن إل  ن  ندم م دس,ن نالفتبلر بس خ ندتقتا إدا  ران

 ال يقا  المتطلب السابق:
 

 (0-0-3)3        نهج: مهارات جامعية  101
ندملدم  دا نستف نل ندب تبن قنإلةترةث مم ندب    ق ندبعدقبن  قندتمق  ببسلرنث ندب   ق تلبتف  يس خ بمرر إدا بسل  ا 

قنستف نل سدن بق نج قنث ند ميمين قنالسترنتيايلث ندةل دن  ندتم ستسل  ه  دا ت تيا ندبعرمن  قتةظيبسل  قسر ن 
قرا تمق ه إدا ندةالح قندتةقأل قنإلب نع  قتةبين بسلرنث نست  ل سل  قإ نرا ,نتف قق رنتف ندةةسين قندعمدين قندتقنتدين بت

 ندتة ير ق ا ندبش  ث ندتم ق  تقناسف مم  يلتف ق رنستف ندالبعين.
 ال يقا  المتطلب السابق:

 
 
 (6-0-0)3                           : مهارات الحاسبتقن 101  

ندبعدقبلث قنستف نل ند ببيقتر قإ نرا ندبدةلث قبعلدان ندةتقص قا نقا ندبيلةلث قققن   ندبيلةلث   مةينندبةلهيل نجسلسين دت
 عرض.ندق

 ال يقا  المتطلب السابق:
 

 

 (0-2-2)3        احص: مقدمة في اإلحصاء  101
تل م  ندع قلث ندبترنبمن نال تلء ندقتةم  نال تبلالث  ندبتييرنث ندعشقن ين ق ندن تقميع نال تبلالث  نالست الا نال 

 قنالة  نر ندفمم ندبسيم
 ال يقا  المتطلب السابق:

 
 (0-1-1)1       ة يالصحاللياقة والثقافة : فجب 101

ير م ه,ن ندبمرر  دا ندالةم ندبتعدأل ببسلرنث تمقير ند,نث بق ندةل ين ندت ين قنداس ين  قبل يتعدأل بسل بق بسلرنث 
ق يةين ندتعلبا بع نإلتلبلث  بسلرنث إسعلمين  بلإلضلمن إدا ندققلين نإلةالبين  قندي,ن ين ق تشبا ندت ن ندشفتين قندةةسين

مبل  ق قتخ ندديلقن ندب ةين ميتبثا  قرهل بببلرسن ندتبريةلث قنجةشمن ندريلضين دبل يةع   ,د   دا    بق نجبرنض.
م   با نجاسما ند يقين مم نداسل بلةتظلل ق قق ندمقنل ندابيا  ندم را  دا نالسترفلء    ل ندتقتر قه قء نج تل

قمقأل ه,ن  دف ندشعقر   بتل م  ندم را  دا م نء ندعبا مم بققع ندعبا ميةبل  لق  قق شعقر بلإلرهلأل  ندثمن بلدةة  .
 بلدسعل ا مم ند يلا. 

 ال يقا  المتطلب السابق:
 

 
 متطلبات الجامعة 3-2

 
سلم، هذه  107أربع مقررات من ضمن مجموعة من مقررات سلم على أن يكون من بينها المقرر  بيختار الطال

 المجموعة من المقررات هي:
 

 (0، 0، 2)2                                                                   سلم: دراسات في السيرة النبوية 100

 
 دسل ند ميمين ندتقرا ببرمن قسدل  ديف هللا تدا ندرسقا سيرا اقنةم ندبمرر عرضيست    قمهبيتسل ندةبقين ندسيرا بةسقل
 .ندبيلدملث مق ندببلديلث  ق بعي ن

 
 ند ري  ب ب  بق ندب سق  ب  ندبسة    رسم إ  ن  ندر بن  بةبم ندتعريخ مم ندبيسرا ندبقسق نندبراع ندبمرر  

 .قةترتف قسدل  ديف هللا تدا بلدرسقا ددتعريخ ندعلدبين ندسي ن بع بلدتعلقق ندبعلترا؛ ق رنسلتسل ندةبقين ددسيرا
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 (0،0،2)2 الثقافة اإلسالمية أصولسلم:  101
قربم نجايلا ندبسدبن ببتل ر نإلس ل نجسلسين   قإبرنم  يس خ ه,ن ندبمرر إدا ترسيخ ندعمي ا نإلس بين ندت ي ن  

مهبين ت قا ه,ه ندبعلرخ إدا قنقع  م مم سدق  ندبسدل  قإيال  ند دقا نإلس بين ندبةلسبن ددبش  ث ندتم تثيرهل ندةظريلث 
س بين قمسبلم تفدةسل قندةظل ندقضعين بع ر  شبسلتسل  ق ,ن ندتعريخ ب س  ند ضلرا نإلس بين  قبيلق قنقع نجبن نإل

 قسبا ندةسقض بسل . 
 

 ند تلم ندبمرر 

 .. مدار الوطن للنشرالعثيمني بن صاحلحممد الشيخ .اإلميان أصول شرح
 

 (0،0،2)2 في اإلسالم سلم: األسرة 102
يس خ ه,ن ندبمرر إدا إبرنم فتل ص ندباتبع نإلس بم  قنجس  ندتم يمقل  ديسل قتاسي  تعلديل نإلس ل مم بالا ت قيق 
نجسرا  بع ندتر يم  دا  قر ندبرما مم بةلء نجسرا قتش يا ندباتبع   ثل بيلق ه ى نإلس ل قتقايسلتف مم قضلء ندمقنج 

دا  ةظ  يلق نجسرا قنستمرنرهل  قبلدتلدم ترنبم ندباتبع قتمقيتف  قمفيرنً بيلق   قتربين نجقال   نجبر ند,  يسل    
 بعلدان نإلس ل دبل ي    مم ةملأل نجسرا بق قضليل قبش  ث  ق ,ن مهل قضليل ندباتبع .

 
 (0،0،2)2 سلم: النظام االقتصادي في اإلسالم 103

نالقتتل ين ق ,د  ب ةبلم ندسدق  بلدةظل قندبؤسسلث ندتم ت ا  يس خ ه,ن ندبمرر إدا ندتعريخ بلدتتقر نإلس بم دد يلا
 ديسل ندمقن   قنج  لل ندشر ين ندبتتدن بلد يلا نالقتتل ين قبلدةتل   نالقتتل ين ندبترتبن  دا تمبيأل ,د  مم ند يلا 

 تل  . بل يشبا ندبمرر بملرةن بقاما بلدةظل نالقتتل ين نجفرى ديظسر تبيم ندةظلل نالقت  ندعترين
 ند تلم ندبمرر 

 .بيرقث :ندشلبين ند نر : بشأل :ندمدل  نر ندبتر   يقة  رميأل .  .نإلس بم نالقتتل  متقا

 
 (0،0،2)2 سلم: أسس النظام السياسي في اإلسالم 104

ثل بيلق تبيم ندةظلل ندسيلسم  يس خ ه,ن ندبمرر إدا ندتعريخ بلدةظلل ندسيلسم مم نإلس ل قمهل نجس  ندتم يمقل  ديسل  
 نإلس بم  ق ندةظل ندسيلسين نجفرى بل تبلر مةف امء بق ةظلل نإلس ل ندشلبا قمةف ةظلل  لدبم قمف قم .

 ند تلم ندبمرر 
 .دد تلم نإلس ة رين بر م .ندبةعل  ب  مؤن  .ندسعق ين ندعربين ندببد ن مم ندتمبيأل بيلق بع نإلس ل مم ند  ل ةظلل متقا-

 .نجر ق :ندةرقلق  نر .ملر  مبق ندمل ر  ب  ب ب  .  .نإلس ل مم ندسيلسم ندةظلل-
 

 (0، 0، 2)2                                                         سلم: حقوق اإلنسان                          105

  ديسل ةتث ندتم نإلةسلةين ند مقأل مهل قنستعرنض ند قدين  قندبةظبلث نإلس ل مم نإلةسلق  مقأل بةسقل بيلق يتضبق
 .بملرةن ت تيدين  رنسن  رنستسل ثل قبق ند قدين؛ ندبقنثيأل

 
 ند تلم ندبمرر 

 .ندم يدم ب ب  .نإلس بم نإل  ق ق ندعلدبم نإل  ق بع بملرةن  رنسن نإلس ل مم نإلةسلق  مقأل-

 ندةت ق  سسيا .نإلةسلق د مقأل ندعلدبم نإل  ق ضقء مم بملرةن  رنسن نإلةسلق  مقأل-

 
 (0، 0، 2)2                    سلم: الفقه الطبي                                                                   106

 ر قندببل بلدبريض ندبتعدمن ندعبل نث م  لل قبيلق قندةظلبين  ندشر ين قضقنبمسبل قندب نقنا ندت نق  م  لل بيلق يتضبق

 ندمبين ندمضليل بعض ق رنسن ندمبين  قندبس قدين قنإل,ق ندمبم 
 

 ند تلم ندبمرر 
 .ندمل خ مم ندت يأل  نر :ندةلشر .ندشةميمم ندا ةم ب ب  .  .  ديسل ندبترتبن قنآلثلر ندمبين ندارن ن م  لل-

 .بيرقث   ندريلق  نر :ندةلشر .ندببلر  قي .  .ندمبين قندبس قدين ندت نق -

 
 (0، 0، 2)2              سلم: أخالقيات المهنة                                                                    107

 نجف قيلث ه,ه دتمبيأل ندتلريفم ندالةم بيلق بع ميسل  ترن ا ندتم قندميل نإلس ل  مم قندبسةن نجف أل بةسقل بيلق يتضبق
 .ندبسةن مم ندشر ين ندبفلدةلث قمبرم ندعلدبين  ندشر لث قبعض ندببد ن مةظبن مم ق رنستسل نإلس بين  ند ضلرا مم

 ند تلم ندبمرر 
 . ما  مل ب بق   .م ندبسةين  ندميل-

 .ندس لرةف فدخ ب ا .  .ندعبا مف قيلث-
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 ندعثيبيق مس  .  .ندسعق ين ندعربين ندببد ن مم قتمبيملتسل ندعلبن ندقظيةن مم نإل نرا مف قيلث-
 

 (0، 0، 2)2                   سلم: قضايا معاصرة                                                                108

 .تالهسل ندبعت ا نإلس بم ندبةس  قبيلق ندبعلترا ندثملمين ندمضليل  قا  لبن ثملمن ةشر
 

 (0، 0، 2)2                سلم: المرأة ودورها التنموي                                                          109
 ندبعلترا ندبرما قضليل ق رنسن ندفتل ص  دس,ه قممل ق لالتسل ندراا  ق ندبرما تبيم ندتم ندفتل ص بيلق يتضبق

 تمقل مق يام ند,  ندريل   ند قر قبيلق ندسيلسين  ندبشلر لث مق قندميةن نددبل  مق ندباتبع مق بلجسرا ندبتعدمن
 .بف

 ند تلم ندبمرر 
 قند رنسلث ندةبقين ددسةن ندعلدبين سعق  آا ندعميم  ب  بق ةليخ ال ما .ندعي  ةقنا .  .ندةبقين ندسةن ضقء مم ندبرما  مقأل-

 .نجقدا ندمبعن .ندثلةين ند قرا تم ندبعلترا نإلس بين

 

 

 متطلبات الكلية 3-3
 
 مقررات كلية إجبارية -أ

 
 (0،  2،  3) 3 ريض: حساب التكامل 106

ندبسل ن  .ندةظرين نجسلسين د سلم ندتةلضا قندت لبا  ندت لبا غير ندب     ت قيا ندبتيير  ندت لبا ندع    .ندت لبا ندب   
ند قنا نجسين قنددقغلريتبين قندمن  ين قندمن  ين  .تةلضا قت لبا ند قنا ندبثدثين ندع سين . ال ند قرنق  ندشيا  مقا ندمق 

مرأل ندت لبا   ندتعقيض   ندتام ء  ندتعقيضلث ندبثدثين   ند سقر ندام ين   تعقيضلث بتةرقف   نجش لا غير . ندع سين
 .ندبعيةن  ندت لب ث ندبعتدن  نإل  نثيلث ندممبين

 
 
 مرر ندبراع ندب

1. Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, 

3rd Edition.  

2. Earl W. Swokowski, Michael Olinick, Dennis Pence, and Jeffery A. Cole “Calculus”, 

6th Edition. 

 ريض 101 المتطلب السابق:
 

 (0،  2،  3) 3 ريض: المتجهات والمصفوفات 107
قندبتاسم   بعل الث ندبسممتميبلث قندبسممتقيلث  مم  ندميلسمممندبتاسلث مم ندبسممتقى قندةضمملء ندث ثم    لتمما ندضممرم 

سمقح   نإل  نثيلث نإلسمقنةين قند رقين شتملتسل ق ت لب تسل   ر ن  .ندةضلء   ند تلدسل   ب ند قنا ندبتاسن   ةسليلتسل  إت
ند قنا مم بتييريق مق ث ثن   ةسليلتسل   إتتممممملدسل   بشمممممتملتسل . ندببلسمممممين قندعبق ينةممن مم ندةضممممملء   ب قةلث ندعادن 

ندام ين   ندتةلضدم   قلةقق ندسدسدن   ندبشتملث نإلتالهين   ندبستقيلث ندبلسن قندبستميبلث ندعبق ين  دا ندسمقح   ندميل 
دفمين   ندبتمممممممةقملث   ندب   نث   بع ق  ندمتمممممممقى دد ندن مم   ا بتييرنث   قنبا الارنة   مةظبن ندبعل الث ن

 ندبتةقمن   قلةقق  رنبر.
 

 ندبراع ندبمرر 
Edward and Penny, “Calculus”, international edition. 

 ريض 101  المتطلب السابق:

 
 (0،  2،  3) 3 ريض:حساب التفاضل والتكامل 203

إفتبلر ندبملرةن   إفتبلر ندةسبن    إفتبلر ندا,ر   إفتبلر ندت لبا ندبتسدس ث غير ندبةتسين   إفتبلرنث ندتملرم قندتبل     
ندت لبا ندثةل م   ندبسل لث  .بتسدس ث ندمقى   بتسدس ث تليدقر قبل دقرنق.   ندبتسدس ث ندبتةلقبن   ندتملرم ندبمدأل

 .ثم مم نإل  نثيلث نإلسممممقنةين قند رقينندت لبا ندث ثم   ندت لبا ندث  .قند اقل   ندت لبا ندثةل م مم نإل  نثيلث ندممبين
 مقا ندبتاسلث   ندت لبا  دا بة ةا ق دا سمممممح   ةظرين اريق    .بسممممل ن ندسمممممح   ند ال   ندعمقل   بر م ندثما

 .ةظرين الق  ددتبل     ةظرين ستق  
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 ندبراع ندبمرر 

1. Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, 

3rd Edition.  

2. Earl W. Swokowski, Michael Olinick, Dennis Pence, and Jeffery A. Cole “Calculus”, 

6th Edition. 

 ريض 107ريض ق  106 المتطلب السابق:
 
 

 (0،  2،  3) 3 ريض: المعادالت التفاضلية 204
نجةظبممن ندفميممن ,نث  .دبعممل الث ندفميممن ,نث ندرتممم نج دان .مةقنع بفتدةممن بق بعممل الث ندمم راممن نجقدا قتمبيممملتسممل

 .مريمن بتسمممممممدسممممممم ث ندمقى دبعل الث ندرتبن ندثلةين ,نث ندبعلب ث  ثيرا ند  ق  .ندبعلب ث ندثلبتن   تفةيض ندرتبن
 بتسدس ث مقرييف   بتسدس ث مقرييف دد قنا ندمقاين قندةر ين    بة ق  مقرييف ندبر م   ت لبا مقرييف.

 
 ندبراع ندبمرر 

Dennis G. Zill and Michael R Cullen, “Differential equations with boundary value 

problems”, 6th edition 

 ريض 203 المتطلب السابق:
  

 (2،  0،  3) 4 (1فيز: فيزياء عامة  ) 103
 ن رين  ند ر ن ندققملث م, ر ن ندببع تمبيأل يق   ند ر ن مم بع ثلبثثل  ند ر ن مم بع  قن   بع تسلرع ندبقاسلبم بن )

نجاسلل قندتتل ل   قرنق   يبن ند ر ن ندفمينندملقن  قلةقق ثبلث ق لبةن قندملقن  ندملقن ند شياققنةيق ةيقتق دد ر ن قند
 ثلبثالب ا ب قر ند
 

 متطلب سابق: ال يوجد

 
 (2-0-3)4        (2فيز: فيزياء عامة  ) 104

ميسين  قلةقق  قدقل  ندبالا ند سربل م  قلةقق الق   نداس  ند سربل م  ندملقن ند لبةن  قندسعن قندعما قندبيةل  يند سربلن
ندبالالث ندبيةلميسين   ر ن ققنةيق  يرتشقخ ق   قن ر ندتيلر ندببلشر قم راقندتيلرنث قندبملقبن  قندملقن ند سربل ين قند

ند,نتم   قند   د  د بيةلميسم  بتل ر ندبالا ندبيةلميسم  قلةقق مببير  قلةقق ملرن ن بالا نداسيبلث ندبش قةن مم 
ت ى ند  ACا مم  ن را م ر  ندRLCدبيةلميسم  ند   ندبتبل ا   قن ر ندتيلر ندبتر    ق ن را سدسدن  ندملقن مم بالا

 .RLCف بلث  ن را مم 
 

 فيز 103متطلب سابق: 

  

 (0-1-2)2        نجم: اللغة والتخاطب 109

والتي تغطي المصطلحات والتعبيرات الخاصة نجم من وحدات "اللغة االنجليزية ذات الهدف الخاص"  109يتكون المقرر 

لطالب الهندسة، حيث يمد مهارات التواصل الخطابي والقراءة المختلفة، وقد صمم المقرر لتطوير  ةيالهندسبالتخصصات 

 لدراسته الهندسة ولمستقبله المهني.الطالب بالخبرة اللغوية الالزمة 

 المرجع المقرر:
Eric H. Glendinning & Norman Glendinning, “Oxford English for Electrical and mechanical 

Engineering”, Oxford University press (2000). 

 متطلب سابق: ال يوجد

 
 (0-1-2)2        نجم: الكتابة التقنية 110

نجم إلى تعزيز مهارات الكتابة التقنية،  حيث يقدم للطالب أساسيات وتقنيات الكتابة الالزمة لعرض  110يهدف المقرر 

بطرق متعددة تشمل التقارير والعرض وأوراق العمل والسيرة الذاتية والمذكرات .  ويبرز المقرر  واضح ومؤثر ألفكارهم

والتنظيم، و الدعم، واألسلوب والرصانة مع التركيز على احترام القواعد األخالقية  مالمح الكتابة الفعالة بما يشمل: التركيز،

 في الكتابة.
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 المرجع المقرر:
Daphne Mackey, “Send me a Message: A step-by-step approach to business and professional 

writing”, McGraw Hill (2006) 

 ةال 109المتطلب السابق: 

 
 (2-0-2)3       أساسيات الرسم الهندسيهعم:  104
 

يشتمل مقرر مباديء الرسم الهندسي على االسقاط المتعامد ورسم المجسمات إضافة الى القطاعات بانواعها المختلفة وكتابة 

حر االبعاد على الرسومات الهندسية وقراءة وتفسير المخططات الهندسية ويتم تدريس المقرر اعتمادا على الرسم اليدوي ال

 واستخدام الحاسب االلي للرسومات ثنائية وثالثية االبعاد بواسطة برنامج االتوكاد واالنفينتور
 :  الكتب المقررة والمراجع

Textbook: Fundamentals of Graphics Communication, Bertoline, G.R.,  And  Weibe, 

E.N., Mc Grew-Hill Inc., New York, 5th edition, 2007 

References: A Manual of Engineering Drawing Practice, C.H. Simons and D.E. Maguire, 
Hodder & Stoughton.  

Engineering Drawing and Graphic Technology, French T. E., Charles J. V. 

and Foster R.J., 14th Edition, McGraw-Hill,1993. 

 متطلب سابق: ال يوجد

 
 (2-1-2)3      التصميم الهندسيمقدمة في هعم:  106

المهنة والتخصصصصصصات والو ائه الهندسصصيةئ مبادل التحليل الهندسصصيئ مقدمة في التصصصميم الهندسصصي وتشصصكيل الفريقئ تحديد 

ئة القضصصصايا المتعلقة بالتصصصصميم بالعامل البشصصصري والبي. المسصصص لة الهندسصصصيةئ بنية النظام الهندسصصصي المعمارية والتحليل الو يفي

لبديلةئ تقييم البدائل واختيار الفكرةئ الدفاع وتقييم األداء للتصصصصصصصميمئ تقديم التقاريرئ أخالقيات ر اوالسصصصصصصالمة ئ  توليد األفكا

 .المهنة

 المرجع المقرر:

 Textbook: Philip Kosky, Robert T. Balmer, William D. Keat, George Wise, Exploring 

Engineering: An Introduction to Engineering and design, 4th ed. 

 هعل 104طلب سابق: مت
 

 (0-1-3)3        هعم: االستاتيكا 201
نائية والثالثية.  توازن القوى ، التحليل  نظمة القوى : تحليل القوى ، العزوم ، عزم اإلزدواجأ في األنظمة ذات األبعاد الث

اإلنشصصصصائي : السصصصصنام المسصصصصتوي والهياكل ، توزيع القوى : مراكز ثقل األجسصصصصام واألزصصصصكاص المركبة ، عزوم القصصصصصور الذاتي 

 للمساحات ، تحليل الكمرات،  اإلحتكاك.

 المرجع المقرر:

Meriam, J. L. and Kraige, L. G. “Engineering Mechanics, Volume 1, Statics”, SI units Version 

 ريض 107ريض ق  106 :متطلب سابق
 

 (0-0-2)2        الهندسة والبيئة هعم 203

وتغطي المحاضرات أساسيات النظم اإليكولوجية والتوازن . تأثير األنشطة الهندسية والصناعية على البيئة رريقدم هذا المق
وتغطي أيضااا (. EIA)البيئي وأنواع التلوث وأنواع ومصااادر وحدود الملوثاتب باإلضااالة إلى أساااساايات تقييم األثر البيئي 

 .قطاعات الهندسية والصناعيةتكنولوجيات مكالحة التلوث وأمثلة التلوث من مختلف ال
 المرجع المقرر:

G. Tyler Miller, Scott Spoolman. Living in the Environment, 17th edition. Cengage Learning 

(2014) 

Jerry A. Nathanson, Richard A. Schneider. Basic Environmental Technology: Water Supply, 

Waste Management, and Pollution Control, 6th edition. Pearson Education, Limited (2014) 

 ريض 101  يل ق  101 :متطلب سابق

 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Philip+Kosky&search-alias=books&field-author=Philip+Kosky&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Robert+T.+Balmer&search-alias=books&field-author=Robert+T.+Balmer&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=William+D.+Keat&search-alias=books&field-author=William+D.+Keat&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=George+Wise&search-alias=books&field-author=George+Wise&sort=relevancerank
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  (0-1-3)3       ةالمشاريع الهندسيدارة إهعم:  402
مسلديم قمرأل ند دقا ندبةممين التفل, ندمرنرنث مم إ نرا ندع ي  بق ندبشلريع ندسة سين. يتققع بق ندم م ه,ن ندبمرر يم ل 

نالدبلل قندةسل ند قيأل قنالسلديم ندبةممين ددمرأل قنج قنث قندفيلرنث ندبتل ن ق يةين نستف نبسل مم ب ء قتفميم قن نرا 
 ميندبشرق لث قتفم لايمم ,د   قرا  سيلث إ نرا ندبشلريع ببل قنةسلء ندبشلريع ندسة سين. يشتبا ندبمرر  دا مسل

ندبشلريع؛ بم بن مم  قتةظيل خ؛يقبرنقبن ندتکلد رينج نء قندتم  بلثييقتم نيندا قدن قندتةبؤ بلدت مملث ندةم  لثيقتمة عيندبشلر
 إ نرا ندبفلمر.
 المرجع المقرر

Meredith, J. R., Mantel Jr, S. J., & Shafer, S. M. (2013). Project management in practice. 

Wiley Global Education 

 ال يقا  متطلب سابق:
 
 

 (0-1-2)2        قتصاد الهندسيهعم:اال 403

يهدف هذا المقرر إلى تعريه طالب كلية الهندسصصصة بالمفاهيم األسصصصاسصصصية لحسصصصابات التكلفة. القيمة الزمنية للماص. قيا  أسصصصؤا 

 .  قطاع العامالتحليل االقتصادي للمشاريع الارنة الخيارات. اهالك القيمة واالستثمارات. مق

  المرجع المقرر 
John A. White, Kenneth E. Case and David B. Pratt, “Principles of engineering economic 

analyses”, 5th edition. 

 متطلب سابق: ال يوجد

 
 المدنيةمقررات الكلية اإلضافية لبرنامج الهندسة  -ب

 
 (0،  1،  3) 3                                                                                هعم: ديناميكا       202

 فيز 103  ,  هعم 201: بتمدم سلبأل

 
 ؛ قندةسبييق قندتسلرع ندسر ن ؛ ندالس ن نجاسلل  يةبلتي ل ؛ ندةسبين ند ر ن ؛ نالة ةل ين ند ر ن : نداسيبلث  يةبلتي ل
 ند يةبلتي ل ؛ ندتتل ل ؛ ند ر ن ق بين ند مع ؛ قندملقن ندشيا ؛ ةيقتق قلةقق : نداسيبلث  يةبلتي ل ؛ را ند قن ندب لقر

 ند ر ن ق بين ند مع ؛ قندملقن ندشيا ؛ ندعلبن ند ر ن ؛ ثلبث ب قر  قا رق ن ند ق ؛ نالةتملا : ندالس ن دألاسلل ندبستقين

 

 ند تلم ندبمرر 
J. L. Meriam and L. G. Kraige, “Engineering Mechanics, Volume 2, Statics, SI units 

Version”, Latest edition. 

   هعم: برمجة الحاسوب209
  3(2-0-2) 

 يس خ ه,ن ندبمرر إدا تعديل ندملدم  ا ندبسل ا ندسة سين بلستف نل برةلب  بلت م
 ندبراع ندبمرر 

MATLAB for Engineers by Holly Moore, Pearson; 5th edition (2017) 

 
  (0-2-3)3                                                                                    ريض: الطرائق العددية 254

مرن أل    ين  د ا ندبعل الث غير ندفمين    سلم نجفملء ندبرنممن دس,ه ندمرن أل قبع الث تملرم ندمرن أل ندت رنرين 
  ندمرن أل ندببلشرا قندت رنرين د ا ةظل ندبعل الث ندفمين    سلم نجفملء ندبتعدمن بس,ه ندمرن أل   نإلست بلا 

ين ندفم  ندبرنمأل دس,ن نإلست بلا   ندتةلضا قندت لبا ندع    ببل مم ,د  نجفملء ندبتعدمن بلستف نل  ثيرنث ند  ق  قتي
 بف   ب فا دد دقا ندع  ين ددبعل الث ندتةلضدين ندعل ين

 ندبراع ندبمرر 
Rizwan Butt and Yacine Benhadid, "An Introduction to Numerical Analysis" 

 ريض107بتمدم سلبأل  
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 المدنيةوصف مقررات تخصصات الهندسة  3-4

 
 

 هندسة االنشاءات -
 (0، 1، 3) 3                                                                      همد: ميكانيكا المواد 302

إلاسل  قنالةةعلا ققلةقق هق . بةسقل نالةسيلر. إاسل  ندفضقع نبم بن قمسلسيلث بي لةي ل ندبقن  ندملبدن ددتش ا. بةسقل 
قنإلاسل  ندبسبقح بف. بعلبا نجبلق قندتتبيل ندبعتب   دا نإلاسل  ندبسبقح بف. نإلاسل  ندبتعلب  ندةلت   ق م بلا ب قرين 

نالة ةلء مم ند برنث.  ت قيا  ق مل نة ةلء.  إاسل  ندمص ندةلت   ق ققا قص ق مل ندتقنء. ندرسل ندبيلةم دمقا ندمص ق مل
 نإلاسل  قنالةةعلا ق ن را بقر.  نالةبعلج ندبرق دأل ب ا. 

 هعل 201بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Ferdinand P. Beer & E.R. Johnson, "Mechanics of Materials" SI, Ed., McGraw-Hill. 

 

 (2، 0، 0) 1                                                                همد: معمل ميكانيكا المواد 530
بم بن  ق إستف نل ندبرنب  ندع  ين د ا بعض بسل ا بي لةي ل ندبقن . شرح بعبدم  ق ندتشقهلث ندب قرين قت ثير بقيسقق. 

ندبست يرا.  سلم م بلا نإلةبعلج دأل ب ا  سدبلث بعبدين دتشقه ندعقنرض ققيل  منقين نإلدتقنء قإةةعلا ندمص مم نج,رع 
ميضل  سلم بعلبا ندبرقةن ددثةم دبعل ق بفتدةن ت ث ت ثير نج بلا  .ب ستف نل   قن مقيدر ت ث ظرقخ ةسليلث بفتدةن

 ندالةبين 

 
 هب  302  بتمدم برنمأل  ال يقا    بتمدم سلبأل  

 ند تلم ندبمرر 
Textbook: Mechanics of Materials by Beer, Johnston, Dewolf, and Mazurek, 

Latest Edition in SI Units, McGraw Hill. 
 

 (2،  0، 2) 3                                                     همد: خواص واختبار المواد اإلنشائية 306
قنالةةعلا ددفرسلةن ققضبلق ندتسديح  فقنص إلاسل  نندفقنص ندعلبن  نالفتبلرنث قندبقنتةلث  ددبقن  ندسة سين.   قن 

قنفتبلرنث ب قةلث ندفرسلةن )نالسبةث  ندر لل  ندبلء  نإلضلملثل بتمدبلث قتتبيل ندفدملث ندفرسلةين  فدم ق تم 
 قبعلدان ندفرسلةن  ضبم نداق ا قندتمييل نإل تل م.

 هب  305  هب  302بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

1. Steven H. Kosmatka and Michelle L. Wilson, “Design and Control of Concrete 

Mixtures,” Portland Cement Association, PCA, latest edition.  

2. William A. Cordon, “Properties Evaluation, and Control of Engineering Materials”, 

Latest Ed., McGraw-Hill, USA. 

 

 ( 0، 1 ،4) 4                                                           1-اإلنشائيهمد: التحليل  036
ت ديا  .تتةيخ ندبةشاث قندعةلتر نإلةشل ين   سلم نج بلا  دا ندبةشاث. نالستمرنر ق ندت  ي  نالستلتي م ددبةشاث

ندمص ق  مقل نالة ةلء.  سلم نالة رنخ مم  نإلملرنث ندب   ا نستلتي يل.  سلم ر ق  نالمعلا ق ندمقى ندب قرين ق ققى
ت ديا ند برنث ق نالملرنث ق ندابدقةلث نديير  .ند برنث ق نالملرنث ق ندابدقةلث بلستف نل مريمن ندشيا نالمترنضم
  .ب   ا نستلتي ل بلستف نل مريمن ندمقا . بم بن  دا تمبيملث ند لسقم

 هب  302بتمدم سلبأل   
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: Hibbeler, R.C., "Structural " Analysis SI Ed., Pearson Education. 
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 (  0، 1، 4) 4                                                   1 -همد: تصميم الخرسانة المسلحة  073
 

 ق  ندبةلء ندسعق   قنالبري م  مريمن ندتتبيل   بم بف ددعةلتر ندفرسلةيف ندبسد ف قندبةشاث   ق نث ندبةلء  بقام ق
نال بلا  قبالبيع نال بلا مم ند ق  ندسعق    نال بلا   FGBVندةسليلث ند  يف  قتتبيل ندفرسلةف ندبسد ف  بعلب ث

برنث قت ثيرهل. فقنص ندبقن  ندفرسلةيف ق  ي  ندتسديح. سدق  نالةثةلء دد برنث ندفرسلةيف ندبسد ف  ت ديا قتتبيل ند 
دد ةثةلء قندمص  دا ضقء مريمن تتبيل ندبملقبف مم  ق  ندبةلء ندسعق  . ندربم  مقا   ي  ندتسديح ند لمم ددربم 

ت ديا قتتبيل ند برنث ندبستبره قةظل ندب ملث ,نث نالتاله  .بتمدبلث ندف بيف ددبةشاث ندفرسلةيف ندبسد ف .قندقت ث
ت ديا قتتبيل  .اله قن  ل. ت ديا قتتبيل نج ب ا ندفرسلةين ندمتيراندقن   )ب ملث بتبتف ق,نث ن تلم مم نت

  .ندمقن   ندفرسلةين ندبةةتدن

 هب  360هب  ق  306بتمدم سلبأل   
 ند تلم ندبمرر 

Textbook/Codes: 

1. J. K. Wight and J. G. MacGregor, "Reinforced Concrete: Mechanics and Design" Latest Edition, 

Pearson. 

2. ACI Committee 318, “Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-14) and 

Commentary (ACI 318RM-14)”, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI. 

3. Saudi Building Code 304, “Saudi Building Code Requirements for Structural Concrete (SBC 

304-07)”. 

 

 (     0، 1 ،3) 3                                                        2-همد: التحليل اإلنشائي 460
ت ديا ندبةشاث نديير ب   ا نستلتي يل بلستف نل مريمن نداسلءا قتمبيملتسل دت ديا ندابلدقةلث قند برنث قنإلملرنث ت ث 

بم بن  ق  يةلبي ل  .ندمرأل ندتمريبين دت ديا إملرنث ندببلةم . نالةةعلالث ندبسبمن قند رنرا ت ثير نج بلا قتلثيرنث
 ندبةشلءنث ق تمبيملتسل  دا نجةظبن ندبفتدةن ت ث ت ثير نج بلا ند يةلبي ين 

 هب  360بتمدم سلبأل   
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: Hibbeler, R.C., "Structural Analysis", SI Ed., Pearson Education. 
 
 

 
 (4،  0، 1) 3                                                              همد: تحليل وتصميم المباني 462

ندت ديا قندتتبيل نإلةشل م  ن لبا  بديت بدين تتبيل ندبةشاث  ندتتبيل ندبب  م ق نفتيلر ندةظلل نإلةشل م ندبةلسم. 
قتةةي,هل بق ف ا بشرقع  دا ب ى متا  لبا يتل ميف تتبيل بةشاث  ميمين ب ستف نل برنب    يثن دد لسم قيشتبا 
 ,د   دا  تبثيا قةب,ان ندبةشاث  تم ير م بلا ندال,بين قندريلح  ندت مأل بق ندةتل   قإ  ن  ندرسقبلث قندتةلتيا نإلةشل ين.

 همد470  بتمدم سلبأل 
 ند تلم ندبمرر 

Textbook:  

1. American Concrete Institute, "ACI Detail Manual". 

2. ACI Committee 318, “Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 

318M-14) and Commentary (ACI 318RM-14)”, American Concrete Institute, 

Farmington Hills, MI. 

3. Saudi Building Code 304, “Saudi Building Code Requirements for Structural Concrete 

(SBC 304-07)”. 

 
 (0، 1 ،3) 3                                    همد: التحليل اإلنشائي باستخدام العناصر المحدودة 464

ندبةش   قبةلهيل مم ندةب,ان. ت ديا ندسيل ا  ندب ملث   تامئبم بن مم مريمن ندعةلتر ندب  ق ا  مةقنع ندعةلتر  
ندا رنق قندمقن   بلستف نل برنب   لسقبين. إفرنج قتةسير ندةتل  . ندت مأل بق  دقا ند لسقم ببملرةتسل بع  دقا بعرقمن 

 قمرأل ند ق .
 همد  460بتمدم سلبأل   

  ند تلم ندبمرر 

Textbook:   Finite element book and ETABS user’s manual 
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 (0، 1 ،3) 3                                                                    همد:  هندسة الجسور 664

ث نداسقر ندبستة ا مةقنع نداسقر.  ق نث ندتتبيل قم بلا نداسقر. ت ديا ندعةلتر ندةققين بق نداسقر. تتبيل ب مل
قند برنث ندبر بنل. ت ديا قتتبيل نالامنء ندسةدين  ندةقال,ينندفرسلةين قند برنث بسبمن نالاسل  قند برنث  دا ند برنث )
  .بق نداسقر

   همد470بتمدم سلبأل   

 ند تلم ندبمرر 
Textbook:  

1. Demetrios. E. Tonias and Jim J. Zhao. “Bridge Engineering”, latest Edition, 

McGraw Hill. 
2. AASHTO LRFD  Bridge Design  Specifications. American Association of State 

Highway and Transportation Officials, Washington, D.C., latest edition. 

3. ACI Committee 318, “Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 

318M-14) and Commentary (ACI 318RM-14)”, American Concrete Institute, 

Farmington Hills, MI. 

 
 

 (0، 1، 3) 3                                                 همد: التصميم المقاوم للرياح والزالزل 468
قندمالما مم بتمدبلث قبعليير ندتتبيل ندبملقل ددريلح  .مبيعن قبةلهيل قفتل ص ندريلح قندمالما قت ثيرهل  دا ندببلةم

ةا  نجةظبن نإلةشل ين  ب ق  ندبةلء.  سلم ن بلا ندريلح قندمالما. بةلهيل  نإلملرنث ندبملقبن ددعمقل  ندش ا ندسة سم ددب
 .ترن يم نج بلا قمرأل ندت ديا. بتمدبلث ندتتبيل قتةلتيا ندتسديح مم  ق  ندبةلء. تمبيملث  دا ند لسقم

 همد470 بتمدم سلبأل   
 رر ند تلم ندبم

1. S. K. Ghosh , David A. Fanella. “Seismic and Wind Design of Concrete Buildings.” 

Latest edition. Kaplan Publishing, Wokingham RG41 2QZ, UK. 

2. ACI Committee 318, “Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 

318M-14) and Commentary (ACI 318RM-14)”, American Concrete Institute, 

Farmington Hills, MI. 

3. Saudi Building Code 301, “Saudi Building Code Requirements for Loading and Forces 

(SBC 301)”. 

4. International Code Council (ICC), 2012, IBC Structural/Seismic Design Manual 

Volume 3: Examples for Concrete Buildings. Molly Millars Ln, Wokingham RG41 

2QZ, UK     

 
 

 (0، 1، 3) 3                                                      2 -همد: تصميم الخرسانة المسلحة   470
 

تصميم األعمدة  –بيانات التفاعل بين العزم و القوة  –تحليل وتصميم األعمدة الخرسانية تحت ت ثير  انحناء وقوة الرأسية 

تحليل وتصميم البالطات ذات  -تصميم األعمدة الطويلة مع وجود أو غياب الحركة الجانبية   -تحت ت ثير العزم المزدوج 

مقدمة  –الساندة  تحليل وتصميم الجدران -تحليل وتصميم األساسات الفردية و المشكلة  . االتجاهين بطريقة التصميم المبازر

 مشروع تصميم –إللتواء الكمرات ، الكمرات العميقة ، المدرجات 

  همد  370بتمدم سلبأل   
 ند تلم ندبمرر 

Textbook/Codes: 
1. J. K. Wight and J. G. MacGregor, "Reinforced Concrete: Mechanics and Design" Latest 

Edition, Pearson.  
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2. ACI Committee 318, “Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-14) and 

Commentary (ACI 318RM-14)”, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI. 

3. Saudi Building Code 304, “Saudi Building Code Requirements for Structural Concrete (SBC 

304-07)”. 

 

 
 (0، 1، 3) 3                                                                معدنيةال تإلنشاءاهمد: ا 473

. بملقبن قتتبيل نج ضلء (LRFD)بم بن مم مةقنع ندةقال, قندبةشاث ندةقال,ين. مس  مريمن نج بلا قندبملقبن ندمتقى 
بملقبن قتتبيل ندعقنرض قنج ب ا ت ث ت ثير نج بلا ندبر ما ندبربقمن بلدد لل قندبسلبير ت ث ت ثير ش  ب قر . 

 ديا قتتبيل مسمخ ندايمنق ندشب ين قهيل ا تر ندبر ما. تتبيل ندربم بلدد لل قندبسلبير  ندقت ث قققن   نج ب ا. يقغ
 ندببلةم.

     هب  360بتمدم سلبأل        
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: 1- Jack, C. McCormac & James Nelson, "Structural Steel Design", LRFD Method, SI ED., 

Pearson Education. 

2- Jack, C. McCormac & James Nelson, "Manual of Steel Construction", LRFD Vol.1, Pearson 

Education. 

 
 (0، 1، 3) 3                                                        همد:  تصميم الخرسانة سابقة االجهاد 547

مسلسيلث نإلاسل  ندبسبأل  بقن  نالاسل  ندبسبأل . نإلاسل  ندبسبقح بف قمرأل ندتتبيل بلستف نل ندبملقبن ند  ين. ت ديا 
 .قتتبيل ند برنث ددثةم ق ندمص قنالة رنخ. ةظلل ندب من

     همد047بتمدم سلبأل       

 ند تلم ندبمرر 
Textbook:  
1. Naaman, A. E. Prestressed concrete analysis and design: fundamentals, McGraw-Hill 

New York, Latest Edition 

2. AASHTO LRFD  Bridge Design  Specifications. American Association of State Highway 

and Transportation Officials, Washington, D.C., latest edition. 

3. ACI Committee 318, “Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-

14) and Commentary (ACI 318RM-14)”, American Concrete Institute, Farmington Hills, 

MI. 

 
 (0، 1، 3) 3                                                                     همد:  تكنولوجيا الخرسانة 477

نإلضلملث ند يبيل ين   .ا رنسن بةين قب قةلث  ايةن نالسبةث ندبتتد    .بقرت ة ندندتر يم ند يبيل م د سبةث 
اق ا   قبعلدان ندفرسلةن.  يبقبن ندفرسلةن. ندمم  ند لرندفرسلةن ندمرين. ندفرسلةن مم فتل ص  قندبقمقالةين.

 .بشرقعميلرنث بي نةين ق  .ددبقنتةلث ندفرسلةن قندبملبمن
 هب  306بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: Mindess, J.F. Yound and Darwing, "Concrete", SI Ed.,  

 

 

 

 (0، 1 ،3) 3                                           : مواضيع مختارة في التحليل و التصميم اإلنشائيهمد 478
بقنضيع بفتلرا مم ندسة سن نالةشل ين قندتم دل تيمم بلدبمررنث نجفرى ق دم سبيا ندبثا   نسلسيلث ندت ديا ند يةلبي م 

ص  فمنةلث ندبيلا ق ددبةشلءنث  قبم بن  ق ندتتبيل ندمدمندم ددبةشاث  تتبيل مةظبن بفتدةن بق  ندب ملث    قن م ندم
 ندتقنبع. 

 همد  470  متطلب سابق:

 ند تلم ندبمرر 
Textbook/Codes: 
1) Chopra, A. K., “Dynamics of Structures”, Latest Edition, Pearson. 
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2) J. K. Wight and J. G. MacGregor, "Reinforced Concrete: Mechanics and Design" 6th 

Edition, Pearson.  

3) ACI Committee 318, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-11) and 

Commentary, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2011, 480 pp. 

4)  Saudi Building Code 304, Saudi Building Code Requirements for Structural Concrete 

(SBC 304). 

 (0، 1، 3) 3                                                    همد:  تأهيل المنشآت الخرسانية المسلحة 947
 لدن  . ل ا ندت هياإت ح قإلبعليير د .نج نء /بتمدبلث  ندإملدن ندعبر نالمترنضم ددببلةم / ل ا ندت هيابقنضيع مم إ

برقةتسل قبتلةتسل ق ةلءتسل قت بدسل  ققاندببلةم دت سيق ت هيا إ ل ا  .ندمل بن ددببلةمنإلةشل م تمييل قند ندمل بن دببلةمنقظرقخ 
 ندببلةم. ندتشييدين. ندمرأل ندتمدي ين قغير ندتمدي ين  دتمقين

 همد470بتمدم سلبأل   

 ند تلم ندبمرر 
Textbook:  

1. .Repair and Rehabilitation Manuals and Proceedings. 

2. ACI 440.2R-08: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP 

Systems for Strengthening Concrete Structures. Farmington Hills, Michigan.  

 

 هندسة جيوتكنيكية -2

 (2، 0، 0) 1                                                                    ميكانيكا التربة عملمهمد:  380
ندت رج ند بيبم  .ندبةلفا مريمن -ندت رج ند بيبمددتربن.  قمق ندةق مند.  ندد قةن قنالة بلشسيقدن  ق  ند. ب تقى ندرمقبن

قةسبن  ندسي رقايةمندرقل . ندتربن مم . نجب حندةةل,ين.  ثلمن ندتربن مم ند ما. بعلبا ند ب . تاربن ندسي رقبيتر مريمن-
 .ندب لقر ث ثمندضيم  . تاربن نالةضيلم . تاربنغير ندب تقر ندضيم . تاربن ندمص ندببلشر. تاربنندبقن  ندعضقين
 ال يقا  بتمدم سلبأل 

 هب  382بتمدم برنمأل  

 ند تلم ندبمرر 
Textbook: Engineering properties of Soil and their Measurements byJ.E.,Bowells, McGraw-

Hill , Latest Edition. 
 

 (1،0، 2) 2                                                                  1-: هندسة جيوتكنيكيةهمد 382
مةقنع قتتةيخ ندتفقر. ت قق ندتربن.   قلث ندقمق قند ال.   ق  ققنل ندتربن. تتةيخ ندتربن.  ب  ندتربن. ندةةل,ين 

 نإلاسل  ند دم قندةعلا. نداس  مم ندتربن بلستعبلا ةظرين ندبرقةن. قتسرم ندبيله.
 ايق 281 هب  302بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: Braja M. Das, "Principles of Geotechnical Engineering", Brooks-Cole-Thomson Learning. 

 
 (1،0، 2) 2                                                                2-همد: هندسة جيوتكنيكية 184

 ندضيقم ندالةبين ددتربن. ند قن م ندسلة ا. .نةضيلم ندتربن. قلبدين بملقبن ندمص مم ندتربن. ثبلث ندبة  رنث
 هب  382بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: Braja M. Das, "Principles of Geotechnical Engineering", Brooks-Cole-Thomson Learning. 

 

 
 (1،0، 2) 2                                                                        همد: هندسة األساسات  483

ندب بح نجسلسين . مسلسلث نددبشن. نجسلسلث ندبشتر ن. نجسلسلث ندبةةتدن. نض دققا ت با نجسلسلث ند. بققعندت ريلث 
 .د ق  ندتربن قنجسلسلث ندسعق  

      همد037هب  ق    481بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: Braja, M. Das, "Principle of Foundation Engineering", Brooks-Cole-Thomson Learning. 
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 (0، 1، 3) 3                                                        العميقةهمد: هندسة األساسات  484 
. ندت بيا ندالةبم ددر ل م. هبقم ندر ل م. ققا ت با ندر ل م.ققا ت با ندر يما. مةقنع نجسلسلث ندعبيمن. بةلهيل  لبن

 .قند يسقمسلسلث . ند  لبلث ندب ةقرا. ر ل م ندتةل ح. ند ةر قندت  يل
 هب  470 بتمدم سلبأل  
 هب  483بتمدم برنمأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: Braja, M. Das, "Principle of Foundation Engineering", Brooks-Cole-Thomson Learning. 

 

 (0، 1، 3) 3                                                        همد: مقدمة لميكانيكا الصخور 584

ندتفقر قند تا ندتفرين. ندفقنص ند ديدين ددتفقر ققيلسسل مم ند ما قندبفتبر. نالاسل نث قمرأل قيلسسل.  تتةيخ
 نالةسيلر. ثبلث ند تا ندتفرين. رندتشقهلث. ققا ندت با قبعليي

 هب  481بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: Goodman, Richard E., "Introduction to Rock Mechanics" 2nd Ed., John Wiley and Sons, 

N.Y., 1989. 

Jaeger, J.C. and Cook, N.G.W. "Fundamentals of Rock Mechanics" 3rd Ed. Chapman and Hall, N.Y. 

 

 

 (0، 1، 3) 3                                                    همد: تحسين المواد الجيوتكنيكية 684

ند يبل ين  قمرأل  أل  ندمرنددتمبيملث ندسة سين. مرأل تثبيث ندتربن ق ندتفقر قتشبا  ندمرأل ندبي لةي يت سيق م نء ندتربن 
 تسديح ندتربن.
 بتمدم سلبأل 

 هب  483بتمدم برنمأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: 1-Moseley, M.P. "Ground Improvement", Blackie Academic & Professional. 

2-Hausmann, M.R. "Engineering Principles of Ground Modification". McGraw-Hill. 

 

 

 (0، 1، 3) 3                                          همد: الهندسة الجيوتكنيكية في المناطق القاحلة 784
تربن نالةتةلفين  ندتربن ندتربن غير ندبشبعن. إةشلء قتتبيل نجسلسلث  دا  ند نايقدقاين ندبةلمأل ندمل دن. بم بن دبي لةي ي

اق  ندبشتبدن  دا قق ندبة  ن ندتفرين ندرسقبين دت قيةلثن نالةسيلرين  ندتربن نالة بلشين  تربن ندق   تربن ندسبفن 
 ق,نث ندبةش  ندب ر  قند ثبلق ندربدين. ت سةلث

 هب  481بتمدم سلبأل  
 
 

 (0، 1، 3) 3                                  همد: مواضيع مختارة في الهندسة الجيوتكنيكية 884
ندتربن. مس   نسدق  ندتربن. تمبيملث ند لسم نآلدم مم ندسة سن ندايقت ةي ين. نةضيلم ندتربن قتسرم ندبيله.  يةلب ي

 بي لةي ين ندتربن غير ندبشبعن. ندسة سن ندايقبي ين.
 هب  481بتمدم سلبأل  

 
 همد: مقدمة في تصميم األنفاق 489

ةب,ا  ق ندتمقر ندتلريفم دألةةلأل  مرأل تشيي  بشلريع نجةةلأل  تتبيل مةظبن نجةةلأل ندب  بن  مةظبن ندرت  ق ندبرنقبن 
 .نجرضين مم نجةةلأل  تمييل ندبفلمر مم بشلريع نجةةلأل

 هب  481بتمدم سلبأل  

 ند تلم ندبمرر 

D.Chapman, N. Metje, A. Stärk. Introduction to Tunnel Construction, CRC Press, 2010.  

 
 
 
 هندسة مصادر المـيـاه -3
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 (0، 1، 2) 2                                                                    همد: ميكانيكا الموائع 320

ندسي رقستلتي ين  دا ندق  نث قنجبعل   فتل ص ندبقن ع  ضيم ندبقن ع  ة  ةممن  تيير ندضيم بع ندعبأل  ندمقى 
نجسمح ندبستقين قنجسمح ندبة ةين  ندمةق قنالتمنق دألاسلل ندعل بن قندبيبقرا  مةقنع ندت مأل )بستمر  غير بستمر  

  .(بةتظل  غير بةتظلل  بعل دن نالستبرنرين  بعل دن ندملقن  بعل دن ندمفل ) بين ند ر ن

 ال يقا بتمدم سلبأل  
 هعل 202بتمدم برنمأل  

 لم ندبمرر ند ت
Textbook: Fundamentals of Fluid Mechanics Latest Edition (SI Version). Authors: 

Munson,Okiishi, Huebsch, Rothmayer 

 

 )0، 1، 2) 2                                                                                            همد: هيدروليكا 324
  مةقنع ت مأل نجةلبيم قرقل ريةقد م  نندةقنق  ندثلةقي بعل دن ندملقن  مقنق  نال ت ل  ندر يسين  مقنق  ندقت ث قندب لب  

تقتيا نجةلبيم  دا ندتقندم  تقتيا نجةلبيم  دا ندتقنم    سلم ق را ندبضفن  ت مأل مةلبيم غير بستمر )ندبمرقن 
 ن       مرق   ندت مأل ندبةتظل  ندت مأل ند رج  مسلسيلث تتبيل ندمةلا  ندملقن ندةق ين  ندبل ينل  تتةيخ ت مأل ندمةقنث ندبةتق

 .ندت مأل غير ندبةتظل ندسريع )ندمةما ندسي رقدي ينل  بم بن مم ندت مأل غير ندبةتظل ندبت رج

 هعل 202  هب  320بتمدم سلبأل   

 ند تلم ندبمرر 
Textbook: Hydrology & Hydraulic Systems by Ram S. Gupta, Published by Prentice-Hall, New 

Jersy, U.S.A. 

 

 (2، 0، 0) 1                                                                  همد: معمل الهيدروليكا 325
تعييق نددمقان  ندت مأل ف ا ندةت لث ندتييرا  تمبيملث  دا بعل دن برةقدم  ندت مأل ف ا بميل  مةشقر   نتم نل 
ندةةلثلث ندبل ين بلجسمح  ندت مأل مقأل ندس نرنث  نتمنق نجاسلل ندملمين  ندةقنق  مم نجةلبيم  قيل  ندسر ن مم ندمةقنث 

  ندت مأل ندبةتظل مم ندمةقنث ندبةتق ن  تمبيملث مس  ندملقن ندةق ين قندمقى ندبةتق ن  نفتبلر م نء ندبضفلث ندبر مين
 ندةق ين  دا ندمةما ندسي رقدي ين.

 ال يقا  بتمدم سلبأل 
 هب  324بتمدم برنمأل  

 ند تلم ندبمرر 
Text Book: Mechanics of Fluids by Merle C. Potter and David C. Wiggert, Published by 

Prentice Hall, New Jersy, U.S.A., 1997 

 

 

 (0، 1، 3) 3                                                                   همد: المنشآت المائية 423
تتبيل بةشاث ب نفا قبفلرج قةقنث ندر   بةشاث ندتملمع  ندعبلرنث  ندسيةقةلث  ندبةليض  تب ي  ندملقن مسةا ندبةشاث 

 ندس ق . ندبل ين  تتبيل
 هب  324بتمدم سلبأل  

 ند تلم ندبمرر 
Textbook: Novak, P., Moffat, A. Nalluri, C. and Narayanan, R., Hydraulic Structures, 3ed Ed., 

2001 

 
 (0، 1، 2) 2                                                                      همد: هيدرولوجيا 424

 رقدقاين  قندبيمنةين ندبل ين قبيلةلث نجرتل  نداقين  ندعبديلث ندسي رقدقاين  همقا نجبملر؛ ندتبفر؛ ندةتح؛ ند قرا ندسي
 نداريلق ندسم م ق نداريلق ما ندا نقا؛ .ندبيله نداقمين قنآلبلرت قيةلث ؛ ندتسرم

 هب  324   بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook:  

1. Hydrology & Hydraulic Systems by Ram S. Gupta, Published by Prentice-Hall, New 

Jersy, U.S.A. 

2. Theory and Design of  Irrigation Structures by Varshney, R., Gupta, S. and Gupta, R., 

Roorkee, India : Nem Chand & Bros. 1982 

3. Water Resources Engineering by Ray, K., et al, New York : McGraw Hill. 1992 
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4. Design of Small Dams by U.S. Bureau of Reclamation. 1987  

 

 

 

 (0، 1، 3) 3                                          همد: هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية 425
  ندت مأل مم ندبالر  ندبل ين ق  قن ندبةسقم برناعن  ةلتر ند قرا ندسي رقدقاين   سلبلث بع ا تسلقم نجبملر

بلدتترخ  بع الث ندتسرم  ندبة ةيلث ندبل ين ددبلء ندفلرج بق نج قنض ندبل ين. تم ير ندبلء ندب مقق بلدبالر  ندمبيعين 
رقدي ل ندبيله قندفمنةلث  ببل ئ نال تبلالث مم ندتتبيل ,  ندةترنث ندبت ررا  ت ديا ت رنر ندةيضلق قبة ةيلث ندت مأل  هي 

 نداقمين  نآلبلر قندت ثيرنث ندالةبين  تشيي  قتيلةن نآلبلر.
 هب  424بتمدم سلبأل  

 ند تلم ندبمرر 
1. Engineering Hydrology, by Wilsan, Wiley. Latest edition 

2. Groundwater Hydrology by Todd, Wiley. Latest edition 

 
 

 (0، 1، 3) 3                                                              همد: تخطيط موارد المياه 426
يس خ ندبمرر إدا ندتعرخ  دا ندببل ئ ندر يسين دتفميم بتل ر ندبيله؛ ت  ي  إب ن نث ندبيله قندمدم  دا ندبيله بق 

  قنالاتبل ين قندتشريعين  قندبي ين  ندبقنر  ندبب ةن قمغرنض بفتدةن قت ميأل ن تبلرنث بفتدةن مم ندتفميم  نالقتتل ين
  .ق رنسن تفميم بتل ر ندبيله ددبد ن ندعربين ندسعق ين

 هب  424بتمدم سلبأل   

 ند تلم ندبمرر 
Text Book: “Water Resources Planning” by Dzurik , Andrew and Threiaque , David.  1990, 

Roman and Littlefield  

 
 

 (0، 1، 3) 3                                                      التدفق المضغوط همد: هيدروليكا 427
ندت ديا ندبع   )ةظرين بل ةاسللل قندتشلبف  برناعن ببل ئ بملء ند تدن قندملقن قندمفل ) بين ند ر نل مم ندسي رق يةلبي ل  

دضلغم  ندم را  ند ةلءال  )نةيلث ندفلتن بلدبضفلث مةقنع ندبضفلث قندتربيةلث  بة ةيلث ندةظل ندسي رقدي ين  ندبة 
تقتيا ندبضفلث  دا ندتقنم  قندتقندم  تمبيملث ددبضفلث قندتربيةلث مم مةظبن ت مأل مةلبيم بةتشرا )ب ملث ندضخ 

 لمم شب لث تقميع ندبيله قفمقم مةلبيم ندةما  ندتربيةلث مم بالا تقدي  ندملقن ندبل ين
 هب  324بتمدم سلبأل  

 تلم ندبمرر ند 
Textbook: Hydrology & Hydraulic Systems by Ram S. Gupta, Published by Prentice-Hall, 

New Jersy, U.S.A. 

 
 (0، 1، 3) 3                                         همد: هيدروليكا التدفق في القنوات المفتوحة 428

تمبيأل ببل ئ  ةظ ند تدن قندملقن ق بين ند ر ن )ندمفلل  دا ت مأل ندسقن ا مم ندمةقنث ندبةتق ن.  رنسن مةقنع ندت مأل مم 
دت مأل )نندمةقنث ندبةتق ن سقنء ندت مأل ندبةتظل مق غير ندبةتظل بع مبثدن  دا ,د . بقنضع ندت  ل ندسي رقدي م ددت مأل 

تييرنث مبقغرنمين مةيةن بملع ندمةلا )سقنء بلالرتةلع مق نالةفةلضل مق ف ا ندمةقنث ند رجل قندت مأل ندةق م قندت مأل مقأل 
ندت مأل نديير بةتظل سقنء بةسل ندبتيير بش ا سريع مق بش ا بت رج. تتبيل قمل لث ندمةقنث ندبةتق ن  .,نث ندعرض ندبتيير

  .سقنء بةسل ,نث ندبقن  ندتدبن مق ,نث ندتربن ندبت ر ن

 
 هب  324 بتمدم سلبأل 

 ند تلم ندبمرر 
Textbook: Hydrology & Hydraulic Systems by Ram S. Gupta, Published by Prentice-Hall, New 

Jersy, U.S.A. 

Essential reference: Open Channel Hydraulics by Ven Te Chow, Published by McGraw-Hill, 

Inc., U.S.A., 1959 
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 (0، 1، 3) 3                                              ية في هندسة المياههمد: تطبيقات حاسوب 429
يس خ ندبمرر إدا تعريخ ندملدم ببرنب   لسقبين مم هة سن ندبيله مم بالالث ندسي رقدي يل قندسي رقدقايل. يتعدل ندم م 

مبثدن دتمبيملث هي رقدقايل ندبيله ندسم ين  مثةلء  رنسن ندبمرر ةب,ان سريلق ندمةقنث ندب شقمن قندبيدمن  ق ,د  ةب,ان
قنداقمين. يتل تعريخ ندم م ب يةين قضع ندشرقم ند  ق ين ق ,د  بعليرا ندةبل,ج. بق مبثدن برنب  تمبيملث ند لسقم 

 HEC-RA  WaterCad  HEC-HMS  HYDROMED  MODFLOW :ندتم ق  ي رسقةسل

 

 هب  424بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Text Books/references: 

 Fluid Mechanics by V. L. Streeter & E. B. Wylie 

 Open Channel Hydraulics by Ven Te Chow 

 Applied Hydrology by Ven Te Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays 

 Groundwater Hydrology and Hydraulics by McWhorter & Sunada 

 Manuals of the adopted application programs 

 
 

 هندسة النـقــل -4
 

 (0، 1، 2) 2                                                                        همد: أنظمة النقل 430

ه,ن ندبمرر هق بم بن مم ت ديا قتتبيل ندعةلتر نجسلسين جةظبن ندةما  قيشبا ندمرأل قمةظبن ندبرقر  قةظلل ندةما 
  .قببل ئ ندتتبيل ندسة سم  قت ديا ندسعن  ق  قلث ندت مأل ندبرقر   قتفميم ندةما  قندتةبؤ بلدمدم  دا ندةما ندعلل 

 
 ن ص 101بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook:  C. S. Papacostas & P. D. Prevedouros, "Transportation Engineering and Planning", 

Prentice Hall. 

 

 
 (0، 1، 3) 3                                                                    همد:  هندسة الطرق 431

فقنص ندةما  دا ندمرأل  ندت ديا نالقتتل   ددمرأل  ندمرأل قندبي ن  تفميم ندمريأل  ندتتبيل ندسة سم ددمريأل  
 ندتملمعلث  ندتتبيل نإلةشل م ددرتخ  تمقيل قتيلةن ندرتخ.

 212هب    هب   382هب     430بتمدم سلبأل 
 ند تلم ندبمرر 

Textbook:  P. H. Wright & Karen K. Dixon, "Highway Engineering", John Wiley and Sons. 

 

 (2، 0، 0) 1                                                                     همد:  معمل الطرق 432
رأل  نديرض بق إفتبلرنث بقن  ندمرأل  فقنص قإفتبلرنث ندتربن قندر لل  فقنص قإفتبلرنث ندبقن  بقن  إةشلء ندم

 .مضرنر ندرتةيلث ,نالسةدتين  تتبيل ندفدملث نالسةدتين
 هب    380بتمدم سلبأل   

 هب  431بتمدم برنمأل   

 ند تلم ندبمرر 

Textbooks:   Highway Engineering, 7th Edition, (2004), by Paul H. Wright & Karen Dixon 

 

 
 (0، 1، 3) 3                                                           همد: هندسة السكك الحديدية 435

ب فا إدا مةظبن ندةما بلدس   ند  ي ين  بتمد لث ندس   ند  ي ين  ندس   ند  ي ين مم ندببد ن ندعربين ندسعق ين  
سر ن ندمملر  ندملقن  بتمدبلث ندتسلرعل  ب قةلث ندس ن  ندب ل,نا ندرمسين قنجممين )ن د ر ن ندمملرنث نداقنةم ند يةلبي ي

  .دبسلر ندس ن  سل لث ندس   ند  ي ين  ندب ملث قنجرتةن  ندت  ل ب ر ن ندمملرنث  دا ندس   ند  ي ين  قنإلشلرنث
 هب  431بتمدم سلبأل  

 ند تلم ندبمرر 
Textbooks :Railway Engineering by S.C. Saxena and S.P.Arora (2013) 
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 (0، 1، 3) 3                                                                   همد:  هندسة المرور 436
يتضبق ه,ن ندبمرر شر لً بتعبملً دفتل ص ت مأل  ر ن ندبرقر   رنسلث نج الل ندبرقرين قفتل تسل   رنسلث 
ندسر ن   رنسلث مبق ندر دن قندت فير   رنسلث بقنقخ ندسيلرنث   رنسن ند قن   ندبرقرين  ماسما ندت  ل ندبرقر   

 .قتتبيل نإلشلرنث ندبرقرين ندضق ين مم ندتملمعلث
 هب  430بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook:  Roger P. Roess, Elena S. Prassas & William R. McShane, "Traffic Engineering", 

Prentice Hall. 

 

 (0، 1، 3) 3                                                  همد:  تحليل وتصميم أنظمة الرصف 437
يقمر ه,ن ندبمرر ددم م بةسقل ف بن ندرتخ   قنبا ندتتبيل  مةقنع ندرتيخ  نالفت ملث نجسلسين بيق مةقنع ندرتيخ  

نجسلسين بيق مرتةن ندبملر قندمرأل ندسريعن  نإلاسل نث مم ندرتخ ندبرق  نال تبلرنث ندبرقرين  ندبقن  نالفت ملث 
قتقتيخ ندبقن  دمبملث ندرتخ ندبفتدةن  ندتبليق مم ندرتخ قندبقن   قمرأل تتبيل ندرتخ. قتمبيملث ند لسقم مم 

 .ت ديا ندرتخ

 هب  431بتمدم سلبأل   
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: E. J. Yoder & M. W. Witczak, "Principles of Pavement Design", John Wiley 

 

 
 

 (0، 1، 3) 3                                                              همد: النقل العام الحضري 438
ييمم بمرر ندةما ندعلل ند ضر  ندبقنضيع ندتلدين  ندعقنبا ندبؤثرا مم ن تيلالث ندةما ند ضر   نإلملر ندعلل دتم ير 
ندمدم  دا ندةما ندعلل  ندفتل ص ندتمةين قت ثيرهل  دا ندسعن  قاق ا ندف بن قندت دةن  ابع ندبيلةلث قت ديدسل  برنقبن 

  .مر  ا قدن ندبر بلث قندسل ميقنج نء  تتبيل ندبسلرنث  ت  ي  ندتمل

 هب   430بتمدم سلبأل   

 ند تلم ندبمرر 
Textbook: V. R. Vuchic. Urban Transit: Operations, Planning, and Economics. John Wiley 

& Sons, Inc., 2005. 

 

 (0، 1، 3) 3                                                                    همد: صيانة الرصف 439
بةلهيل بستقى ندف بن قندتيلةن ددرتخ   تمقيل  لدن ندرتخ  مةقنع تيلةن ندرتخ قإ ل ا ندت هيا  تعريخ  يقم 

خ نإلةشل ين قندقظيةين  ندتمقيل ندرتخ ندبرق  بعلدان  يقم ندرتخ  معلديلث ندتيلةن  قرنرنث ندتيلةن  تيميلث ندرت
 نالقتتل   دب ن ا تيلةن ندرتخ.

 هب  431بتمدم سلبأل  

 ند تلم ندبمرر 

Textbook: 

 Asphalt in Pavement Preservation & Maintenance, MS-16, The Asphalt Institute  

 Alternatives in Pavement Maintenance, Rehab & Reconstruction, IS-178, The 

Asphalt institute. 

 Modern Pavement Management, R. Hass, W.R. Hudson, and J. Zawienski, Krieger 

Publishing Company, 1994  
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 هندسة بيـئيـة -5
 

 (2، 0، 0) 1                                                    همد: معـمل الميـاه وميـاه الصـرف 443
ندتعرخ  دا نداقنةم ندةةين الفتبلرنث بيله  .ندبفتبرين ندبتعدمن بلفتبلر اق ا بيله ندشرم قبيله ندترخ ندت مندتالرم 

ندشرم قبيله ندترخ ندت م  بع ت  ي  نالفتبلرنث ند مل دبرنقبن اق تسبل. ت ديا  يةلث بيله ندشرم قبيله ندترخ 
 .ندت م دبعليير نداق ا نج ثر شيق ل

  يقا ال أل  بتمدم سلب
 هب  448  رنمألبتمدم ب

 ند تلم ندبمرر 

Textbook:  Metcalf & Eddy, Inc. “Wastewater Engineering: Treatment and Resource 

Recovery”, 5th edition, McGraw-Hill Inc. (2014). 

 
 

 (0، 1، 3) 3                                                                   همد: الهندسة البيئية 444
  ةب,ان نج سايق ندب,نم. تدق  ندسقنء  بع ا BODمةظبن ندبيله ندمبيعين  آديلث ندبعلدان ند,نتين  نستس   ندـ 

ن  نجةقنع  ندفتل ص  نإل نرا ندبت لبدن  نالةفةلض  نالستمرنر  نةتشلر ندبدقثلث  تمةين ندت  ل. إ نرا ندةةليلث ندتدب
ندتابيع  إ ل ا نالستف نل قندت قير  ندب نمق ندت ين. ندتدق  ندضقضل م  ندبتل ر  نآلثلر  ندميلسلث  ندبقنتةلث  

 ندت  ل. تمييل نجثر ندبي م  ندتعريخ  نجهبين  ندفتل ص ندر يسين.
 هب  448بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: Mackenzie Davis and Susan Masten, "Principles of Environmental Engineering 

and Science", McGraw-Hill Inc. 

 
 
 

 (0، 1، 3) 3                                    همد: معـالجة مياه الصـرف وإعـادة استخـدامها  445
إل ل ا نستف نبسل. تمةيلث بعلدان بةلسبن دتمبيملث إ ل ا نستف نل ندبيله. تمبيملث إ ل ا نالستف نل ندب تبدن. بتل ر ندبيله 

 رنسلث ندا قى قندتفميم جةظبن إ ل ا نستف نل ندبيله. إ نرا ندبقن  ندتدبن ند يقين ندةلتان  ق بعلدان بيله ندترخ 
 ندت م.

 هب  448بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook:  Metcalf & Eddy, "Water Reuse: Issues, Technology and Applications", McGraw-

Hill Inc. (Last Edition) 

 

 
 (0، 1، 3) 3      التقييم البيئي و إدارة األنظمة البيئيةهمد:  446

بي م. بعرمن ببل ئ تمييل نجثر ندبي م ند,  يتضبق ندتعريخ قندفدةين ندتلريفين قندمقنةيق قنج قنث ندبتعدمن بتمييل نجثر ند
تر م ببل ئ تمييل نجثر ندبي م  دا نالستف نل ندةميل م قندبيقدقام قندبشر  دت ميأل اق ا ند يلا بلستف نل  رنسن لالث 

 قمبثدن بفتدةن.
 هب  448هب    447بتمدم سلبأل   

Textbook: Canter, Larry W., “Environmental Impact Assessment” ”, McGraw  Hill 

 
 

 (0، 1، 2) 2                                                 اإلمداد بالمياه والصرف أنظمة  :همد 447
 ند رن أل  فمق  بيلث ندبيله ند مبن إلمةلء  قندعقنبا ندبؤثرا تم ير     ندس لق  نستس   ندبيلهق بيلث ندبيله  سلم 
بيله نجبملر قندسيقا  تتبيل قت ديا شب لث ق بيلث بيله ندترخ  سلم   تتبيل قت ديا مةظبن شب لث ندبيله. ندبيله

 بيله ندترخ قشب لث تتريخ ندسيقا. نإلاسل نث قنج بلا  دا نجةلبيم  ظلهرا ندتا ا  ندبضفلث قب ملث ندضخ.
 ال يقا بتمدم سلبأل  

 هب  424  رنمألبتمدم ب
 ند تلم ندبمرر 

Textbook:  Terence J. Mcghee, "Water Supply and Sewerage", McGraw-Hill Inc. 
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 (0، 1، 2) 2                                                 همد: معـالجة الميـاه وميـاه الصـرف 448

ندببل ئ نجسلسين قندببلرسلث ند لدين مم تةمين ندبيله  بعلدان بيله ندترخ ندت م ندبد ين  قبعلدان ند ب ا. فتل ص 
دسم ين قنداقمين  قبيله ندترخ ندت م ندبد ين. ببل ئ تتبيل ق  نث تةمين بيله ندشرم قبعلدان بيله ندترخ ندبيله ن

ندت م. بعليير قفتل ص بيله ندشرم. بعليير إ ل ا نستف نل ندبيله ندبعلدان قندتفدص بةسل. فتل ص ند ب ا ندةلتان 
بي نةين إدا ب من تةمين بيله ندشرم مق ب من بعلدان بيله   ق  بديلث ندبعلدان قمرأل بعلداتسل قنالةتةلع بةسل. ر دن

 .ندترخ ندت م
 هب   324هعل   203بتمدم سلبأل  
 ند تلم ندبمرر 

Textbook: James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman (2010) Environmental Engineering: 

Fundamentals, Sustainability, Design, USA: Wiley. 

 

 

 (0, 1, 3) 3                                      مقدمة إلدارة النفايات الصلبة :همد 449 

نظام إدارة النفايات  -إعادة استعماص النفايات البلدية الصلبة وتدويرها  –النفايات البلدية الصلبة ومكوناتها ومعدالت إنتاجها 

وسائل التخلص من النفايات  –محطات التحويل  –محطات الفرز والمعالجة  –عمليات الجمع والنقل  –البلدية الصلبة 

 .أنواع النفايات الخطرة وطرق التعامل معها -البلدية الصلبة بما في ذلك الدفن الصحي 

 هب  447  هب  448بتمدم سلبأل  

Textbook: Integrated Solid Waste Management: A Life Cycle Inventory, 2nd Edition, Forbes 

R. McDougall, Peter R. White, Marina Franke, Peter Hindle 

 
 

 ( 0, 1, 3)  3                                                                     هندسة التحكم في تلوث الهواءهمد :  450
تلوث الهواء ومصادره، تصنيه ملوثات الهواء، وحدات قيا  تركيز الملوثات، آثار ملوثات الهواء على صحة وحياة 

معايير )اإلنسان والبيئة، السلوك الفيزيائي والكيميائي للملوثات في الغالف الجوي، الضوابط التنظيمية لتلوث الهواء 

، وسائل الوقاية والتحكم فى تلوث الهواء، (المغلقة، ومقاييس االنبعاثاتومقاييس جودة الهواء وجودة الهواء في األماكن 

 .ت ثير ملوثات الهواء والمناخ العالمي

 هب  448بتمدم سلبأل  

Textbook: Air Pollution Control: A Design Approach, 4th Edition, Waveland Pr Inc; 4 

edition 

 

 (0, 1, 3) 3                         والصرف الصحى المعالجة المتقدمة لمياه الشرب همد: 451
يتناوص المقرر دور محطات تنقية مياه الشرب في توفير إمدادات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في الحد من 

انتشار التلوث والحفا  على الصحة العامة التي تعتبر ضرورية للمجتمع البشري. سوف يركز هذا المقرر على 

تكنولوجيات األساسية لتنقية مياه الشرب. وصه وتصميم جميع عمليات المعالجة والتي تشمل العمليات الفيزيائية ال

 .والكيميائية. وسوف يكون هناك تركيز على جودة المياه وو ائه كل وحدة معالجة في مراحل التنقية داخل المحطة

يم جميع عمليات مياه الصرف الصحي والتي تشمل وباإلضافة إلى ذلك، سوف يتناوص المقرر وصه وتحديد وتصم

 .العمليات الفيزيائية والكيميائية والحيوية

 هب  448  بتمدم سلبأل 

1-Textbook: Metcalf & Eddy, Inc. "Wastewater Engineering: Treatment and Resource 

Recovery Water Reuse: Issues, Technology and Applications", 5th edition, McGraw-Hill Inc. 

(2014).  

 

2-James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman (2010) Environmental Engineering: 

Fundamentals, Sustainability, Design, USA: Wiley. 
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 هنـدسة وإدارة التشييد -6
 
 

 (0, 1، 3) 3                                                             همد: مقدمة لعقود التشييد 411
ندعمق  ندبةلسبن دمبيعن ندبشلريع نجةشل ين ندسة سين. يشبا  ييمم ندبمرر ببل ئ  مق  ندتشيي  قندبةلء ببل ميف مةقنع قمفتيلر

ب تقى ندبمرر  دا مر لق ندعمق    مقأل ق قنابلث ممرنخ ندعم   لدبلد  ق نجسمممممممتشممممممملر  قندبملقا قمأل  ا ةقع بق 
 بل تستعرض  ندعمق   إضلمن ندا ندتمرأل ندا ةظلل ندبةلمسلث قندبشتريلث ق ندعم  ندبق   مم ندببد ن ندعربين ندسعق ين.

  .ندةبل,ج ندميلسين ند قدين ددعمق  بثا  م  ندة    ق  يةين مستف نل ندعمق  مم م نرا ندبشرق لث ندسة سين

 سل ن بعتب ا 110إتبلل  بتمدم سلبأل 
 ال يقا   رنمألبتمدم ب 

 ند تلم ندبمرر 
Textbook:  Keith Collier, "Construction Contracts", Prentice Hall. 

 

 
 (0, 1، 3) 3                                                              همد: تقدير تكلفة التشييد 412

  ندتم ير ندبيةم  ندتم ير ندتةتممممممميدم. تم ير نج بلا ندترنبين   ندفرسممممممملةلث  م بلا ندبةلء  ر بديلث ندتم ير  بةسقل ندتم ي
ين قند سربل ين  ندتشممميي  ددبشممملريع ندضمممفبن  ندرب ين   إةتلاين ندعبلا  ندتم ير ندةالرا قند  ن ا  ندتم ير دأل بلا ندبي لةي 
   بشرقع م بم ابل م.ثبلستف نل ند لسم نآلدم  إسترنتياين ندعملءن

 سل ن بعتب ا 110إتبلل  بتمدم سلبأل 
 ال يقا   رنمألبتمدم ب

 ند تلم ندبمرر 
Textbook: Stephen and Roger W. Liska, "Building Construction Estimating", McGraw-Hill. 

 
 (0, 1، 3) 3                                                            همد: جدولة التشييد 413

تفميم ندتشمممميي   ا قدن ندتشمممميي  بلسممممتف نل تمةيلث بفتدةن مم ندبسمممملر ند رج  ندا قدن نال تبلدين  تقميع ندبقنر  ندبمي ا 
 ا  تمديص ندشب لث  تمةيلث داٌ قدن نج بلا ندبت ررا  ت  ي  ندا نقا ندمبةين ددتشيي .قنديير بمي 

 ال يقا   بتمدم سلبأل 
 هب  419  رنمألبتمدم ب

 ند تلم ندبمرر 
Textbook: Jimmie W. Hinze, Construction Planning and Scheduling, 4th Edition, Prentice 

Hall PTR, 2011 

 
 

 (0, 1، 3) 3     مواضيع مختارة في الهندسة و إدارة التشييدهمد:  415
مم تفتممممص إ نرا  ه,ن ندبمرر سممممقخ تيمم ندةظريلث ند  يثن قندبعلتممممرا قنج قنث ندتم سممممقخ ت قق بةي ا ددم م

ق  دا بقضممممقع قن   م ندبمرر ي تق  ق  ند لدين مم إ نرا ندبةلء. نجبقرري ا بق ندتشمممميي . ييمم ندبمرر بقضممممق لث م
 ندبر ما. ندبقضيعسدسدن بق 

 سل ن بعتب ا 110إتبلل  سلبأل  بتمدم
 
 (0, 1، 4) 4                                                            التشييد إدارةهمد:  941

ندفرسلةين  ت لديخ تيلةن  بم بن دتةل ن ندتشيي   بم بن دتم ير ندت دةن  نةقنع قنةتلاين بع نث ةما ندتربن  تتبيل ندش نث
 .نقتتل يلث ندتشيي   ندس بن نثةلء ندتشيي  قنف قيلث ندبسةن  قت سيق نالةتلاين ,قتشييا بع نث ندتشيي 

 هب  037هب   382    بتمدم سلبأل
 الكتاب المقرر:

Textbook: S. W. Nunnaly, "Construction Methods and Manamagement", Prentice Hall. 

 

 
 مشـروع الـتــخــرج

 
 (0, 0، 2) 2                                                               1-مشروع التخرج  مـده 496

ندبر دن نجقدا بق بشرقع ندتفرج تشبا نإل ـ ن  دبشرقع  ندتـتبيل ندشلبـا قندببتـ  دةـترا مـتديـق  رنسـييق  قندعبا 
ع نداـقنةم ندبفتـدةن ج ـبـلا ندسةـ سن ندب ةيـن ددبشـرقع.  مم ه,ه ندبـر دن سيتل ندتعـريخ  ـةـريأل م بم  ددتـعـلبا ب
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ـن بببلرسـلث  ـل ندبعـلترا ,نث ندعـ ق ـمضلي ـل ا قند ـن قنإل نرا قندمي ـن قندسيلسلث ندعلب ـن ددبسة ـ ـلث نجفـ قي بلدبسؤقدي
نفتـيلر ندبشرقع قاـبع ندبعـدـقبلث قندبيـلةلث ,نث ندعـ قن قت ـ يـ  ندسـة سن ندـب ةيـن.   بل تـشبا هـ,ه ندبـر دـن ميضل 

ـا ندتتبيبين  ـ ن  ـن ددب ـ  ي ـل ندعلدبين قندبعلترال ق رنسـن بب ب ـ  نث ندبشرقع )بثا نالقتتل  قندس بن قندبي ن قندمضلي
قع قإةسـل ـف.  اـبيع ه,ه نج ـبلا يـام ندبب ـةن بع ن تـبلر بتـمدبـلث ندبـلد   ققضع فـمـن ندعـبا  دـتــةةـي, ندبشـر

 مق يـتـضبةسل ندتـمريـر ندةسـل م.
  قق مبل ندسلبع ندبستقى بمررنث قابيع بعتب ا سل ن 129 إتبلل  بتمدم سلبأل  

 

 

 (0, 0، 2) 2                                                               2-مشروع التخرج  ـدهم 497
تـمةـمةـميـم, بشـمرقع ندتـمتبيـمل ندشلبـما  قتـمتـمضبـمق تـم ـمديا دبعـمليـمير قبتـمييـمرنث قب ـم  نث فيلرنث ندتتبيل بر ـمدن 

ندبب ةن الفتيلر ندفيـممملر ندبةـمممضا  ق با  سلبـممملث ندتـمممتبيـمممل ق/مق نستفـممم نل ندمـمممرأل ندبعبـمممديـمممن مق ندتاـمممريبين ) ة  
ـرير ندة ـق ندتم ـتضب ـل.  ي ـتبي ـق ندت ـف  ند لاـنل دت ـسي ـ ـف قب ـ  نت ـ ـ نم ـف قمه ـل م ددبشرقع نسـل ندبشـرقع ققتة س

قندبيلةـمملث قندةـممرضيلث  قفيـمملرنث ندتـممتبيـممل قت ـممديـممدسـممل  قتـممـممةلتيا  رنسـممن ندتـممتبـمميـممل ندبـممةضا ق سلبـمملتـممـممف بع 
 ندـرسـقبـلث  قندبدفـص قنالستةتلاـلث.

 ـ .هب 496بتمدم سلبأل  
 

  )ند( 0       مشروع بحثي    مد:  ه 998

د الطالب بتعريف عن أخالقيات البحث العلمي ومبادئ كيفية  يهتم هذا المقرر بتطوير المهارات البحثية للطالب، حيث يَزوَّ
 .عرض نتائج البحوث وطرق وثالبحوتقارير بحثي ومنهجيات المقترح الإجراء وكتابة 

 ساعة معتمدة بنجاح 129إتمام  المتطلب السابق:
 
  ()ند 1       التدريب العلمي     :همد 999

وعلى الطالب  المديةلي أحد تطبيقات الهندسااة من التدريب العملي )الصاايفي( أسااابيع  10على جميع طالب القساام  إكمال 
ساااااعة معتمدة من خطة القساااام  110الحصااااول على موالقة القساااام على الجهة التي ينوي التدريب ليها بعد إكمال  بنجاح 

 ال يجوز الجمع بين التدريب الصيفي والفصل الدراسي الصيفي. متطلبات التسجيل لي مقررات المستوى الثامن.وأنهاء 
 ساعة معتمدة بنجاح 110إتمام  المتطلب السابق:
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 (2، 1، 2) 3                                                            القياسات المكانية :همس 212
تعريفات ومبادلئ أقسام المساحة الرئيسية وأهميتهائ وحدات القيا ئ أساسيات القياسات الخطية )زريط القيا ، 

وية )خطوط التدرج(ئ حساب والقياسات اإللكترونية(ئ الثوديليت وقياسات الزوايائ أجهزة وعمليات التسويةئ تطبيقات التس

المساحات والحجومئ مقدمة عن المحطة الشاملةئ توقيع المنشآت ئ المساحة تحت سطح األرضئ مقدمة في المساحة 

 .التصويرية واالستشعار عن بعد

 ، ريض. 107متطلب سابق: 

Textbook: Paul, R. Wolf & Charles D. Ghilani, "Elementary Surveying: An Introduction to 

Geomatics" 11th Ed. 2005. Pearson. 

 

 

 (2، 0، 1) 2                                                                  لمدنياإنشاء معماري لطلبة  مر:ع 239

التعريه بمفهوم إنشاء المباني وبعناصر البناء الرئيسية، التعرف غلى الرسومات الهندسية المطلوبة في مرحلة التصميم أو 

لدراسصصصصصصصات واألبحاث المطلوبة  ية فهم وقراءة الرسصصصصصصومات المعمارية، التعرف على بعض ا يذ  مع التركيز على كيف التنف

التربة ...، دراسصصصة مجموعة من عناصصصصر البناء الرئيسصصصية مثل السصصصاللم للمشصصصروع الهندسصصصي مثل دراسصصصة الجدوى و أبحاث 

 والشدات ومواد العزص بالمباني.

 هب  370   بتمدم سلبأل
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 (0،  1،  2) 2                                                                جيو: الجيولوجيا للمهندسين 281
 

المعادن والصصصصصصصخور، الصصصصصصصخور النارية والبراكين، التعرية وتكوين التربة، الصصصصصصصخور مقدمة، تكوين الكرة األرضصصصصصصية، 

 الرسوبية، الصخور المتحولة، الجيولوجيا وامدادات المياه، جيولوجيا المملكة العربية السعودية.

 ال يوجدمتطلب سابق: 

 الكتاب المقرر:
McLean, A.C. and Gribble, C.D., 1985, Geology for Civil Engineering, 2nd Edition, George Allen & 

UNWIN. 

Tarbuck, E.J. and Lutgens, F.K., 2002, The Earth, Ninth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 670 p. 

with accompanying GEODe III CD-ROM bound into book inside back cover. 
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قدمة في خواص الموائع، الهيدروستاتيكية، حركة الموائع في القنوات المغلقة والمفتوحة، مقدمة في الهيدرولوجيا والمياه م

 الجوفية.

 هعل 202بتمدم سلبأل  
 

          (2، 1، 2) 3                                                                  همد : هندسة الطرق لطلبة المساحة 433

م بن  ق مةظبن ندةما  ندت ديا نالقتتل   ددمرأل  تفميم ندمريأل  ندتتبيل ندسة سم ددمريأل  ندتملمعلث  بم بن  ق ب
 فقنص ندبقن  قتتبيل ندرتخ

. 
 ند تلم ندبمرر 

Textbook:  P. H. Wright & Karen K. Dixon, "Highway Engineering", John Wiley and Sons. 
 هب  312 ن ص   101   بتمدم سلبأل 
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اص الخرسانة، اختبارات الخرسانة الطرية والصلبة، تحليل الكمرات البسيطة والخرسانة، مكونات وخقدمة لتقنية م

 والمتصلة، تصميم عزم االنحناء والقص، تصميم األعمدة القصيرة، التماسك بين الخرسانة والحديد .

 .همد 302متطلب سابق: 


