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

 ودـعـس الملك ةـامعـج
 ةــدسـالهن ةـكلي
 المدنـية سـةالهنـد قسـم

 ـساحةة المـدسـهن العلوم في بكالـوريـوس امجـرنـب
 

 مقدمة -1

يعتبر قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك سععدد معأ رقعرأ درقعدم امقسعام معا جامععاك المملتعة  يع  تعم 

 هـ مع بداية إنشاء تلية الهندسة.  1382إنشاؤه ما قام 

الغة ما دمع قجلة التطدر ال ضري بالمملتعة  يع  تعنعت  دمما ال شك ميه مإأ للهندسة المدنية رهمية ب

آثار المهنعد  المعدنا معا تعط اطعط التنميعة دمشعاريعها الهندسعية الماتل عة. معمعط المهنعد  المعدنا هعد 

تصععميم دإنشععاء دصععيانة المنشععسك الهندسععية الماتل ععة تالمبععانا دالجسععدر دالالانععاك دالسععددد دالطععرأ 

ددراً بارلاً معاالً ما تصميم  رف الص ا دتذلك مإأ للمهند  المدنادشبتاك مياه الشرب دالري دالص

العنايععة بمصععادر الميععاه الماتل ععة دطععرأ معالجععة ميععاه الصععرف دإقععادة دإدارة رنظمععة الن ععط الماتل ععة د

استادامها دإيجاد ال لدط لمشاتط التربعة معأ النا يعة اانشعاوية دتعذلك إدارة المشعاريع الهندسعية دت ليعط 

ف درساليب التشييد الماتل ة.  ديتدمر للمهند  المدنا مرص قمط قديدة ما شتى مجاالك التنميعة التتالي

 سداء ما ال طاع ال تدما رد الااص ما جميع مدأ دقرى المملتة.

دي ععدم قسععم الهندسععة المدنيععة برنععامجيأ دراسععييأ مععا مر لععة البتععالدريد ة ر ععدهما مععا الهندسععة المدنيععة 

 ة. يمسا هندسة الالداآلار ما 

هععـ  ليتععدأ الد يععد مععأ ندقععه مععا جامعععاك ددط مجلعع  1408دقععد رنشععن برنععامة هندسععة المسععا ة قععام 

التعادأ الاليجا،  ي  رأ المنط ة تشهد تطدراً تبيراً ما البنى الت تية التا ت تعا  مقمعاط تعنتمعد تلهعا 

المنشواك الهندسية قلعى قلى هندسة المسا ة مثط قملياك التاطيط ددراسة طبدغرامية امرض دتدقيع 

امرض. دتشمط مرص العمط جهاك  تدمية قديدة مثط دلارة الشودأ البلدية دال ردية دإدارة المسعا ة 

العسترية التابعة لدلارة الدماع دالطيراأ دالهيوة الدطنية للمسا ة، إضامة إلى شعرتاك ال طعاع الاعاص 

  امقماط المسا ية الماتل ة.ددتسجيالك امراضا التا تعمط ما مجاط انتا  الاراوط 

ديشتمط البرنامة بااضامة إلى مداد ااقعداد الععام المشعترك معع امقسعام اماعرى قلعى م عرراك تغطعا 

تاصصععاك الهندسععة المسععا ية التاليععةة المسععا ة الت صععيلية، دالمسععا ة الجديععة داالستشعععار قععأ بعععد، 

دجيدديسععيا امقمععار  جغراميععة، دالجيدديسععيادصععناقة دإنتععا  الاععراوط، درنظمععة المعلدمععاك امرضععية دال

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

 المساحةهندسة  العلوم في برنامج بكالوريوس -2

يهععدف برنععامة بتععالدريد  هندسععة المسععا ة لتذديععد المملتععة دددط المنط ععة بمهنسععا مسععا ة ذدي ت ععاءة 

رضية ذاك امبععاد العثال  قالية لتن يذ مشاريع البنى الت تية الطمد ة دالتا ت تا  إلى جمع البياناك ام

السععتادامها مععا قمليععك تاطععيط دتن يععذ المشععاريع الهندسععية، إضععامة إلععى إنتععا  الاععراوط المدضععدقية 

 باستادام ت نياك امقمار الصناقية للتعرف قلى مصادر الثردة امرضية.

مععدط بمصعدط دراسعية  10سنداك م سمة إلعى  ام  ما هندسة المسا ة العدم بتالدريد  مدة برنامة

 عام الدراسا الدا د شامالً السنة امدلى المشترتة تما تدضح الجدادط التاليةما اليأ دراسي يأمصل

  

 ساعة معتمدة( 165) متطلبات البرنامج 2-1

  سععاقة  165قلععى الطالععب اتمععاط المسععا ة  هندسععةمععا  العلععدم بتععالريد لل صععدط قلععى درجععة

 .5مأ   2.75قأ  دمعدط تراتما ال ي ط( بنجاح 1)الجددط معتمدة 

 دتتدلع ساقاك البرنامة قلى المستدياك الماتل ة قلى الن د التالاة

 32  2جددط مدلقة تما يدضح  السنة امدلى المشترتة  معتمدة مأساقة، 

 8 ة(3متطلباك الجامعة )الجددط  معتمدة مأ ساقاك 

o ( 3ساقة معتمدة( تما يدضح الجددط ) 2م رراك اجبارية -  .)ر 

o ب(. - 2م رراك مأ الجددط ) 3(ة ياتار الطالب معتمدة ساقاك 6يارية )م رراك اات 

 

 51  ة( منها4)الجددط متطلباك التلية معتمدة مأ ساقة 

 ر( -4)الجددط  التلية برامةم رراك إجبارية قلى جميع معتمدة ساقة  40  -

  ب( 4هندسة المسا ة )الجددط  برنامةل معتمدة مأ م رراك التلية ااضامية ساقاك 9 -

  (.4)الجددط  اك ال رة قلى رال تتدأ مأ م رراك البرنامةم ررال معتمدة مأ ساقة 2  -

 74  ةمنها( 5متطلباك البرنامة )الجددط معتمدة مأ ساقة 

  ،ر(5)الجددط  م رراك تاصص إجباريةمعتمدة ساقة  46  -

 ب(،5معتمدة مشردع التار  )الجددط ساقاك  4 -

  ( 5رارى )الجددط م رراك مأ برامة  معتمدة ساقة 17 -

 ععرراك د( ياتارهععا الطالععب مععأ سععلة الم5م ععرراك ااتياريععة )الجععددط معتمععدة سععاقاك  6 -

 هـ(،5االاتيارية ما الجددط 
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 (،د 5 ة )بددأ ت دير( مأ التدريب العملا )الجددط معتمد ساقة 1 -

( دال يععداط مععا ل 5ددط معأ ددأ سععاقاك معتمععدة )الجععااتيععاري إضعامة إلععى م ععرر ب ثععا   -

 لباك التار .متط

 

  متطلبات مشروع  التخرج 2-2

بععد  1-دع التاعر  ساقة لتط جلء( ديسمح للطالب بتسجيط مشر 2ين سم مشردع التار  إلى قسميأ )

امدلى السنة  بعد ساقة 97رد ) دلى المشترتةبما ميها ساقاك السنة ام معتمدةساقة  921إتماله بنجاح 

يمتعأ د  .بنجعاح جميعع الم عرراك معأ المسعتدى السعابع ممعا ددأدرأ يتدأ الطالعب قعد رنهعى ة( المشترت

اعالط ال صعط امدط رد الثعانا م عط )ال يمتعأ التسعجيط اعالط ( 2( د)1) التاعر  االتسجيط ما مشعردق

 ال صط الصي ا(.

 

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

. هندسعة المسعا ةمعا ر عد تطبي عاك  العملعاتعدريب معأ الرسعابيع  10إتمعاط   برنامةقلى جميع طالب ال

 110 بنجعاح قلى الطالب ال صدط قلى مدام ة ال سم قلى الجهة التعا ينعدي التعدريب ميهعا بععد إتمالعهد

( دإنهعاء متطلبعاك التسعجيط معا م عرراك المسعتدى دلى المشعترتةساقة بعد السنة ام 78) معتمدةساقة 

 . الثامأ

 .دال صط الدراسا الصي ا رد مشردع التار  العملا ال يجدل الجمع بيأ التدريب

 

 . ةالاطة النمدذجية لبرنامة هندسة المسا   6ديدضح الجددط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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

 المساحةهندسة لبات الخطة األكاديمية لبرنامج ملخص متط   ( 1جدول )
 

 

 

 ساعة معتمدة( 32متطلبات السنة األولى المشتركة )

 ساعة( 32( السنة األولى المشتركة )2جدول )

 

نيثاالمستوى ال ولالمستوى األ    

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

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

 الرمز عنوان المقرر

 6(6-9-0) (0-9-6)6   انجط 110 تاصصية لغة انجليلية   انجط 100 نجليليةإلغة  

 3(3-0-0) (0-1-3)3   نهة 101 مهاراك جامعية   ريض 101  ساب الت اضط 

 3(0-0-6) (0-0-1)1   ت أ 101 مهاراك ال اسب   ريد 101 ريادة امقماط 

 3(2-2-0) (2-0-3)4   إ ص 101 م دمة ما اا صاء   تيم 101 تيمياء قامة 

 1(1-1-0) (0-0-2)2   مجب 101 اللياقة دالث امة الص ية   قرب 100 مهاراك التتابة 

عالمجمو 16  المجموع 16  

 التوصيف ساعة المتطلبات

 32 السنة األولى المشتركة

 (4تيمياء قامة )
 (3)  ساب الت اضط

 (3م دمة ما اا صاء )
 (12انجليلي )

 (2مهاراك تتابة )
 (3مهاراك جامعية )
 (3مهاراك  اسب )
 (1ريادة رقماط )
 (1ص ة دلياقة )

 8 متطلبات الجامعة

 ةالدراساك ااسالمية
 (2اجباري )
 (6ااتياري )

 51 متطلبات الكلية

 (40إجباري )
 (9) ةإضاميم رراك 
 (2 رة )

 جبرناممتطلبات ال
74 

 

 (46) تاصص إجباري
 (4مشردع تار  )

 (6تاصص ااتياري )
 (17) ة مأ اار  البرنامةإجباري م رراك

 ، ند( 0مشردع ب ثا )

   ، ند( 1التدريب العملا )

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

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

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

 الساعات المقررة نوع المقرر

 (مح ، تم ، عم)
 رمز المقرر المقرر اسم

سلم 107 راالقياك المهنة (0،  0،  2) 2 اجباري  

 المجموع 2 

 

 

 ساعات( من القائمة أدناه( 6مقررات ) 3االختيارية )يختار الطالب  معةمتطلبات الجا   ب( - 3) جدول

 الساعات المقررة نوع المقرر

 (مح ، تم ، عم)
 رمز المقرر المقرر اسم

سلم 100 دراساك ما السيرة النبدية (0،  0،  2) 2 ااتياري  

سلم 101 سالميةالث امة اارصدط  (0،  0،  2) 2 ااتياري  

سلم 102 ااسالمامسرة ما  (0،  0،  2) 2 ااتياري  

سلم 103 االنظام االقتصادي ااسالم (0،  0،  2) 2 ااتياري  

سلم 104 االنظام السياسا ااسالم (0،  0،  2) 2 ااتياري  

سلم 105   دأ اانساأ (0،  0،  2) 2 ااتياري  

سلم 106 ال  ه الطبا (0،  0،  2) 2 ااتياري  

سلم 108 ضايا معاصرةق (0،  0،  2) 2 ااتياري  

سلم 109 المررة دددرها التنمدي (0،  0،  2) 2 ااتياري  

 المجموع 6 

 =  قملا )معمط(  م= تماريأ  ،  ق م= م اضراك  ،  ت ح(   ة  مم، ق م، ت ح)م 

 

 

 ساعة( 51) متطلبات الكلية    (4جدول )

 ساعة( 40) مقررات اإلجباريةالأ(  – 4) جدول

 لمقررا اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

 ريض 101 (0،  2،  3) 3  ساب التتامط ريض 106

 ريض 101 (0،  2،  3) 3 المتجهاك دالمص دماك ريض 107

 ريض 107، ريض 106 (0،  2،  3) 3  ساب الت اضط دالتتامط ريض 203

 ريض 203 (0،  2،  3) 3 المعادالك الت اضلية ريض 204

  (2،  0،  3) 4 (1ميلياء قامة ) ميل 103

 ميل 103 (2،  0،  3) 4 (2ميلياء قامة ) ميل 104

  (0،  1،  2) 2 اللغة دالتداصط نجم 109

 نجم 109 (0،  1،  2) 2 التتابة الت نية نجم 110

  (2،  0،  2) 3 رساسياك الرسم الهندسا هعم 104

 هعم 104 (2،  1،  2) 3 لتصميم الهندساما ا م دمة هعم 106

 ريض 107، ريض 106 (0،  1،  3) 3 استاتيتا هعم 201

 ريض 101تيم ،  101 (0،  0،  2) 2 الهندسة دالبيوة هعم203

  (0،  1،  3) 3 الهندسية إدارة المشاريع هعم 402

  (0،  1،  2) 2 هندساالقتصاد اال هعم 403

 40        المجموع

 =  قملا )معمط(  م= تماريأ  ،  ق م= م اضراك  ،  ت ح(   ة  مم، ق م، ت ح)م 
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 ساعة معتمدة( 9الكلية اإلضافية لبرنامج هندسة المساحة )مقررات   ب( – 4) جدول

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

  (2،  0،  2) 3 برمجة ال اسدب هعم 209

  ريض 107 (0،  2،  3) 3 عدديةالأ اوطرال ريض 254

 ميل 103،  هعم 201 (0،  1،  3) 3 ديناميتا هعم 202

 9       المجموع

 

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

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

  2 م رر  ر ××××

     2                المجموع

 

 لبات البرنامج(  متط5جدول )

 ساعة معتمدة( 46) مقررات البرنامج اإلجبارية أ( – 5) جدول

 رمز المقرر المقرر اسم
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م

 متطلب

 مرافق سابق

  ريض 107 (2،  1،  2) 3 ال ياساك المتانية هم  212

  هم  212 (2،  1،  2) 3 مداط للهندسة الجيدماتيتية هم  312

  هم  212 (2،  0،  3) 4 الجيدديسيا هم  314

  هم  314 (2،  1،  2) 3 إس اط الاراوط هم  315

  هم  212 (2،  0،  2) 3 المسا ة التصديرية هم  321

 (2،  0،  2) 3  ساباك ضبط امرصاد هم  331
 هم  312
 ا ص 101

 

 هم  365
رساسياك االستشعار قأ بعد د ت سير 

 الصدر 
  هم  321 (2،  0،  2) 3

  هم  314 (2،  1،  2) 3 جيدديسيا امقمار الصناقية دت ديد المداقع هم  413

 (2،  0،  2) 3 المسا ة التصديرية المت دمة  هم  422
 هم  321
 هم  331

 

  هم  365 (2،  1،  2) 3 ت ليط الصدر الرقمية هم  423

  هم  315 (2،  0،  2) 3 قلم الاراوط دنظم المعلدماك الجغرامية هم  453

  هم  422 (0،  1،  2) 2 م دمة للمسا ة التصديرية الرقمية هم  464

 هم  466
الت ليط المتانا ما نظم المعلدماك 

 الجغرامية
4 (3  ،0  ،2) 

 هم  423
 هم  453

 

  هم  413 (2،  0،  2) 3 معستر المسا ة هم  471

  هم  315 (2،  0،  2) 3                            المسا ة المهنية د ال اندنية            هم  473

 46 المجموع

 

 )مح ، تم ، قم(   ة  مح = م اضراك  ،  تم = تماريأ  ،  قم  =  قملا )معمط(   ،   ندة نجاح بددأ درجة
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

ساعة معتمدة( 4) مشروع التخرج ب( -5) جدول  

 

 المقرراسم  المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (مع ، م، ت ح)م
 سابق متطلب

1-مشردع التار   م ه 496  2 (2  ،0  ،0)  
 م رراك دجميع بنجاح معتمدة ساقة 129 إتمام

 ددأ مما السابع المستدى

2-مشردع التار   م ه 497  2 (2  ،0  ،0)  هم  496 

 4    المجموع

 

ساعة معتمدة( 17من خارج البرنامج ) مقررات إجبارية ج( – 5) جدول  

 

 الساعات المقررة رمز المقرر المقرر اسم
 متطلب

 مرافق سابق

(0،  1،  2) 2 الجيدلدجيا للمهندسيأ جيد 281    

(0،  1،  3) 3 ميتانيتا المداد همد 302   هعم 201 

(0،  1،  3) 3 هندسة المياه لطلبة المسا ة همد 323   هعم 202 

(0،  1،  3) 3 ت ليط ااشاراك لطلبة المسا ة تهر 329    

(2،  1،  2) 3 هندسة الطرأ لطلبة المسا ة همد 334  
 هم  312
 ا ص 101

 

 همد 363
رساسياك المنشسك الارسانية لطلبة 

 المسا ة
3 (3  ،1  ،0)   همد 302 

 17 المجموع

 

ساعات معتمدة( 6برنامج ) اختياري د( – 5) جدول  

 هـ( – 5) الجددط ام االاتيارية البرنامة م رراك مأ ساقاك  6 ااتيار  الطالب )قلى

 

 الساعات المقررة متطلب سابق

(م، ع م، ت ح)م  
 المقرر رمز الوحدة االختيارية

 ---- xxx 1 –ااتياري تاصص   3 ----

 ----- xxx 2 –ااتياري تاصص   3 ----
 المجموع 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

ندة نجاح بددأ درجة،     =  قملا )معمط(  م= تماريأ  ،  ق م= م اضراك  ،  ت ح(   ة  مم، ق م، ت ح)م  
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 
االختيارية البرنامج مقررات  هـ( – 5) جدول  

 
 (ردناه االاتيارية البرنامة م رراك  قاومة مأ ساقاك 6ااتيار الطالب )قلى

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 )مح ، تم ، عم(
 سابق متطلب

 هم  312 (0،  1،  3) 3 المسا ة الماوية هم  418

 هم  314 (0،  1،  3) 3 المسا ة الجيدديسية المت دمة م ه 419

 هم  453 (0،  1،  3) 3 نظم المعلدماك الجغرامية لالنترنك هم  467

 هم  331هعم ،  209 (2،  0،  2) 3 تطبي اك ال اسب ما الهندسة المسا ية هم  431

 جيد 281 (2،  0،  2) 3 جيدمدرملدجيا جيد 301

  (0،  0،  3) 3 ستراتيجا ال ضريالتاطيط اال تاط 442

 ساقة معتمدة بنجاح 110إتماط  (0،  1،  3) 3 م دمة لع دد التشييد همد 411

 ساقة معتمدة بنجاح 110إتماط  (0،  1،  3) 3 ت دير تتل ة التشييد همد 412

  6 المجموع

 

  
 التدريب العملي )إجباري( و( – 5) جدول

 

 رمل
 الم رر

 الم رر اسم
 ك الم ررةالساقا

 )مح ، تم ، قم(
 سابأ متطلب

 بنجاح معتمدة ساقة 110 اتماط )ند( 1 التدريب العملا هم  999

  1 المجموع

 
 بدون ساعات محتسبة اختيارية مقررات (ز – 5) جدول

 )م رر ااتياري بددأ ساقة م تسبة ما المعدط التراتما للطالب دال يداط ما متطلباك التار (

 رمل
 الم رر

 الم رر اسم
 الساقاك الم ررة
 )مح ، تم ، قم(

 سابأ متطلب

 بنجاح معتمدة ساقة 129 اتماط )ند( 0 مشردع ب ثا هم  998

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 درجة بددأ نجاح ندة  ،   (=  قملا )معمط  م= تماريأ  ،  ق م= م اضراك  ،  ت ح(   ة  مم، ق م، ت ح)م              
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

                               ةمساحهندسة ال جلبرنامالخطة النموذجية  (6جدول )

ثانيالمستوى ال ولالمستوى األ    

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

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

 الرمز عنوان المقرر

 6(6-9-0) (0-9-6)6   انجط 110 تاصصية نجليليةإلغة    انجط 100 نجليليةإلغة  

 3(3-0-0) (0-1-3)3   نهة 101 مهاراك جامعية   ريض 101  ساب الت اضط 

 3(0-0-6) (0-0-1)1   ت أ 101 مهاراك ال اسب   ريد 101 ريادة امقماط 

 3(2-2-0) (2-0-3)4   إ ص 101 م دمة ما اا صاء   تيم 101 تيمياء قامة 

 1(1-1-0) (0-0-2)2   بمج 101 اللياقة دالث امة الص ية   قرب 100 مهاراك التتابة 

 المجموع 16  المجموع 16

 

 المستوى الثالث  المستوى الرابع

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

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

 الرمز عنوان المقرر

ميل 103  4 (3  ،0  ،2) (0،  0،  2) 2   ميل 104 (2ميلياء قامة )   سلم×××  دراساك اسالمية 

نجم 109  2 (2  ،1  ،0) (2،  0،  3) 4   نجم 110 التتابة الت نية   ميل 103 (1ميلياء قامة  ) 

 ريض 106
 ريض 107

3 (3  ،2  ،0) ريض 101  ريض 203  ساب الت اضط دالتتامط   3 (3  ،2  ،0)  ريض 106  ساب التتامط 

هعم 104  3 (2  ،1  ،2) ريض 101  هعم 106 التصميم الهندسا م دمة ما   3 (3  ،2  ،0)  ريض 107 المتجهاك دالمص دماك 

ريض  106
 ريض 107

3 (3  ،1  ،0) (0،  1،  2) 2   هعم 201 استاتيتا   نجم 109 اللغة دالتااطب 

تيم 101  
ريض 101  

2 (2  ،0  ،0) (2،  0،  2) 3   هعم 203 الهندسة دالبيوة   هعم 104 الرسم الهندسا رساسياك 

 المجموع 17  المجموع 17

 
 المستوى الخامس  المستوى السادس

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

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

 الرمز عنوان المقرر

(0،  1،  3) 3 هعم 202  
هندسععععععععععة الميععععععععععاه لطلبععععععععععة 

 المسا ة
(0،  1،  3) 3 هعم 201  همد 323  همد 302 ميتانيتا المداد 

 3 (3  ،1 ،0)  
ت ليعععععععط ااشعععععععاراك لطلبعععععععة 

 المسا ة
(2،  0،  2) 3   تهر 329  هعم 209 برمجة ال اسدب 

 2 (2  ،1  ،0) (0،  2،  3) 3 ريض 203  جيد 281 الجيدلدجيا للمهندسيأ   ريض 204 المعادالك الت اضلية 

(2،  1،  2) 3 همس 212 (0،  0،  2) 2   هم  312 مداط للهندسة الجيدماتيتية   سلم×××  م رر ااتياري _ سلم 

(2، 0، 3) 4  همس 212   هم  314 الجيدديسيا 
  هعم 201

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

(2،  0،  2) 3 همس 212 (2،  1،  2) 3 ريض 107  هم  321 المسا ة التصديرية   هم  212 متانيةال ياساك ال 

 المجموع 17  المجموع 18



10 

 

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

 
 

 المستوى السابع  المستوى الثامن

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

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

 الرمز عنوان المقرر

  xxxx م رر  ر 2 
 ا ص 101
 هم  312

3 (2  ،1  ،2)  
لطلبة  هندسة الطرأ

 المسا ة
 همد 334

 ريض 107

 
3 (3  ،2  ،0) (2،  1،  2) 3 همس 314  ريض 254 الطراوأ العددية   هم  315 إس اط الاراوط 

  هم  413 جيدديسيا امقمار الصناقية (2،  1،  2) 3 همس 314
 همس 312

 احص 101
3 (2  ،0  ،2)  
 سععععععععععععععععاباك ضععععععععععععععععبط 

 امرصاد
 هم  331

 همس 321

 همس 331
(2،  0،  2) 3 همس 321  هم  422 المسا ة التصديرية المت دمة (2،  0،  2) 3  

رساسعععععععععياك االستشععععععععععار 
قعععععععععأ بععععععععععد د ت سعععععععععير 

 الصدر

 هم  365

 همس 365

 
(0،  0،  2) 2   هم  423 ت ليط الصدر الرقمية  (2،  1،  2) 3  سلم×××  م رر ااتياري _ سلم 

 (2،  0،  2) 3 همس 315
دنظم  الاراوط قلم

 الجغرامية المعلدماك
(0،  1،  3) 3 همد 302  هم  453  

رساسياك المنشسك 
 الارسانية لطلبة المسا ة

 همد 363

 المجموع 17  المجموع 17

 
 
 

العاشرالمستوى  التاسعالمستوى     

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

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

وان المقررعن  الرمز 

xxx ----   2 (2  ،0  ،0)  2-م رر برنامة ااتياري  3 ----  سلم×××  م رر ااتياري _ سلم 

 3 (3  ،1  ،0) هعم 403 االقتصاد الهندسا  (0،  1،  2) 2   هعم 402 الهندسية المشاريع إدارة   

 (0،  1،  2) 2 هم  422
م دمعععة للمسعععا ة التصعععديرية 

 الرقمية
  هم  464

 هم  423
 هم  453

4 (3  ،0  ،2) 
الت ليععط المتععانا مععا نظععم 

 المعلدماك الجغرامية
 هم  466

(2،  0،  2) 3 هم  315  هم  471 معستر المسا ة (2،  0،  2) 3 هم  413  هم  473 المسا ة المهنية دال اندنية                                       

(0،  0،  2) 2 همس 496  ----- xxx 1-م رربرنامة ااتياري  3 ----  هم  497 2-مشردع تار  

  110إتماط 

ساقة معتمدة 
 بنجاح

1
ند  

  هم  999 تدريب قملا

 129 تماطإ

 معتمدة ساقة

بنجاح وجميع 

مقررات 

  7-1المستوى 

2 (2  ،0  ،0)  هم  496 1-مشردع تار  

 129 إتماط

 ساقة معتمدة
 بنجاح

ند0       هم  998 مشردع ب ثا 

جموعالم 14  المجموع 16  

 
 درجة بددأ نجاح ندة                                                                                                مرامأ متطلب م

 =  قملا )معمط(  م= تماريأ  ،  ق م= م اضراك  ،  ت ح(   ة  مم، ق م، ت ح)م
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 ة المساحةـهندسرنامج ـلبة وصـف المـقـررات الـدراسـي
 

 وصف متطلبات التخرج
 

 توصيف المقررات -3
 

 ألولى المشتركةالسنة ا 3-1

 
 (0-9-6)6         نجليزية إ: لغة لنجا 100

 دراتهم اللغدية مت سيأ االنجليلية مأ االط  ما اللغةالم رر لت دية مهاراك الطالب تم تصميم المر لة امدلى مأ 
ترت ع ث ة ، هذه  قملية ت سيأ المهاراكرثناء ك دال راءة دالتتابة دمهاراك االتصاط. ما ت سيأ الم رداباالضامة إلى 
تعدهم للدراساك ل بالالمهاراك ال ياتية للطتطدير  ما عدامطالهذه ستسهم اللغة. مهم دتنادط دالت د  بالطالب ما 
ب مستدى رقلى ما اللغة الطالددصدط دمع تطدر الم رر جامعة الملك سعدد. بعد تارجهم ما المست بلية دالدظاوف 
ط اللغة التا انمهذا قلى إقداد الطالب التشمط الجانب امتاديما للغة. ديما الم رر ن د الترتيل يت دط اانجليلية، 

 دراستهم المست بلية.دنها ما  تاجيسدف 

 المتطلب السابأة ال يدجد
 

 (3،1،0)3         حساب التفاضل: ريض 101
،  ساب النهاياك، ااتصاط دنتاوجه، النهاياك قند الالنهاية دالنهاياك الالنهاوية، تعريف النهاية، م هدم م هدم النهاية

المشت ة،  ساب المشت اك )قاقدة ال دة، المشت اك العليا، التسارع(،قداقد الضرب دال سمة، قاقدة السلسلة، مشت اك 
الدداط المثلثية العتسية، نظرية ال يمة المتدسطة،الدداط التلايدية  الدداط امسية دللدغارتمية، ااشت اأ الضمنا دمشت اك

 دالتناقصية، الت عر دااتبار المشت ة الثانية، اممثلية، المعدالك المرتبطة.
 

 الم ررة التتاب
Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, Third 

Edition, 2007. 

 ال يدجدالمتطلب السابأة 
 

  (1،0،0)1                                             ريد: ريادة األعمال 101
يهدف الم رر إلى تلديد الطالب بالمعرمة دالمهاراك الاللمة لت ديط اممتار دالمبتتراك إلى مشاريع تطبي ية دمأ قداقد 

لم رر إلى رأ يمتأ الطالب مأ تعلم رساسياك إنشاء المشردع ابتداء مأ تأهيط ديسعى ا إنشاء المشاريع التجارية السليمة. 
ن سه دمعرمة قدراته مأ يتدأ راوداً لألقماط دمردراً بتي ية التاطيط انشاء المشردقاك دالتنظيم دالتسديأ دالب   

 المشردع. قأ مصادر التمديط درايراً الاطداك العملية ادارة
 

 (2،  0،  3) 4     (1)  ةكيم: كيمياء عام 101
 -المدط دطرأ التعبير قأ الترتيل  -التيمياوية  الصيغ -النظام الددلا للد داك  :ال ساباك التيمياوية  الجلء النظري

 رنداع  :ال رارية .معادلة ماندرمال  -ال رتية للغالاك  قدانينها دالنظرية :الغالاك . ساباك المعادالك التيمياوية
رنداقها دال دانيأ  :الم اليط .ال رارية ال اندأ امدط للديناميتا -قاندأ ه  دتطبي اته  -الم تدى ال راري التغيراك ما 
التدالأ  .العدامط المؤثرة قلى الت اقط -الت اقط  رتبة -قاندأ سرقة الت اقط  :ال رتية .الاداص التجميعية -المتعل ة بها 
نظرياك ام ماض   :اميدنا دشاتلييه دالعدامط المؤثرة قلى التدالأ. التدالأمبدر ل - Kp د Kc العالقة بيأ :التيمياوا
 اممالح.تميؤ  -لم اليط ام ماض دال داقد دالم اليط المنظمة  pH ـ ساب ال -دال داقد 

ر د قشر تجربة قملية قلى اداص المادة، دالت ليط ال جما، دقياساك إنثالبا الت اقالك، دسرقة الجلء العملاة 
  لت اقالك.ا
 

 (0-0-2)2          عرب: مهارات الكتابة 100
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 (3،0،0)3                                                          جامعيةنهج: مهارات  101
م رر إلى مساقدة الطالب قلى استادام المتتبة داانترنك ما الب   قأ المعلدمة، دالتلدد بمهاراك الب   اليهدف 
، داستادام سلة مأ امدداك ال  ي ية داالستراتيجياك ال اقلة، التا ستساقده قلى ت صيط المعرمة، دتنظيمها، دتتابته

دسرقة استدقاوها، دإدارة ذاته دقدراته الن سية دالع لية دالتداصلية بصدرة ت دده إلى النجاح دالت دأ داابداع، دتنمية 
 ما  ياته ددراسته الجامعية. مهاراك الت تير د ط المشتالك التا قد تداجهه

 
 

 (0،0،6)3                            تقن: مهارات الحاسب 101
المرجع  2010برنامج اإلكسيل  ، 2010، برنامج البوربوينت -2010 ، معالج النصوص 7الحواسيب و مكوناتها، ويندوز 

 .التعلم الذاتي االختياري  -اإلنترنت

 

 المقرر: الكتاب

 2014سب اآللي، السنة التحضيرية، مهارات الحا
 
   

 (0-9-6)6        تخصصية : لغة إنجليزيةلنجا 110
دالذي يستادم تااتبار مؤهط للطالب  (IELTS)قلى نظام ااتبار اللغة االنجليلية العالما  م ررلت ييم النهاوا لليعتمد ا

لمملتة المت دة درستراليا. دسدف تستادم المداد الراغبيأ ما االلت اأ بالجامعة ما العديد مأ البلداأ بما ما ذلك ا
 ب لدط نهاية العام. IELTS ما ااتبار 5.0 المتاصصة اقداد الطالب لهذا االاتبار بهدف التدصط إلى درجة

 
 

 (0،1،3)3                                                                             اإلحصاء    احص: مقدمة في  101
 

، تدليعاك لمستمرةااال تماالك، نظرية بيل، التدليعاك للمتغيراك العشداوية، بعض التدليعاك اال تمالية المن صلة د
 قينتيأ لمتدسط دنسبه، نظرية الت دير، ااتباراك ال ردض.المعاينة للمتدسط، االست راء مأ قينه دا دة 

 
 التتاب الم ررة

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

 
 

 (1،1،0)1        والثقافة الصحية : اللياقة فجب 101
يرتل هذا الم رر قلى الجانب المتعلأ بمهاراك تطدير الذاك مأ النا ية الص ية دالجسدية، دما يتعلأ بها مأ مهاراك 

لتعامط مع ااصاباك تمهاراك إسعامية، بااضامة إلى دتي ية ااانجابية، تشمط الص ة الشاصية دالن سية دالغذاوية د
رما قأ دصف اللياقة البدنية ميتمثط ددرها بممارسة التمريناك دامنشطة الرياضية لما ينعت  ذلك  الدقاية مأ اممراض.

بانتظام  ال دام الجميط، ال درة قلى االسترااء، قدم التدتر دهددء امقصاب، قمط امجهلة ال يدية ما الجسمقلى ة 
دمدأ هذا تله   دددأ متاقب، ال درة قلى رداء العمط ما مدقع العمط رينما تاأ ددأ شعدر باارهاأ، الث ة بالن   .

 الشعدر بالسعادة ما ال ياة. 



13 

 

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

 
 متطلبات الجامعة 3-2

 
 

هذه  سلم، 107يختارالطالب أربع مقررات من ضمن مجموعة من مقررات سلم على أن يكون من بينها المقرر 
 المجموعة من المقررات هي:

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

 
 لها ال  ي ية الصدرة مبرلا دسلم قليه هللا صلى الرسدط سيرة جدانب الم رر يستعرض  ، درهميتها النبدية السيرة م هدم

 .المغالطاك رد المبالغاك قأ دابعي

 
 م مد بأ الم سأ قبد المهند  ترسا إقداد الر مة، بنبا التعريف ما الميسرة المدسدقةالمرجع الم ررة 

 دسلم قليه هللا صلى بالرسدط للتعريف العالمية الهيوة مع بالتعادأ المعاصرة؛ ددراساتها النبدية للسيرة الدري 

 .دنصرته
 

 (0،0،2)2 قافة اإلسالميةالث أصولسلم:  101
يهدف هذا الم رر إلى ترسيخ الع يدة ااسالمية الص ي ة ، دربط امجياط المسلمة بمصادر ااسالم امساسية ، دإبرال 
رهمية ت دط هذه المعارف إلى داقع  ا ما سلدك المسلم، دإيجاد ال لدط ااسالمية المناسبة للمشتالك التا تثيرها 

ضعية مع رد شبهاتها، دتذا التعريف بأس  ال ضارة ااسالمية، دبياأ داقع اممة ااسالمية النظرياك دالنظم الد
 درسباب تال ها دسبط النهدض بها . 

 
 الم ررة التتاب

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

 (0،0،2)2 في اإلسالم سلم: األسرة 102
رال اصاوص المجتمع ااسالما، دامس  التا ي دم قليها دتجسيد تعاليم ااسالم ما مجاط يهدف هذا الم رر إلى إب

تتديأ امسرة، مع الترتيل قلى ددر المررة ما بناء امسرة دتشتيط المجتمع ، ثم بياأ هدى ااسالم دتدجيهاته ما قضاء 
ت رارها، دبالتالا ترابط المجتمع دت ديته، درايراً اللدا  ، دتربية امدالد، اممر الذي يساقد قلى   ظ تياأ امسرة داس

 بياأ معالجة ااسالم لما ي د  ما نطاأ امسرة مأ قضايا دمشتالك، دتذا رهم قضايا المجتمع .
 

 (0،0،2)2 سلم: النظام االقتصادي في اإلسالم 103
اط السلدك بالنظم دالمؤسساك التا تدط يهدف هذا الم رر إلى التعريف بالتصدر ااسالما لل ياة االقتصادية دتذلك بأنم

قليها ال داقد دام تام الشرقية المتصلة بال ياة االقتصادية دبالنتاوة االقتصادية المترتبة قلى تطبيأ ذلك ما ال ياة 
 تما يشمط الم رر م ارنة مدجلة بالنظم االقتصادية امارى ليظهر تميل النظام االقتصادي. ،العصرية

 
 الم ررة التتاب
 .بيردك :الشامية الدار :دمشأ :ال لم دار المصري، يدن  رميأ .د .ااسالما االقتصاد رصدط

 
 (0،0،2)2 في اإلسالمسلم: أسس النظام السياسي  104

يهدف هذا الم رر إلى التعريف بالنظام السياسا ما ااسالم درهم امس  التا ي دم قليها ، ثم بياأ تميل النظام السياسا 
 النظم السياسية امارى باقتبار رنه جلء مأ نظام ااسالم الشامط درنه نظام قالما دراالقا . ااسالما قأ

 
 الم ررة التتاب

 .المنعم قبد مؤاد .السعددية العربية المملتة ما التطبيأ بياأ مع ااسالم ما ال تم نظام رصدط-

 .للتتاب ااستندرية مرتل

 .ـه 1409 امردأ :ال رقاأ دار .مار  ربد ال ادر قبد م مد .د .ااسالم ما السياسا النظام
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 (0، 0، 2)2                                                         سلم: حقوق اإلنسان                          105

 قليها نصك التا اانسانية ال  دأ رهم داستعراض الددلية، دالمنظماك ااسالم ما اانساأ   دأ م هدم بياأ يتضمأ

 .م ارنة تأصيلية دراسة دراستها ثم دمأ الددلية؛ المداثيأ
 

 الم ررة التتاب
 
 م مد .ااسالما ااقالأ د العالما ااقالأ مع م ارنة دراسة ااسالم ما اانساأ   دأ-

 .الل يلا

 ال تالدي سهيط .اانساأ ل  دأ العالما ااقالأ ضدء ما م ارنة دراسة اانساأ   دأ-
 

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

 بالمريض المتعل ة العباداك ر تام دبياأ دالنظامية، الشرقية دضدابطهما دالمداداة التدادي ر تام بياأ يتضمأ

 الطبية ال ضايا بعض ددراسة ة،الطبي دالمسودلية دااذأ الطبا، دالممار 
 

 الم ررة التتاب
 
 تا الصديأ دار :الناشر .الشن يطا الجتنا م مد .د . قليها المترتبة داآلثار الطبية الجرا ة ر تام-

 .الطاوف

 .بيردك ، الرياأ دار :الناشر .المبارك قي .د .الطبية دالمسودلية التدادي-

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

 اماالقياك هذه لتطبيأ التارياا الجانب بياأ مع ميها، تراقى التا دال يم ااسالم، ما دالمهنة اماالأ م هدم بياأ يتضمأ

 .المهنة ما الشرقية الماال اك دربرل العالمية، الشرتاك دبعض المملتة رنظمة ما ددراستها ااسالمية، ال ضارة ما
 

 الم ررة التتاب
 
 .ق ط قطا م مدد د.ر المهنية، ال يم-

 .الستارنه الف بالط .د .العمط راالقياك-

 العثيميأ مهد .د .السعددية العربية المملتة ما دتطبي اتها العامة الدظي ة ما اادارة راالقياك-
 

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

 .تجاهها المعتدط ااسالما المنهة دبياأ المعاصرة الث امية ال ضايا  دط قامة ث امة نشر
 

 (0، 0، 2)2                  سلم: المرأة ودورها التنموي                                                        109
 المررة قضايا ددراسة الاصاوص، لهذه دم ا د اجاتها الرجط قأ المررة تميل التا الاصاوص بياأ يتضمأ

 ت دم رأ يجب الذي الريادي الددر دبياأ السياسية، المشارتاك رد داللينة اللبا  رد المجتمع رد بامسرة المتعل ة المعاصرة

 .به
 

 الم ررة التتاب
 
 العالمية سعدد آط العليل قبد بأ نايف جاولة .العيد نداط .د .النبدية السنة ضدء ما المررة   دأ-

 .م 4442 هتا 9041 امدلى الطبعة .الثانية الددرة تا المعاصرة ااسالمية دالدراساك النبدية للسنة
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 متطلبات الكلية 3-3
 
 مقررات كلية إجبارية -أ

 
 (0،  2،  3) 3 ريض: حساب التكامل 106
ت ديعععط المتغيعععر، التتامعععط  النظريعععة امساسعععية ل سعععاب الت اضعععط دالتتامعععط، التتامعععط غيعععر الم عععدد، ،امعععط الم عععددالتت

العععدداط امسعععية  0ت اضعععط دتتامعععط العععدداط المثلثيعععة العتسعععية ،المسعععا ة،  جعععم العععددراأ، الشعععغط، طعععدط ال عععد ،العددي
طرأ التتامط ة التعديض ، التجليء، التعديضاك المثلثيعة ، التسعدر الجلويعة  ،داللدغاريتمية داللاودية داللاودية العتسية

 .، تعديضاك مت رقه ، امشتاط غير المعينة، التتامالك المعتلة، اا داثياك ال طبية
 

 الم ررة التتاب
1- Robert T. Smith, and Roland R. Minton, "Calculus, early Transcendental functions", 3

rd
 

Edition.  

2- Earl W. Swokowski, Michael Olinick, Dennis Pence, and Jeffery A. Cole "Calculus", 6
th

 

Edition. 

 ريض 101المتطلب السابأة 
 

 (0،  2،  3) 3 ريض: المتجهات والمصفوفات 107
دالمتجهعا ، مععادالك المسعت يماك دالمسعتدياك  معا  ال ياسعاالمتجهاك ما المستدى دال ضعاء الثالثعا ،  اصعط الضعرب 

الدداط المتجهة ، نهاياتها ،إتصالها ، مشت اتها د تتامالتهعا،  رتعة ،  اا داثياك ااسطدانية دالتردية ال ضاء ، السطدح ،
لها ، مشععت اتها الععدداط مععا متغيععريأ رد ثالثععة ، نهاياتهععا ، إتصععا،ن طععة مععا ال ضععاء ، متدنععاك العجلععة المماسععية دالعمدديععة 

الجلوية ، الت اضلا ، قعاندأ السلسعلة ، المشعت اك ااتجاهيعة ، المسعتدياك الماسعة دالمسعت يماك العمدديعة قلعى السعطدح ، 
ال يم ال صدى للدالة ما قدة متغيراك ،قدامط الجعرانة، رنظمعة المععادالك الاطيعة ، المصع دماك ، الم عدداك ، معتعد  

 المص دمة ، قاندأ ترامر.
 

 الم ررة تتابال
Edward and Penny, "Calculus", international edition. 

 ريض 101المتطلب السابأة 
 

 (0،  2،  3) 3 ريض:حساب التفاضل والتكامل 203
المتسلسععالك غيععر المنتهيععة ، إاتبععاراك الت ععارب دالتباقععد ، إاتبععار الم ارنععة ، إاتبععار النسععبة ، ،إاتبععار الجععذر ، إاتبععار 

التتامعط الثنعاوا ،  ،متسلسالك ال دى ، متسلسالك تعايلدر دمعاتلدراأ  ،المتسلسالك المتنادبة ، الت ارب المطلأ التتامط ، 
التتامط الثالثا ، التتامط الثالثا ما اا داثياك ااسطدانية  ،المسا اك دال جدم ، التتامط الثناوا ما اا داثياك ال طبية 

  دط المتجهاك ، التتامط قلى من نى دقلى سطح ، نظريعة  ،لدم ، مرتل الث ط مسا ة السطح ، ال جم ، الع 0دالتردية
 .جريأ ، نظرية جاد  للتباقد ، نظرية ستدت 

 
 الم ررة التتاب

1- Robert T. Smith, and Roland R. Minton, "Calculus, early Transcendental functions", 3
rd

 

Edition.  

2- Earl W. Swokowski, Michael Olinick, Dennis Pence, and Jeffery A. Cole "Calculus", 6
th

 

Edition. 

 ريض 107ريض د  106المتطلب السابأة 
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 (0،  2،  3) 3 ريض: المعادالت التفاضلية 204
امنظمععة الاطيععة ذاك  ،المعععادالك الاطيععة ذاك الرتععب امقلععى ،رنععداع ماتل ععة مععأ معععادالك الدرجععة امدلععى دتطبي اتهععا 

 ،طري ععة متسلسععالك ال ععدى لمعععادالك الرتبععة الثانيععة ذاك المعععامالك تثيععرة ال ععددد  ،عععامالك الثابتععة ، تا ععيض الرتبععة الم
 متسلسالك مدرييه ، متسلسالك مدرييه للدداط اللدجية دال ردية ،  م تدك مدرييه المرتب ، تتامط مدرييه.

 الم ررة التتاب
Dennis G. Zill and Michael R Cullen, "Differential equations with boundary value problems", 

6
th

 edition 

 ريض 203المتطلب السابأة 
 

  
 (2،  0،  3) 4 (1فيز: فيزياء عامة  ) 103

 
 الداورية، دال رتة الم ذدماك  رتة قلى تطبي اك مع بعديأ ما دال رتة ثابك دبتسارع دا د بعد ما ،ال رتة المتجهاك

  دط صلب جسم ددراأ دالتصادم، الاطا االندماع الطاقة، د  ظ التامنة الطاقة الشغط، د الطاقة  رتة،لل نيدتأ قدانيأ

 .ثابك م در
 

 متطلب سابأة ال يدجد

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

 
قة التامنة، دالسعة دالمغناطيسيةة قاندأ تدلدم، المجاط التهرباوا، قاندأ جاد ، الجهد التهرباوا، الطا ويةلتهرباا

المجاالك قدانيأ تيرتشدف د، دداور التيار المباشر د درةدالعلط دالتياراك دالم ادمة، دالطاقة التهرباوية دال
 مغناطيسا، مصادر المجاط المغناطيسا، قاندأ رمبير، قاندأ مارادايمجاط المغناطيسية،  رتة الجسيماك المش دنة ما 

ة ما  در، الRLCلمغناطيسا، ال   المتبادط، دداور التيار المتردد، دداورة سلسلة  مجاط الذاتا، الطاقة ما دال   ل  ل
 .RLCادماك داورة صدى ما ال، ACداورة 

 

 ميل 103متطلب سابأة 

  
 (0،  1،  2) 2 اللغة والتخاطبنجم:  109
 

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

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

 الطالب بالخبرة اللغوية الالزمة لدراسته الهندسة ولمستقبله المهني.

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

Engineering”, Oxford University press (2000). 

 ( 0،  1،  2) 2                                                                                   الكتابة التقنيةنجم:  110
 

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

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

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

 األخالقية في الكتابة.

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

writing”, McGraw Hill (2006) 

 نجم 109المتطلب السابق: 
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 (2،  0،  2) 3 هعم: أساسيات الرسم الهندسي 104
 

مقتترر مبتتاديء الرستتم الهندستتي علتتى االستتقار المتعامتتد ورستتم المجستتمات إضتتافة التتى القطاعتتات بانواعهتتا المختلفتتة  يشتتتمل

وكتابتتة االبعتتاد علتتى الرستتومات الهندستتية وقتتراءة وتفستتير المخططتتات الهندستتية ويتتتم تتتدريس المقتترر اعتمتتادا علتتى الرستتم 

 الثية االبعاد بواسطة برنامج االتوكاد واالنفينتوراليدوي الحر واستخدام الحاسب االلي للرسومات ثنائية وث
 :  الكتب المقررة والمراجع

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

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

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., 14
th 

Edition, McGraw-Hill,1993. 

. 

  
 

 (2،  1،  2) 3                       هعم: مقدمة في التصميم الهندسي                                         106

المهنة والتخصصات والوظائف الهندسية؛ مبادئ التحليل الهندسي؛ مقدمة في التصميم الهندسي وتشكيل الفريق؛ تحديد 
 القضايا المتعلقة بالتصميم بالعامل البشري والبيئة. المسألة الهندسية؛ بنية النظام الهندسي المعمارية والتحليل الوظيفي

والسالمة ؛  توليد األفكاراالبديلة؛ تقييم البدائل واختيار الفكرة؛ الدفاع وتقييم األداء للتصميم؛ تقديم التقارير؛ أخالقيات 
 .المهنة

 الكتاب المقرر:
Textbook: Philip Kosky, Robert T. Balmer, William D. Keat, George Wise. 2015. Exploring 

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

 ed. 
 هعم 104متطلب سابق: 

 

 (0،  1،  3)3                                                                                       استاتيكاهعم:  201
 

نظمة القوى : تحليل القوى ، العزوم ، عزم اإلزدواج فتي األنظمتة ذات األبعتاد الئنائيتة والئالثيتة.  تتوازن القتوى ، التحليتل أ

عتتزوم القصتتور التتذاتي  اإلنشتتائي : الستتنام المستتتوي والهياكتتل ، توزيتتع القتتوى : مراكتتز ثقتتل األجستتام واأل تتكا  المركبتتة ،

 للمساحات ، تحليل الكمرات،  اإلحتكاك.

 المرجع المقرر:

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

Version 

 ريض 107ريض د  106 :متطلب سابق
 
 

 (0،  0،  2) 2                                                   الهندسة والبيئة                                    :هعم 203
 

تدديريرذمشطةددلهذم يط ودديهذعم  ددط ايهذاةددوذم يياددهاذعتتلدداذم    لددرماذيو وددي اذم ددط هذم ي ع ع يددهذذرريقدد هذاددلمذم  قدد
(اذEIAمشرددرذم ييادداذ عم تددعم اذم ييادداذعيطددعموذم تةددع ذعيطددعموذع  دد  رذع دد ع ذم  ةعردد ااذي  لدد يهذ  ددوذيو وددي اذتقيدديهذ
 عتتلاذييل ذت طع ع ي اذ   ي هذم تةع ذعي رةهذم تةع ذ اذ ختةفذم قل ا اذم يط ويهذعم  ط ايها

 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 101تيم د  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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نط ية التااذ ال راراك ما إدارة العديد مأ المشاريع الهندسية. يتدقع مأ رساليب دطرأ ال لدط المهذا الم رر ي دم 
الطالب االلمام دال هم الدقيأ داالساليب المنط ية للطرأ دامدداك دالاياراك المتا ة دتي ية استادامها ما بدء دتاطيط 

المشردقاك  اةيما ذلك ددرة  ا دادارة دانهاء المشاريع الهندسية. يشتمط الم رر قلى رساسياك إدارة المشاريع بم
 دتنظيم ف؛يدمراقبة التکال ريامداء دالت د ماكييدت  ةيالجددلة دالتنبؤ بالتدم اك الن د اكيدت ن عيالمشار طيدتاط

 المشاريع؛ م دمة ما إدارة المااطر.
 المرجع المقرر

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

Wiley Global Education 

 ال يدجد  متطلب سابأة
 

 (0،  1،  2) 2                                                                                       قتصاد الهندسياال:هعم 403

ابات التكلفتة. القيمتة الزمنيتة للمتا . قيتاا أستؤا يهدف هذا المقرر إلى تعريف رالب كليتة الهندستة بالمفتاهيم األساستية لحست

 .  قطاع العامالتحليل االقتصادي للمشاريع الاالستئمارات. مقارنة الخيارات. اهالك القيمة و

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

analyses”, 5
th

 edition. 

 ال يدجد  متطلب سابأة
 

 لبرنامج هندسة المساحة يةالكلية اإلضافمقررات  -ب
 

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

 ؛ دالنسبييأ دالتسارع السرقة ؛ الجاسوة امجسام تيتاتينما ؛ النسبية ال رتة ؛ االن ناوية ال رتة : الجسيماك تينماتيتا
 التينماتيتا ؛ التصادم ؛ ال رتة دتمية الدمع ؛ دالطاقة الشغط ؛ نيدتأ قاندأ : الجسيماك تينماتيتا ؛ رة الددا الم ادر

 ال رتة دتمية الدمع ؛ ةدالطاق الشغط ؛ العامة ال رتة ؛ ثابك م در  دط رأ ا الدد ؛ االنت اط : الجاسوة لألجسام المستدية

 

 الم ررة مرجعال
Engineering Mechanics, Vol. 2, Dynamics, Fourth Edition, SI Version by J.L. Meriam and 

L.G. Kraige, 1998 

 فيز 103هعم،  201: متطلب سابأ

 
 

 (2،  0،  2) 3                         برمجة الحاسوب                                                    هعم: 209
 

 يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب حل المسائل الهندسية باستخدام برنامج ماتالب

 

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

 

 ال يدجد  متطلب سابأة
 

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

الطرائق العددية لحل تالمعادالت الغير خطية، الطرق المبا رة وغير مبا رة لحل منظومة المعادالت الخطية مع تقدير 

 مقدمة للحل العددي للمعادالت التفاضلية.استيفاء متعددة الحدود بمعادلة الخطأ، التفاضل والتكامل العددي والخطأ، 

 الكتاب المقرر:

 

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

 ريض 107المتطلب السابق: 
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 المساحةوصف مقررات تخصصات هندسة  3-4

 
 (2، 1، 2) 3                                                           همس    القياسات المكانية 212

 ريض. 107متطلب سابأة 
ال ياسععععاك الاطيععععة )شععععريط  رساسععععياكتعري ععععاك دمبععععاد ؛ رقسععععام المسععععا ة الرويسععععية درهميتهععععا؛ د ععععداك ال يععععا ؛ 

دقمليععععاك التسععععدية؛ تطبي ععععاك التسععععدية  رجهععععلة(؛ الثدديليععععك دقياسععععاك اللدايععععا؛ ةاالتتردنيعععع كدال ياسععععاال يععععا ، 
ر (؛  سعععاب المسعععا اك دال جعععدم؛ م دمعععة قعععأ الم طعععة الشعععاملة؛ تدقيعععع المنشعععسك ؛ المسعععا ة ت عععك )اطعععدط التعععد

 .سطح امرض؛ م دمة ما المسا ة التصديرية داالستشعار قأ بعد

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

Geomatics" 14
th

 Ed. 2014. Pearson. 
 

 (2، 1، 2) 3                                               همس    مدخل للهندسة الجيوماتيكية 312
 هم . 212متطلب سابأة 

(؛ الم طععععة ااالتتردنععععقيعععا  المسععععاماك االتتردنععععا، الثيددليععععك (رجهعععلة ال يععععا  المسععععا ا االتتردنععععا دتطبي اتهععععا 
 درجهععععلة اآللععععاالاععععراوط باسععععتادام ال اسععععب  إنتععععا ممععععاما، الت ععععاطع العتسععععا؛ الشععععاملة؛ المضععععلعاك، الت ععععاطع ا

؛ التسعععععدية الدقي عععععة؛ م دمعععععة معععععا المسعععععا ة الماويعععععة؛ تاطعععععيط المنشعععععسك؛ المن نيعععععاك امم يعععععة ةاالتتردنيعععععالمسعععععا ة 
 .رقماط الطرأد دالمن نياك الررسية

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

Geomatics" 14
th

 Ed. 2014. Pearson. 

 

 (2، 0، 3)4                                                                  همس    الجيوديسيا 314
 هم . 212متطلب سابأة 

لعععك التعععردي؛ الهندسعععة ااهليلجيعععة؛ الهندسعععة الترديعععة؛  عععط المسعععاوط الجيدديسعععية قلعععى سعععطح التعععرة؛ معععداط إلعععى ال 
 ، ت ديط نظم اا داثياك.ال اسب ط المساوط الجيدديسية قلى سطح ااهليلة؛ الشبتاك الجيدديسية؛ تطبي اك 

 التتاب الم ررة
Timothy, G. Freeman, "Portraits of the Earth", 1

st
 Ed. 2002. Walter de Gruyter 

 

 (2، 1، 2) 3                                                             همس    إسقاط الخرائط  315

 هم . 314متطلب سابأة 
النظريعععة العامعععة ل سععع اط؛ دراسعععة نظعععم ااسععع اط الشعععهيرة؛ نظعععم ااسععع اط المسعععتادمة معععا المملتعععة العربيعععة السععععددية؛ 

 .تطبي اك ال اسدب الماططاك، الاراوط، الصدر(؛(ت ديط ااس اطاك 
 الم ررة التتاب

Erik W. Grafarend, "Map Projections", 2006. Wiley. 

 

 (2، 0، 2) 3                                                        همس    المساحة التصويرية 321

 هم . 212متطلب سابأة 
سععععم؛ مبععععاد  تعععععاريف دمبععععاد  رساسععععية؛ هندسععععة الصععععدر الجديععععة؛ نظريععععة دطععععرأ التجسععععيم؛ رجهععععلة الرسععععم المج

 .التدجيه الداالا دالنسبا دالمطلأ؛ تاطيط الطيراأ؛ إنتا  الاراوط مأ الصدر الجدية

 التتاب الم ررة
P. R. Wolf, B. A. Dewitt and B. Wilkinson "Elements of Photogrammetry with Applications 

in GIS", 4
th

 Ed. 2014. McGraw Hill. 

 



20 

 

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

 (2، 0، 2) 3                                                     دصاهمس    حسابات ضبط األر 331

 ا ص. 101هم  د  312متطلب سابأة 
التعري ععععاك امساسععععية؛ المن نععععى التععععدليعا التتععععراري داماطععععاء العشععععداوية؛ التبععععايأ داالاععععتالف دالععععدلأ للتميععععاك 

بط بالمعععععادالك الشععععرطية؛ الضععععبط بتغييععععر الم اسععععة؛ االرتبععععاط بععععيأ امرصععععاد؛ طري ععععة التربيعععععاك الصععععغرى؛ الضعععع
اا ععععداثياك؛ طععععرأ معالجععععة امرصععععاد بعععععد ضععععبطها؛ االاتبععععاراك اا صععععاوية لألرصععععاد؛ ت ديععععد مجععععاالك الث ععععة؛ 

 .ال اسبتطبي اك 

   

 (2، 0، 2) 3                               همس    أساسيات االستشعار عن بعد وتفسير الصور 365

  .هم 321متطلب سابأة 
م هععععععدم االستشعععععععار قععععععأ بعععععععد دتعري ععععععه؛ مجمععععععط قمليععععععاك االستشعععععععار قععععععأ بعععععععد؛ اععععععداص   ععععععط امشعععععععة 
التهردمغناطيسعععية دت اقالتهعععا؛ جمعععع دت ليعععط بيانعععاك الصعععدر؛ جمعععع البيانعععاك المرجعيعععة؛رجهل االستشععععار قعععأ بععععد 

تطبي عععاك ت سعععير  داصعععاوص تعععط منهعععا(؛  ساسعععية رمعععالم التصعععدير الماتل عععة؛ مبعععاد  الت سعععير البصعععري؛ رنداقهعععا)
للصعععدر  اآللعععاالصعععدر معععا مجعععاالك ماتعععارة؛ الت سعععير البصعععري للصعععدر غيعععر ال دتدغراميعععة؛ م دمعععة معععا الت سعععير 

 .دنظم المعلدماك المتانية
 التتاب الم ررة

Lillisand, Keifer and Chipman, "Remote Sensing and Image Interpretation", 6
th

 Ed. 

2007, John Wiley. 

 

 (2، 1، 2) 3                                جيوديسيا األقمار الصناعية وتحديد المواقع   همس  413
 هم . 314متطلب سابأة 

معععداط إلعععى نظعععم ت ديعععد المداقعععع؛  رتعععة ال معععر الصعععناقا معععا معععداره؛ انتشعععار ااشعععارة داماطعععاء؛ الرصعععد المسعععا ا 
؛ ال اسعععبصعععاد جيدديسعععيا امقمعععار الصعععناقية باسعععتادام باسعععتادام جيدديسعععيا امقمعععار الصعععناقية؛ معالجعععة دت ديعععط رر

 .تطبي اك جيدديسيا امقمار الصناقية

 التتاب الم ررة
B. Hofmann-Wellenhof, "GPS Theory and Practice", 5

th
 ED. 2008. Springer. 

 

 (2، 0، 2) 3                                               همس    المساحة التصويرية المتقدمة 422

 هم . 331هم  د  321متطلب سابأة 
نظعععععم اا عععععداثياك المسعععععتادمة معععععا المسعععععا ة التصعععععديرية؛ ت عععععديالك اا عععععداثياك؛ تصععععع يح دت ديعععععط اا عععععداثياك 
ال دتدغراميعععععة الم اسعععععة؛ النمعععععاذ  الرياضعععععية المسعععععتادمة معععععا المسعععععا ة التصعععععديرية الت ليليعععععة؛ التدجيعععععه النسعععععبا 

سعععم الت ليليعععة دإنتعععا  الاعععراوط؛ م دمعععة معععا المسعععا ة التصعععديرية امرضعععية؛ النمعععاذ  دالمطلعععأ الت ليلعععا؛ رجهعععلة الر
 .الرياضية المستادمة ما المسا ة التصديرية امرضية؛ المسا ة التصديرية امرضية اآللية

 التتاب الم ررة
P. R. Wolf, B. A. Dewitt and B. Wilkinson "Elements of Photogrammetry with Applications 

in GIS", 4
th

 Ed. 2014. McGraw Hill. 

 
 (2، 1، 2) 3                                                ة     ل الصور الرقميـهمس    تحلي 423

 هم . 365متطلب سابأة 
م عععدماك دتعريعععف؛ طعععرأ جمعععع البيانعععاك الرقميعععة؛ شعععتط البيانعععاك الرقميعععة؛ اقتبعععاراك نظعععم ال اسعععب لت ليعععط الصعععدر 

قميععععة؛ اسععععتارا  المعلدمععععاك اا صععععاوية امدليععععة دقععععرض الصععععدر الرقميععععة؛ تصعععع يح دإقععععادة بنععععاء الصععععدر؛ الر
 .ت سيأ الصدر الرقمية؛ ت ليط قددي للصدر الرقمية؛ دمة الصدر؛ استارا  دقرض المعلدماك

 
 التتاب الم ررة

Lillisand, Keifer and Chipman, "Remote Sensing and Image Interpretation", 6
th

 Ed. 

2007, John Wiley 
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 (2، 0، 2) 3                          ونظم المعلومات الجغرافية     الخرائـط علمهمس     453

  هم  315متطلب سابأة 

،  وتصنيفها مصادر المعلومات المكانيةتصنيف الخرائط ، استخدامات الخرائط ، ،  )تشمل تاريخ علم الخرائط( مقدمة

ررق ترميز البيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ،  مفهوم الطبقات ونمذجة ى نظم المعلومات الجغرافية، مدخل إل

 ، البيانات،  التعميم الكارتوغرافي و المبالغة،  إنتاج ورباعة الخرائط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 التتاب الم ررة

Gretchen N. Peterson.  "GIS Cartography: A Guide to Effective Map Design".  CRC Press 

(April 6, 2009).  ISBN-10: 1420082132  , ISBN-13: 978-1420082135 

 

 

 (0، 1، 2) 2                                          همس   مقدمة للمساحة التصويرية الرقمية 464

 هم . 422متطلب سابأة 
صعععديرية الرقميعععة؛ اطعععداك تجميعععع المعلدماك؛تجسعععيم الصعععدر الرقميعععة؛ طعععرأ دت نيعععاك تعريعععف؛ ت يعععيم المسعععا ة الت

دم طععععاك  رجهععععلةالصععععدر الرقميععععة المصعععع  ة؛  إنتععععا التطععععابأ؛ نمععععاذ  االرت اقععععاك الرقميععععة داسععععتنباط الظععععداهر؛ 
 .ال اسبالمسا ة التصديرية الرقمية؛ تطبي اك 

 التتاب الم ررة
 

P. R. Wolf, B. A. Dewitt and B. Wilkinson "Elements of Photogrammetry with Applications 

in GIS", 4
th

 Ed. 2014. McGraw Hill. 

 

 (2، 0، 2) 3                           نظم المعلومات الجغرافية التحليل المكاني في همس     466

 هم . 453هم  د  423متطلب سابأة 

،  بالعلوم األخرىنظم المعلومات الجغرافية وعالقة  المعلومات الجغرافية  نظم االستفسارات في، ريخيةاتعريف ولمحة ت

 مفهوم قواعد البيانات و ررق ربط الجداو ، نظم المعلومات الجغرافية نظم االسقار و ررق التحويل بينها باستخدام

نظم المعلومات الجغرافية،  ستخدامإنتاج النماذج االرتفاعية الرقمية با ، نظم المعلومات الجغرافية التحليل المكاني في،

 المعلومات الجغرافية. تطبيقات مختارة في نظم

 التتاب الم ررة
P. Longley, Micheal, F. Goodchid, David J. Maguire and David W. Rhind, 2015. 

"Geographic Information Systems and Science", 4
th

 edition 2015, John Wiley. 

 

 (2، 0، 1) 2                                                        ةعسـكر المساحمهمس     471

 هم . 413متطلب سابأة 
قيعععا   م دمعععه؛ تعععدريباك قمليعععة قلعععى الميلانيعععة الدقي عععة دالمثلثيعععة؛ قيعععا  المسعععاماك باسعععتادام ال عععاو  االتتردنعععا؛

 يط امرصعععاد درسعععم الاعععراوط؛ تععععدمقمعععار الصعععناقيةرصعععد دت ديعععد المداقعععع بداسعععطة االلدايعععا الررسعععية دامم يعععة؛ 
 .ستادام ال اسدباب

 

 

 (2، 0، 2) 3                                              والقانونية المهنيةهمس    المساحة  473

 هم . 315متطلب سابأة 
لااصععععة بععععإجراءاك ن ععععط م دمععععة مععععا التسععععجيط الع ععععاري درنظمتععععه؛ مسععععا ة التسععععجيط الع ععععاري؛ المبععععاد  ال اندنيععععة ا

دتدثيععععأ ملتيععععة الع ععععار مععععا المملتععععة العربيععععة السعععععددية؛ إدارة معلدمععععاك امراضععععا دنظمهععععا؛ ا تياجععععاك دممارسععععة 
المسععععا ة مععععا المملتععععة العربيععععة السعععععددية؛ التاطععععيط دت ععععدير التتععععاليف للمشععععاريع المسععععا ية؛ إقععععداد المداصعععع اك 

 .ة؛ إدارة المشاريع المسا ية؛ مداضيع مت دمةدالشردط ال نية الااصة بتن يذ المشاريع المسا ي
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 (0 ،0، 2) 2                                                         1-همس    مشروع التخرج 496

 مأ المستدى السابع مما ددأدجميع الم رراك ددأ بنجاح  معتمدة ساقة 129 إتماممتطلب سابأة 
قلعععععى مصعععععليأ دراسعععععييأ معععععا ر عععععد التاصصعععععاك الرويسعععععية للمسعععععا ة قلعععععى الطالعععععب رأ ي عععععدم بإقعععععداد مشعععععردع 

االستشععععار قعععأ بععععد( ديجعععب رأ يتضعععمأ المشعععردع  _الجيدديسعععية ـ المسعععا ة التصعععديرية ـ المسعععا ة الت صعععيلية (
جعععلءاً قمليعععاً بااضععععامة إلعععى ال سععععاباك دالت ليعععط دإقعععداد ت ريععععر م صعععط بععععذلك يجعععال معععأ قبععععط امسعععتاذ المشععععرف 

 .مناقشة الم تد ةدالممت نيأ بعد ال
 

 (0 ،0، 2) 2                                                         2-همس    مشروع التخرج 497

 هم . 496متطلب سابأة 
قلعععععى الطالعععععب رأ ي عععععدم بإقعععععداد مشعععععردع قلعععععى مصعععععليأ دراسعععععييأ معععععا ر عععععد التاصصعععععاك الرويسعععععية للمسعععععا ة 

االستشععععار قعععأ بععععد( ديجعععب رأ يتضعععمأ المشعععردع  _ة الت صعععيلية الجيدديسعععية ـ المسعععا ة التصعععديرية ـ المسعععا (
جعععلءاً قمليعععاً بااضععععامة إلعععى ال سععععاباك دالت ليعععط دإقعععداد ت ريععععر م صعععط بععععذلك يجعععال معععأ قبععععط امسعععتاذ المشععععرف 

 .دالممت نيأ بعد المناقشة الم تد ة
 
 

  ()ند 0      بحثيمشروع     :  مسه 998

ي ريهذ ةلالب،ذ ي ذيَ عَّ ذم ل  بذيتعريفذااذيخالقي اذم ي  ذم عة اذع ي  ئذ يفيهذييتهذالمذم  قررذيتلعيرذم  ي رماذم 
عم  قررذ يسذةرل ًذ    لذذ اارضذطت اجذم ي ع ذعلرقذع م ي عتق ريرذي راذع طي ي اذم  قترحذم   رمءذع ت يهذ

 م خلها

 

 بنجاحمعتمدة ساقة  129 إتمامالمتطلب السابأة 

 
 )نجاح بدون درجة(1                                     ي    عملالتدريب ال    همس 999

وعلى . المساحةهندسة في أحد تطبيقات من التدريب العملي )الصيفي( أسابيع  10إكما    على جميع رالب البرنامج

دة من خطة ساعة معتم 110الطالب الحصو  على موافقة القسم على الجهة التي ينوي التدريب فيها بعد إكماله بنجاح 

والفصل  ال يجوز الجمع بين التدريب العملي )الصيفي( نهاء متطلبات التسجيل في مقررات المستوى الئامن.او برنامجال

 الدراسي الصيفي.

  ساعة معتمدة بنجاح 110إتمام  المتطلب السابق:

 

 
 
 وصف المقررات من خارج البرنامج 3-5
 

 (0، 1، 3) 3                                                                  همد: ميكانيكا المواد 302
 هعم  201متطلب سابأة 

اجهعععاد داالن ععععاط دقعععاندأ هعععدك. م هعععدم االنهيعععار. إجهعععاد ام دمعععة درساسعععياك ميتانيتعععا المعععداد ال ابلعععة للتشعععتط. م هعععدم 
د المسعععمدح بعععه. ااجهعععاد المتعامعععد الاضعععدع دااجهعععاد المسعععمدح بعععه. معامعععط اممعععاأ دالتصعععميم المعتمعععد قلعععى ااجهعععا

النعععاتة قعععأ ر معععاط م دريعععة دقعععلم ان نعععاء.  إجهعععاد ال عععص النعععاتة قعععأ قعععدة قعععص دقعععلم التعععداء. الرسعععم البيعععانا ل عععدة 
 ال ص دقلم االن ناء ما التمراك.  ت ديط ااجهاد داالن عاط دداورة مدر.  االنبعا  المرأ لألقمدة.  

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

 

 (0، 1، 3) 3                                                  هندسة المياه لطلبة المساحةة  همد 323
 هعم 202متطلب سابأة

 تد ععععة ، م دمععععة مععععا المد تععععة المداوععععع مععععا ال نععععداك المغل ععععةم دمععععة مععععا اععععداص المداوععععع ، الهيدردسععععتاتيتية ،  ر
 المياه الجدمية .الهيدردليجيا د
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 (2، 1، 2) 3همد:  هندسة الطرق لطلبة المساحة                                                  334
  هم  312، إ ص 101ة متطلب سابأ
للطريعععأ، الت اطععععاك،  ، الت ليعععط االقتصعععادي للطعععرأ، تاطعععيط الطريعععأ، التصعععميم الهندسعععارنظمعععة الن عععطم دمعععة قعععأ 

 قأ اداص المداد دتصميم الرصفم دمة 
. 

 التتاب الم ررة
Textbook:  P. H. Wright & Karen K. Dixon, "Highway Engineering", John Wiley 

and Sons. 

 
 (0، 1، 3) 3                             أساسيات المنشآت الخرسانية لطلبة المساحةة  همد 363

 همد 302بأة متطلب سا
م دمعععة لت نيعععة الارسعععانة ، متدنعععاك د اعععداص الارسعععانة ، ااتبعععار الارسعععانة الطريعععة د الصعععلبة ، ت ليعععط التمعععراك 
البسععععيطة د المتصععععلة ، تصععععميم قععععلم اان نععععاء د ال ععععص ، تصععععميم امقمععععدة ال صععععيرة ، التماسععععك بععععيأ الارسععععانة د 

 ال ديد .
 

 (0،  1،  2) 2                                                  جيو: الجيولوجيا للمهندسين             281 
 ة ال يدجدمتطلب سابأ

م دمععععة، تتععععديأ التععععرة امرضععععية، المعععععادأ دالصععععادر، الصععععادر الناريععععة دالبععععراتيأ، التعريععععة دتتععععديأ التربععععة، 
 العربية السعددية. الصادر الرسدبية، الصادر المت دلة، الجيدلدجيا دامداداك المياه، جيدلدجيا المملتة

 الكتاب المقرر:
 

McLean, A.C. and Gribble, C.D., 1985, Geology for Civil Engineering, 2
nd

 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. 

 
 

 (0، 1 ،3) 3                            تحليل اإلشارات لطلبة المساحةكهر:  329
 ة ال يدجدمتطلب سابأ

م دمععععة قامععععة دتطبي ععععاك؛ تصععععني اك ااشععععاراك دامنظمععععة؛ قمليععععاك ااشععععارة؛ الععععدداط الشععععاذة؛ امنظمععععة الاطيععععة 
يعععععاً داالت عععععاف؛ االرتبعععععاط؛ متسلسعععععلة معععععدريير؛ ت ديعععععط معععععدريير دتطبي اتعععععه؛ ت ديعععععط معععععدرير المت طعععععع الثابتعععععة لمن

 . Zدالسريع؛ م دمة لت ديط
 التتاب الم ررة

1- Oppenheim, Willsky and Nawab,”Signals and Systems”, Prentice-Hall, 1997. 

2- Haykin and Veen, “Signals and Systems”, John Wiley, 1998. 
 

 

 

 المقررات االختياريةوصف   3-6
 

 
 (0، 1، 3) 3                                                                   همس: المساحة المائية 418

 هم   312متطلب سابأة 
 م دمععععة، رهميععععة المسععععح المععععاوا، تاطععععيط مشععععردع للمسععععا ة الماويععععة، مسععععح الشععععداطن، المرجععععع ل ياسععععاك المسععععا ة
الماويعععةأ نظريعععة المعععد دالجعععلر، ت نيعععاك قيعععا  مسعععتدى سعععطح المعععاء، قيعععا  قمعععأ المعععاء، ت ديعععد مدقعععع م طعععة قيعععا  

 العمأ، ت دير اماطاء دت ليلها.
 التتاب الم ررة

George Wood Logan, 2015. Elements of Hydrographic Surveying. Andesite Press, 

Annapolis, US Naval Institute, ID-13 9781230343303 
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

  (0، 1، 3) 3                                                             همس: الجيوديسيا المتقدمة 419
 

 هم  315متطلب سابأة 
 عععععاك دم عععععاهيم رساسعععععية )الجيديعععععد دالمجسعععععم ااهليلجعععععا(، ااهلعععععيلة دالمرجعععععع ااهليلجعععععا، المرجعععععع دت ديعععععط يتعر

 يةالمرجع ما الشبتاك الجيددس
 
 

 (2، 0، 2) 3          تطبيقات الحاسب في الهندسة المساحية                          همس     431

 هم  331هعم د 209متطلب سابأة  
 سعععاب دضعععبط شعععبتاك التثليععع  دالتضعععليع، ت ديعععط نظعععم اا عععداثياك،  سعععاب دت ديعععط مسعععاقط الاعععراوط، النمعععاذ  

 متدتاد ما التطبي اك المسا ية. الرقمية امرضية دتطبي اتها، استادام ا
 

 

 (0، 1، 3) 3شبكة اإلنترنت                                            همس: نظم معلومات جغرافية  467

 همس 453متطلب سابق: 

في نظم المعلومات الجغرافية لإلنترنت: األساسيات والتطور، تقييم التداخل البيني ، التطبيقات، الخدمات والسالمة 

 التطبيقالتقنيات المتحركة لنظم المعلومات الجغرافية، الرؤية المستقبلية.

 

 الكتاب المقرر:

 
 

Fu, P & Sun, J 2010, Web GIS: principles and applications, ESRI Press, Redlands, Calif. 

 

 

 

 (2، 0، 2) 3                                                                         جيومورفولوجيا جيو:  301

 جيو 281متطلب سابق: 

نهار ألا –ل ديناميكية تبديد الكت –تكون التربة  –التجوية الكيميائية و الميكانيكية  –ة المشكلة للتضاريس العمليبات الطبيعي 

ة و قاليم بالطرق الحقليألل اتحلي – امل التكتونية و المناخيةية للعوستجابة التضاريسالا –تية التضاريس الكارس –الج ئو الم

 . )يومان –تطبقيات حقلية )المخارر الطبيعية.  –جة الرقمية ذستشعار عن بعد و النمالا

 

 

 (0, 1، 3) 3همد: مقدمة لعقود التشييد                                                              411
 جاحساقة معتمدة بن 110ة  إتماط متطلب سابأ

مباد  قدانيأ التشعييد  رنعداع دايعاراك ق عدد التشعييد   ضعردرياك الماططعاك دالمداصع اك  العطعاءاك  ترسعيه دإدارة 
الع دد  االلتلاماك ال اندنية  المطالباك الُمللمة  ق دد التشييد معا المملتعة العربيعة السععددية  م دمعة لتطبي عاك ال اسعدب. 

 مشردع طالبا جماقا.
 

 ةالتتاب الم رر
Textbook:  Keith Collier, "Construction Contracts", Prentice Hall. 

 

 (0, 1، 3) 3همد: تقدير تكلفة التشييد                                                               412
 ساقة معتمدة بنجاح 110ة إتماط متطلب سابأ

ا  الت ععدير الت صععيلا. ت ععدير امقمععاط الترابيععة،  الارسععاناك  رقمععاط البنععاء    الت ععدير البينععرقمليععاك الت ععدير  م هععدم الت ععدي
النجارة دال دادة  الت دير لألقماط الميتانيتية دالتهرباويعة  التشعييد للمشعاريع الضعامة  الرب يعة   إنتاجيعة العمعاط  الت عدير 

   مشردع طالبا جماقا.كباستادام ال اسب اآللا  إستراتيجية العطاءا
 
 تاب الم ررةالت

Textbook: Stephen and Roger W. Liska, "Building Construction Estimating", McGraw-Hill. 
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 (0، 0، 3) 3                                                            تخط: التخطيط االستراتيجي الحضري  442

 ة ال يدجدمتطلب سابأ
 . السياسات العمرانية والحضرية ودور المخطط العمرانيطيط االستراتيجي الحضريوأنواع التخ إرار وأهداف ومدى

. مستويات المشاركة العامة في عملية التخطيط للمدينة. المفارقة بين القدرة التخطيطية ورغبة المجتمع وقوة واآلخرين

ية الحضرية للمدينة. استعراض محتوى السوق. تأثير التخطيط العمراني والبيئي واالجتماعي واالقتصادي على االستراتيج

 وخطوات ومراحل إعداد المخططات الهيكلية واالستراتيجية لمدينة الرياض وبعض المدن السعودية والعالمية.   

                                                                              

 

 

 وصف مقررات يقدمها البرنامج لبرامج أخرى 3-7
 

 (2، 0، 1) 2 همس: المساحة لغير طلبة الهندسة                                                                251

 ريض 107متطلب سابأة

،  ، القياسات الخطية  ت القياات ومبادئ في المساحة األرضية ، أقسام المساحة الرئيسية وأهميتها ، وحدااعريفت

سم وعمل الخريطة التفصيلية ، حساب المساحات المسطحة. التسوية وتطبيقاتها. حساب كميات مقياا الراالتجاهات ، 

 قياا المسافات اإللكتروني. المحطة الشاملة. . الحفر والردم

 

 الكتاب المقرر:

 

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

Geomatics" 14
th

 Ed. 2014. Pearson. 
 


