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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 ودـعـس الملك ةـامعـج
 ةــدسـالھن ةـكلی
 المدنـیة الھنـدسـة قسـم

الھندسة المدنیة العلوم في برنامج بكالوریوس  
 

 مقدمة - 1
یعتبر قس����م الھندس����ة المدنیة بجامعة الملك س����عود من أعرق وأقدم األقس����ام في جامعات المملكة حیث تم 

 ھـ مع بدایة إنشاء كلیة الھندسة.  1382إنشاؤه في عام 

س��تاذ مس��اعد, أ 18 وأس��تاذ مش��ارك  12أس��تاذ ,  24عض��و ھیئة تدریس:  54حالیا وینض��م الى القس��م 

كما أن القس���م مجھز بمعامل ذات كفاءة عالیة بمختلف تخص���ص���ات محاض���ر ومعید.  37باإلض���افة الي 

لھندس��ة ، ھندس��ة البیئة، اهدس��ة مص��ادر المیانالھندس��ة المدنیة والتي تض��م ھندس��ة اإلنش��اءات والمواد، ھ

وتقنیة وھندس����ة المس����احة. بجانب الي المعامل التدریس����یة للطالب فأن القس����م یض����م معامل خاص����ة الجی

 تاإمكانی على، باإلض�������افة الى أن القس�������م یحتوي دریس للقیام بأعمال البحث العلميألعض�������اء ھیئة الت

الكلیة والجامعة أو من خالل األجھزة  لالمباش������ر بمعاممن خالل االتص������ال  متقدمة س������واءحاس������وبیة 

التحلیل  كما ان معامل القس��م الحاس��وبیة مجھزة ببرامج الش��خص��یة والمتوفرة بمعامل بالقس��م. الحاس��وبیة

           والتصمیم وتطبیقات المحاكاة. 

كس عومما ال ش��ك فیھ فإن للھندس��ة المدنیة أھمیة بالغة في دفع عجلة التطور الحض��ري بالمملكة حیث تن

آثار المھندس المدني في كل خطط التنمیة ومش�������اریعھا الھندس�������یة المختلفة. فعمل المھندس المدني ھو 

تص���میم وإنش���اء وص���یانة المنش���آت الھندس���یة المختلفة كالمباني والجس���ور والخزانات والس���دود والطرق 

یم فعاالً في تصم وشبكات میاه الشرب والري والصرف الصحي وكذلك فإن للمھندس المدني دوراً بارزاً 

و إدارة أنظمة النقل المختلفة و العنایة بمص�������ادر المیاه المختلفة وطرق معالجة میاه الص�������رف وإعادة 

اس��تخدامھا وإیجاد الحلول لمش��اكل التربة من الناحیة اإلنش��ائیة وكذلك إدارة المش��اریع الھندس��یة وتحلیل 

شیید المختلفة.  ویتوفر للمھندس  سالیب الت نمیة المدني فرص عمل عدیدة في شتى مجاالت التالتكالیف وأ

 سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في جمیع مدن وقرى المملكة.

ویقدم قس�����م الھندس�����ة المدنیة برنامجین دراس�����یین في مرحلة البكالوریوس: أحدھما في الھندس�����ة المدنیة 

 واآلخر في ھندسة المساحة. 
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 

 المدنیةالھندسة  العلوم في برنامج بكالوریوس - 2
والتي تض�����م  تغطي جمیع مجاالت الھندس�����ة المدنیةومتكاملة یقدم البرنامج معلومات أس�����اس�����یة 

 یید. النقل وھندسة التش البیئة، ھندسة، ھندسة هالھندسة الجیوتقنیة، ھندسة مصادر المیا ھندسة اإلنشاءات،

نوات س������ خمس������ة كما یتیح الفرص������ة للطالب لتلبیة اھتماماتھ ومیولھ العلمیة.  مدة برنامج البكالوریوس

ش��امالً الس��نة األولى  عام الدراس��ي الواحدفي الین دراس��ی ینفص��لبمعدل فص��ول دراس��یة  10مقس��مة إلى 

 التالیة.ل واوضح الجدتكما  ،المشتركة

 

 ساعة معتمدة) 165( متطلبات البرنامج 2-1
 165 على الطالب إكمالالمدنیة  الھندس����ةبكالوریوس العلوم في  برنامجإلكمال متطلبات التخرج من 

سنة األولى المشتركة +  32( 1كما موضح بالجدول رقم  معتمدة عةسا ساعة  132ساعة معتمدة من ال

 2.75ال یقل عن تراكمي ) بمعدل يالعملمعتمدة باإلض���افة الي س���اعة معتمدة (بدون تقدیر) من التدریب 

 المختلفة على النحو التالي: وزع ساعات البرنامج على المتطلباتوتت.  5.0من 

 )2ساعة متطلبات السنة األولى المشتركة (الجدول  32 •

 )3ساعات متطلبات الجامعة (الجدول  8 •

 أ).  - 3ساعة معتمدة) كما یوضح الجدول ( 2مقررات اجباریة ( •

 ب). - 3مقررات من الجدول ( 3): یختار الطالب مدةمعت ساعات 6مقررات اختیاریة ( •

 ) منھا4(الجدول ساعة متطلبات الكلیة  51 •

o  40  أ)  – 4معتمدة مقررات إجباریة على جمیع أقسام الكلیة (الجدول ساعة 

o 9 ب)–4یة یختارھا القسم حسب تخصصھ (الجدول ضافاإلالكلیة معتمدة من مقررات  ساعات 

o  2  ج). – 4ساعة معتمدة من المقررات الحرة على األ تكون من مقررات القسم (جدول 

 ) منھا 5ساعة متطلبات البرنامج (الجدول  74  •

o 44  أ) – 5مقررات تخصصیة إجباریة (الجدول معتمدة ساعة 

o  4 ب)  -5مشروع التخرج (الجدول  معتمدة ساعات 

o 7  ج)  -5من برامج أخرى (الجدول  معتمدة مقرراتساعات 

o  18  یختارھا الطالب من س�����لة المقررات  د) -5مقررات اختیاریة (الجدول معتمدة س�����اعة

 ).ھـ -5االختیاریة في الجدول 

o 1  و -5 ساعة معتمدة (بدون تقدیر) من التدریب العملي (جدول( . 

o لتحسین مھاراتھ البحثیة.ز-5دون ساعات معتمدة (الجدول بي إضافة إلى مقرر بحث ( 
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 

  متطلبات مشروع  التخرج   2-2
س���اعة لكل جزء) ویس���مح للطالب بتس���جیل مش���روع  2ینقس���م مش���روع التخرج إلى قس���مین (    

) األولى المش����تركة س����اعة مقررة بعد الس����نة  97 وأس����اعة معتمدة ( 129بعد إكمالھ بنجاح  1-التخرج 

) 2) و (1( التخرج يویمكن التس����جیل في مش����روع. واكمال جمیع مقررات المس����توى الس����ابع فما دون

 ال یمكن التسجیل خالل الفصل الصیفي.وخالل الفصل األول أو الثاني فقط 

     

 ساعة معتمدة بدون تقدیر) 1(  العمليمتطلبات التدریب   2-3 
في أحد تطبیقات    )ز-5جدول (  من التدریب العمليأسابیع  10على جمیع طالب القسم  إكمال 

الھندس������ة المدنیة. وعلى الطالب الحص������ول على موافقة القس������م على الجھة التي ینوي التدریب فیھا بعد 

وأنھاء  .) من خطة القس����مس����اعة بعد الس����نة األولى المش����تركة 78س����اعة معتمدة ( 110إكمالھ  بنجاح 

التدریب العملي والفص��ل الدراس��ي ال یجوز الجمع بین  .متطلبات التس��جیل في مقررات المس��توى الثامن

 الصیفي أو مشروع التخرج.

 

  الھندسة المدنیة.بكالوریوس العلوم في الخطة النموذجیة لبرنامج   6ویوضح الجدول 
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 
 المدنیةالھندسة  بكالوریوس العلوم في ملخص متطلبات الخطة األكادیمیة لبرنامج   ) 1جدول (

 
 التوصیف ساعة المتطلبات

األولى السنة 
 32 المشتركة

 )4كیمیاء عامة (
 )3حساب التفاضل (

 )3مقدمة في اإلحصاء (
 )12انجلیزي (

 )2مھارات كتابة (
 )3مھارات جامعیة (
 )3مھارات حاسب (

 )1ریادة أعمال (
 )1صحة ولیاقة (

 8 متطلبات الجامعة
 الدراسات اإلسالمیة:

 )2اجباري (
 )6اختیاري (

  51 متطلبات الكلیة
 )40( إجباري

 )9تكمیلي (
 )2حرة (

 47 متطلبات القسم

 )،44تخصص إجباري (
 )،4مشروع تخرج ( 
 )، 18تخصص اختیاري ( 

 )،7مقررات إجباریة من خارج القسم (
 ، ند) 1( التدریب العملي 

 ، ند) 0مشروع بحثي (
 165 المجموع
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 ساعة معتمدة) 32متطلبات السنة األولى المشتركة (
 ساعة) 32األولى المشتركة ( ) السنة2جدول (

 المستوى األول  المستوى الثاني

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

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)

 6)6-9-0( )0-9-6(6   انجل 110 تخصصیة لغة انجلیزیة   انجل  100 لغة انجلیزیة 
 3)3-0-0( )0-1-3(3   نھج 101 مھارات جامعیة   ریض 101 حساب التفاضل 

 3)0-0-6( )0-0-1(1   تقن 101 مھارات الحاسب   رید 101 ریادة األعمال 
 3)2-2-0( )2-0-3(4   إحص 101 مقدمة في اإلحصاء   كیم 101 كیمیاء عامة 

 1)1-1-0( )0-0-2(2   فجب 101 اللیاقة والثقافة الصحیة   عرب 100 مھارات الكتابة 

 المجموع 16  المجموع 16

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

 ساعة معتمدة) 2االجباریة ( الجامعة أ) متطلبات-3جدول (
 الساعات المقررة نوع المقرر

 رمز المقرر المقرر اسم )مح ، تم ، عم(

سلم 107 أخالقیات المھنة )0،  0،  2( 2 اجباري  
 المجموع 2 

 (مح ، تم ، عم)   :  مح = محاضرات  ،  تم = تمارین  ،  عم  =  عملي (معمل)
 

 ) من القائمة أدناه)معتمدة ساعات 6مقررات ( 3االختیاریة (یختار الطالب  متطلبات الجامعةب)    - 3( جدول
 الساعات المقررة نوع المقرر

 رمز المقرر المقرر اسم )مح ، تم ، عم(

سلم 100 دراسات في السیرة النبویة )0،  0،  2( 2 اختیاري  
سلم 101 سالمیةالثقافة اإلأصول  )0،  0،  2( 2 اختیاري  
سلم 102 اإلسالماألسرة في  )0،  0،  2( 2 اختیاري  
سلم 103 يالنظام االقتصادي اإلسالم )0،  0،  2( 2 اختیاري  
سلم 104 ياإلسالمالنظام السیاسي  )0،  0،  2( 2 اختیاري  
سلم 105 حقوق اإلنسان )0،  0،  2( 2 اختیاري  
سلم 106 الفقھ الطبي )0،  0،  2( 2 اختیاري  
سلم 108 قضایا معاصرة )0،  0،  2( 2 اختیاري  
سلم 109 المرأة ودورھا التنموي )0،  0،  2( 2 اختیاري  

 المجموع  6 
 تم ، عم)   :  مح = محاضرات  ،  تم = تمارین  ،  عم  =  عملي (معمل) (مح ،  
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 ساعة) 51( متطلبات الكلیة    )4جدول (
 

 ساعة) 40( المقررات اإلجباریةأ)  – 4( جدول

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

 ریض 101 )0،  2،  3( 3 حساب التكامل ریض 106
 ریض 101   )0،  2،  3( 3 المتجھات والمصفوفات ریض 107
 ریض 107، ریض 106 )0،  2،  3( 3 حساب التفاضل والتكامل ریض 203
 ریض 203 )0،  2،  3( 3 المعادالت التفاضلیة ریض 204

  )2،  0،  3( 4 )1فیزیاء عامة ( فیز 103
 فیز 103 )2،  0،  3( 4 )2فیزیاء عامة ( فیز 104
  )0،  1،  2( 2 اللغة والتخاطب نجم 109
 نجم 109 )0،  1،  2( 2 الكتابة التقنیة  نجم 110
  )2،  0،  2( 3 أساسیات الرسم الھندسي ھعم 104
 ھعم 104 )2،  1،  2( 3 لتصمیم الھندسيفي ا مقدمة ھعم 106
 ریض 107، ریض 106 )0،  1،  3( 3 استاتیكا ھعم 201
 ریض 101 كیم ،  101 )0،  0،  2( 2 الھندسة والبیئة ھعم203
  )0،  1،  3( 3 ةالھندسی مشاریعالدارة إ ھعم 402
  )0،  1،  2( 2 ھندسيالقتصاد اال ھعم 403
 40        المجموع

 (مح ، تم ، عم)   :  مح = محاضرات  ،  تم = تمارین  ،  عم  =  عملي (معمل) 

 
 ساعة معتمدة) 9لبرنامج الھندسة المدنیة ( اإلضافیة الكلیة)  مقررات ــ ب 4دول (ـج

 رمز المقرر المقرر اسم
الساعات 
 المقررة

 (مح ، تم ، عم)

 متطلب
 مرافق سابق

   )2،  0،  2( 3 برمجة الحاسوب ھعم 209
  ریض107  )0،  2،  3( 3 الطرائق العددیة ریض 254

 ھعم  201 )0،  1،  3( 3 دینامیكا ھعم 202
  فیز   103 

 9    المجموع
 (مح ، تم ، عم)   :  مح = محاضرات  ،  تم = تمارین  ،  عم  =  عملي (معمل)                  

 
 

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

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

  2 مقرر حر ×××××
     2                المجموع

 (مح ، تم ، عم)   :  مح = محاضرات  ،  تم = تمارین  ،  عم  =  عملي (معمل)
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 
 ساعة معتمدة) 74( الھندسة المدنیة برنامج )  متطلبات5دول (ـج

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

 المقررةالساعات  رمز المقرر المقرر اسم
 (مح ، تم ، عم)

 متطلب
 مرافق سابق

  ھعم 201 )0،  1،  3( 3 میكانیكا المواد ھمد 302
 ھمد 302  )2،  0،  0( 1 معمل میكانیكا المواد ھمد 305

 ھمد 302 )2،  0،  2( 3 خواص واختبار المواد اإلنشائیة ھمد 306
 ھمد 305

 
 

 

 ھعم 202  )0،  1،  2( 2 میكانیكا الموائع ھمد 320 

 ھمد 320 )0،  1،  2( 2 ھیدرولیكا ھمد 324
  ھعم 202

 ھمد 324 ھمد 320 )2،  0،  0( 1 معمل الھیدرولیكا ھمد 325
  ھمد 302 )0،  1،  4(  4 1-تحلیل إنشائي ھمد 360 

 ھمد 306 )0،  1، 4(  4  1-تصمیم الخرسانة المسلحة ھمد 370 
  ھمد 360

 ھمد 382  )2،  0،  0( 1 معمل میكانیكا التربة  ھمد 380

 ھمد 302 )0،  1،  2( 2 1-لھندسة الجیوتكنیكیةا ھمد 382
  جیو 281

 ھمد 370 )0،  1،  4( 4 التشیید إدارة ھمد 419
  ھمد 382

  ھمد 324 )0،  1،  2( 2 ھیدرولوجیا ھمد 424
  احص 101 )0،  1،  2( 2 أنظمة النقل ھمد 430 

 )0،  1،  3( 3 ھندسة الطرق ھمد 431
 212ھمس 
 ھمد ، 382

 ھمد 430 
 

 ھمد 431 ھمد 380 )2،  0،  0( 1 معمل الطرق ھمد 432
 ھمد 424  )0،  1،  2( 2 أنظمة اإلمداد بالمیاه والصرف ھمد 447 

 ھعم 203 )0،  1،  2( 2 معالجة المیاه ومیاه الصرف ھمد 448
  ھمد 324

 ھمد 448  )2،  0،  0( 1 ومیاه الصرف معمل المیاه ھمد 443
  ھمد 382 )0،  1،  2( 2 2-الھندسة الجیوتكنیكیة ھمد 481

 ھمد 370 )0،  1،  2( 2 ھندسة األساسات ھمد 483
  ھمد 481

  44    المجموع
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

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

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

 متطلب
 مرافق سابق

1-مشروع التخرج  ھمد 496  2 )2  ،0  ،0(  
 ساعة 129 إتمام

 وجمیع معتمدة
 المستوى مقررات
دون فما السابع  

 

2-مشروع التخرج  ھمد 497  2 )2  ،0  ،0( ھمد 496    
 4    المجموع

 تم ، عم)   :  مح = محاضرات  ،  تم = تمارین  ،  عم  =  عملي (معمل) (مح ،                  

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

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

 متطلب
 مرافق سابق

)2،  1،  2( 3 القیاسات المكانیة ھمس 212   ریض 107 
)2،  0،  1( 2 إنشاء معماري لطلبة المدني  عمر 239   ھمد 370 

   )0،  1،  2( 2 للمھندسین الجیولوجیا جیو 281 
 7 المجموع

 (مح ، تم ، عم)   :  مح = محاضرات  ،  تم = تمارین  ،  عم  =  عملي (معمل)                  
 

 ساعة معتمدة) 18( ) مقررات البرنامج االختیاریةد – 5دول (ـج
 )ھـ – 5( الجدول  حسب  االختیاریة یةالتخصص المقررات من ساعة) 18( مقررات أربعة اختیار الطالب على

 الوحدة االختیاریة رمز المقرر  الساعات المقررة
 1 –اختیاري   ھمد 4** 3
 2 –اختیاري   ھمد 4** 3
 3 –اختیاري   ھمد 4** 3
 4 –اختیاري   ھمد 4** 3
 5 –اختیاري   ھمد 4** 3
 6 –اختیاري   ھمد 4** 3
 المجموع  18
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

االختیاریة القسم )  مقرراتھـ – 5جدول (  

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

 متطلب

 مرافق سابق

 مقررات ھندسة اإلنشاءات      
  ھمد 360 )0،  1،  3( 3 2تحلیل إنشائي  ھمد 460
  ھمد 370 )0،  1،  3( 3 2-تصمیم الخرسانة المسلحة ھمد 470
  ھمد 470 )4،  0،  1( 3  تحلیل وتصمیم المباني ھمد 462
ھمد 046  )0،  1،  3( 3 تحلیل إنشائي باستخدام العناصر المحدودة ھمد 464   
ھمد 047 )0،  1،  3( 3 ھندسة الجسور ھمد 466   
ھمد 047 )0،  1،  3( 3 التصمیم المقاوم للریاح و الزالزل ھمد 468   
  ھمد 360 )0،  1،  3( 3 معدنیةالنشاءات اإل ھمد 473

  ھمد 470 )0،  1،  3( 3 تصمیم الخرسانة سابقة اإلجھاد ھمد475 
  ھمد 306 )0،  1،  3( 3 تكنولوجیا الخرسانة ھمد 477
   ھمد 047 )0،  1،  3( 3 مواضیع مختارة في التحلیل والتصمیم اإلنشائي      ھمد 478
  ھمد 470 )0،  1،  3( 3 تأھیل المنشآت الخرسانیة المسلحة ھمد 479

 مقررات الھندسة الجیوتكنیكیة
ھمد 483 ھمد 470 )0،  1،  3( 3   ھندسة األساسات العمیقة ھمد 484  
  ھمد 481 )0،  1،  3( 3 الجیوتكنیكیة في المناطق القاحلةالھندسة  ھمد 487
ھمد 481 )0،  1،  3( 3 مقدمة لمیكانیكا الصخور ھمد 485   
ھمد 483  )0،  1،  3( 3 تحسین المواد الجیوتكنیكیة ھمد 486  
ھمد 481 )0،  1،  3( 3 مواضیع مختارة في الھندسة الجیوتكنیكیة ھمد 488   
ھمد 481 )0،  1،  3( 3 تصمیم األنفاقمقدمة في  ھمد 489   

مقررات ھندسة مصادر المیاه   
  ھمد 324 )0،  1،  3( 3 المنشآت المائیة ھمد 423
  ھمد 424 )0،  1،  3( 3 ھیدرولوجیا المیاه الجوفیة والسطحیة ھمد 425
  ھمد 424 )0،  1،  3( 3 تخطیط مصادر المیاه    ھمد 426
  ھمد 324 )0،  1،  3( 3 التدفق المضغوط ھیدرولیكا ھمد 427
  ھمد 324 )0،  1،  3( 3 ھیدرولیكا القنوات المفتوحة ھمد 428
 ھمد   424 )0،  1،  3( 3 تطبیقات الحاسوب في ھندسة المیاه ھمد 429

 
 

 مقررات ھندسة البیئة
  ھمد 448 )0،  1،  3( 3  الھندسة البیئیة ھمد 444
  ھمد 448 )0،  1،  3( 3 الصرف وإعادة استخدامھامعالجة میاه  ھمد 445
  ھمد 448 ،ھمد 447 )0،  1،  3( 3  التقییم البیئي و إدارة األنظمة البیئیة ھمد 446
ھمد 448ھمد ,  447 )0،  1،  3( 3 مقدمة إلدارة النفایات الصلبة  ھمد 449

    
 

 
  ھمد 448 )0،  1،  3( 3 ھندسة التحكم في تلوث الھواء ھمد 450
 ھمد 448 )0،  1،  3( 3 المعالجة المتقدمة لمیاه الشرب والصرف الصحى ھمد 451

 
 

 مقررات ھندسة النـقـل
  ھمد 431 )0،  1،  3( 3 ھندسة السكك الحدیدیة ھمد 435
  ھمد 430 )0،  1،  3( 3 ھندسة المرور ھمد 436
  ھمد 431 )0 ، 1،  3( 3 تحلیل وتصمیم أنظمة الرصف ھمد 437
  ھمد 430 )0،  1،  3( 3 النقل العام الحضري ھمد 438
  ھمد 431 )0،  1،  3( 3 صیانة الرصف ھمد 439

 مقررات ھندسة وإدارة التشیید
 معتمدة ساعة 110 إتمام )0،  1،  3( 3  مقدمة لعقود التشیید ھمد 411 

 
 

 معتمدة ساعة 110 إتمام )0،  1،  3( 3 تقدیر تكلفة التشیید ھمد 412
 ا

 
 ھمد 419  )0،  1،  3( 3 جدولة التشیید ھمد 413
  معتمدة ساعة 110 إتمام )0،  1،  3( 3 مواضیع مختارة في الھندسة و إدارة التشیید ھمد 415

 تم ، عم)   :  مح = محاضرات  ،  تم = تمارین  ،  عم  =  عملي (معمل)   ،  ند: نجاح بدون درجة (مح ، 
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 
 التدریب العملي (إجباري)  )و – 5( جدول

 
 رمز

 الساعات المقررة المقرر اسم المقرر
 سابق متطلب (مح ، تم ، عم)

  بنجاح معتمدة ساعة 110 إتمام (ند) 1 التدریب العملي ھمد 999
  1       المجموع

 
 بدون ساعات محتسبة اختیاریة مقررات )ز – 5( جدول

 محتسبة في المعدل التراكمي للطالب وال یدخل في متطلبات التخرج) ات(مقرر اختیاري بدون ساع
 

 رمز
 الساعات المقررة المقرر اسم المقرر

 سابق متطلب (مح ، تم ، عم)

 بنجاح معتمدة ساعة 129 اكمال (ند) 0 مشروع بحثي ھمد 998
 

 

 الخطة النموذجیة لبرنامج الھندسة المدنیة** )6جدول (
 

 المستوى األول  المستوى الثاني

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

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)

 6)6-9-0( )0-9-6(6   انجل 110 تخصصیةلغة انجلیزیة     انجل 100 لغة انجلیزیة 
 3)3-0-0( )0-1-3(3   نھج  101 مھارات جامعیة   ریض 101 حساب التفاضل 

 3)0-0-6( )0-0-1(1   تقن 101 مھارات الحاسب   رید 101 ریادة األعمال 
 3)2-2-0( )2-0-3(4   إحص 101 مقدمة في اإلحصاء   كیم 101 كیمیاء عامة 

 1)1-1-0( )0-0-2(2   فجب 101 اللیاقة والثقافة الصحیة   عرب 100 مھارات الكتابة 

 المجموع 16  المجموع 16

 

 
 
 
 

 الثالثالمسـتـوى   الرابعالمسـتـوى 
متطلب 
 سابق

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

متطلب  
 سابق

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

)2،  0،  3( 4 فیز 103 )0،  0،  2( 2   فیز 104 )2فیزیاء عامة (   سلم×××  دراسات اسالمیة 

)0،  1،  2( 2 نجم 109  نجم 110 الكتابة التقنیة 
 

 4 )3  ،0  ،2(  فیز 103 )1فیزیاء عامة  ( 

 ریض 106
)0،  2،  3( 3 ریض 107  ریض 203 حساب التفاضل والتكامل 

 
ریض 101  3 )3 ، 2  ،0(  ریض 106 حساب التكامل 

)2،  1،  2( 3 ھعم 104  ھعم 106 لتصمیم الھندسيفي ا مقدمة 
 

ریض 101  3 )3  ،2  ،0(  ریض107 المتجھات والمصفوفات 

ریض  106
)0،  1،  3( 3 ریض 107  ھعم 201 االستاتیكا 

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

 یمك 101
 ھعم 203 والبیئةالھندسة  )0،  0،  2( 2 ریض101

 
 3 )2  ،0  ،2(  ھعم 104 أساسیات الرسم الھندسي 

71 71  المجموع   المجموع 
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 الخامسالمسـتـوى   السادسالمسـتـوى 
متطلب 
 سابق

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

 
 متطلب سابق

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

ھمد،  320
)0،  0،  2( 2   ھمد 324 ھیدرولیكا 2(0،1،2) ھعم 202  سلم×××  دراسات اسالمیة 

(2،0،0) ھمد* 324  1  ،ھعم201  ھمد 325 معمل الھیدرولیكا 
ھعم 202 الدینامیكا 3(0،1،3) فیز 103  

)1تحلیل انشائي(, )0, 1, 4( 4    ھمد 302 )0،  1،  2( 2 ھعم* 202  ھمد 360   ھمد 320 میكانیكا الموائع 
 ھمد 302
(2،0،2) ھمد 305  3 (0،1،3) ھعم 201  ھمد 306 خواص واختبار المواد االنشائیة   3  ھمد 302 میكانیكا المواد 
ھمد،  302
(0،1،2) جیو 281  2 )1( ھندسة جیوتكنیكیة  (2،0،0) ھمد* 302  ھمد 382   1  ھمد 305 معمل میكانیكا المواد 

(0،2،3) ریض 203  ھمد 380 معمل میكانیكا التربة 1(2،0،0) ھمد* 382  3  ریض 204 المعادالت التفاضلیة 
(2،1،2) ریض 107  3  جیو 281 للمھندسیین الجیولوجیا 2(0،1،2)   ھمس 212 القیاسات المكانیة 

 المجموع 16  المجموع 16

 

 السابعالمسـتـوى   الثامنالمسـتـوى 

 متطلب سابق
 المقررة الساعات

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

 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)
ھعم، 203  

ھمد 324   (0،1،2) معالجة المیاه ومیاه   2
ھمد 448 والصرف    2 )2  ،0  ،0( سلم 107 أخالقیات المھنة   

ھمد* 448  (2،0،0) معمل المیاه ومیاه   1 
ھمد 443 والصرف ھمد، 360    

ھمد 306   4)4،،10( تصمیم خرسانة مسلحة  
)1( ھمد 370   

ھمد، 382  
ھمس، 212  

ھمد 430  
(0،1،3) ھمد 431 ھندسة الطرق  3    

 
ھمد 382  (0،1،2) )2ھندسة جیوتكنیكیة(  2 ھمد 481   

ھمد، 380  
ھمد* 431  (2،0،0) ھمد 432 معمل الطرق  1 احص 101    2 )2  ،1  ،0( ھمد 430 أنظمة النقل   

ریض، 107  
 (0،2،3)  3 ریض 254 الطرائق العددیة     (2،0،2) ھعم 209 برمجة الحاسوب  3   

 (0،1،3)    3 )1مقرر اختیاري (  ھمد 4**  ھمد* 424    2 )2  ،1 ،0 ( أنظمة االمداد بالمیاه  
ھمد 447 والصرف  

 (0،1،3)  3 )2مقرر اختیاري (  ھمد 4**  ھمد 324    (0،1،2) ھمد 424 ھیدرولوجیا  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  سلم×××  مقرر اختیاري سلم 

 3 )3  ،1 ،0( المشاریع دارة إ  
ةالھندسی ھعم 402  )2، 0، 1( 2 ھمد 370   انشاء معماري لطلبة  

 عمر 239 المدني

 (0،1،2)  2 ھعم 403 االقتصاد الھندسي   ھمد، 370  
 ھمد 419 التشیید إدارة )0،1،4( 4 ھمد 382 

 (0،1،3)  3 )5مقرر اختیاري (  ھمد 4**   ھمد، 370  
(0،1،2) ھمد 481   2 ھمد 483 ھندسة االساسات   

 (0،1،3)  3 )6مقرر اختیاري (  ھمد 4**     (0،1،3)    3 ھمد 4** )3مقرر اختیاري (   

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

 (0،1،3)  3 ھمد 4** )4مقرر اختیاري (   

ساعة  110اكمال 
 معتمدة 

 مقررات وجمیع
 فما السابع المستوى

 دون

ند 1  ھمد 999 عمليالتدریب ال 

 129 إتمام 
 معتمدة ساعة

 وجمیع
 مقررات

 عالساب المستوى
 دون فما

(0،0،2)  2  ھمد 496 )1مشروع تخرج ( 

ساعة  129اكمال 
ند 0  معتمدة  ھمد 998 مشروع بحثي 

 
    

 المجموع 18  المجموع 16

  مرافق متطلب *
 ند: بدون تقدیر (نجاح أو رسوب)
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 یعتمد،
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 توصیف المقررات -3

 
 السنة األولى المشتركة 3-1

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

باالضافة  ةدراتھم اللغویقمتحسین االنجلیزیة من خالل  في اللغةالمقرر لتقویة مھارات الطالب تم تصمیم المرحلة األولى من 
طالب في الترتفع ثقة ، ھذه  لمھاراتعملیة تحسین اأثناء تحسین المفردات والقراءة والكتابة ومھارات االتصال. في إلى 

المستقبلیة  والوظائفتعدھم للدراسات ل بالالمھارات الحیاتیة للطتطویر  في عواملالھذه ستسھم اللغة. فھم وتناول والتحدث ب
لتركیز ایتحول ب مستوى أعلى في اللغة اإلنجلیزیة، الطالومع تطور المقرر ووصول جامعة الملك سعود. بعد تخرجھم في 
تھم دراسونھا في حتاجیط اللغة التي سوف انمھذا على إعداد الطالب التشمل الجانب األكادیمي للغة. ویفي المقرر نحو 

 المستقبلیة.
 المتطلب السابق: ال یوجد

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

ونتائجھ، النھایات عند الالنھایة والنھایات الالنھائیة، تعریف النھایة، مفھوم  مفھوم النھایة، حساب النھایات، اإلتصال
ل قواعد الضرب والقسمة، قاعدة السلسلة، مشتقات الدوا المشتقة، حساب المشتقات (قاعدة القوة، المشتقات العلیا، التسارع)،

ة، نظریة القیمة المتوسطة،الدوال التزایدیة األسیة وللوغارتمیة، اإلشتقاق الضمني ومشتقات الدوال المثلثیة العكسی
 والتناقصیة، التقعر واختبار المشتقة الثانیة، األمثلیة، المعدالت المرتبطة.

 المرجع المقرر:
Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, Third 
Edition, 2007. 

 یوجدال  المتطلب السابق:
 

 )0-0-1(1         رید: ریادة األعمال 101
یھدف المقرر إلى تزوید الطالب بالمعرفة والمھارات الالزمة لتحویل األفكار والمبتكرات إلى مشاریع تطبیقیة وفق قواعد 

من تأھیل  داءویسعى المقرر إلى أن یمكن الطالب من تعلم أساسیات إنشاء المشروع ابت إنشاء المشاریع التجاریة السلیمة. 
نفسھ ومعرفة قدراتھ ألن یكون رائداً لألعمال ومروراً بكیفیة التخطیط إلنشاء المشروعات والتنظیم والتسویق والبحث 

 المشروع. عن مصادر التمویل وأخیراً الخطوات العملیة إلدارة
 ال یوجد المتطلب السابق:

 
 )2-0-3(4         كیم: كیمیاء عامة 101

 –المول وطرق التعبیر عن التركیز  –الكیمیائیة  الصیغ –النظام الدولي للوحدات  :لحسابات الكیمیائیةا  الجزء النظري
التغیرات  أنواع  :الحراریة .معادلة فاندرفالس –الحركیة للغازات  قوانینھا والنظریة :الغازات .حسابات المعادالت الكیمیائیة

أنواعھا والقوانین المتعلقة  :المحالیل .الحراریة القانون األول للدینامیكا –قانون ھس وتطبیقاتھ  –في المحتوى الحراري 
التوازن  .العوامل المؤثرة على التفاعل –التفاعل  رتبة –قانون سرعة التفاعل  :الحركیة .الخواص التجمیعیة –بھا 

نظریات األحماض   :األیوني التوازنمبدأ لوشاتلییھ والعوامل المؤثرة على التوازن.  – pK و cK العالقة بین: الكیمیائي
 األمالح.تمیؤ  –لمحالیل األحماض والقواعد والمحالیل المنظمة  pH ـحساب ال –والقواعد 

الجزء العملي: أحد عشر تجربة عملیة على خواص المادة، والتحلیل الحجمي، وقیاسات إنثالبي التفاعالت، وسرعة 
  التفاعالت.

 ال یوجد المتطلب السابق:
 

 )0-0-2(2          عرب: مھارات الكتابة 100
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 )0-9-6(6                    تخصصیة : لغة إنجلیزیةانجل  110
والذي یستخدم كاختبار مؤھل للطالب  (IELTS)على نظام اختبار اللغة االنجلیزیة العالمي  مقررلتقییم النھائي للیعتمد ا

من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة وأسترالیا. وسوف تستخدم المواد  الراغبین في االلتحاق بالجامعة في العدید
 بحلول نھایة العام. IELTS في اختبار 5.0 المتخصصة إلعداد الطالب لھذا االختبار بھدف التوصل إلى درجة

 ال یوجد المتطلب السابق:
 

 )0-0-3(3        نھج: مھارات جامعیة  101
الطالب على استخدام المكتبة واإلنترنت في البحث عن المعلومة، والتزود بمھارات البحث وكتابتھ، یھدف مقرر إلى مساعدة 

واستخدام سلة من األدوات الحقیقیة واالستراتیجیات الفاعلة، التي ستساعده على تحصیل المعرفة، وتنظیمھا، وسرعة 
ورة تقوده إلى النجاح والتفوق واإلبداع، وتنمیة مھارات استدعائھا، وإدارة ذاتھ وقدراتھ النفسیة والعقلیة والتواصلیة بص

 التفكیر وحل المشكالت التي قد تواجھھ في حیاتھ ودراستھ الجامعیة.
 ال یوجد المتطلب السابق:

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

المعلومات واستخدام الكمبیوتر وإدارة الملفات ومعالجة النصوص وجداول البیانات وقواعد البیانات،  قنیةالمفاھیم األساسیة لت
 عرض.الو

 ال یوجد المتطلب السابق:
 
 

 )0-2-2(3        احص: مقدمة في اإلحصاء  101
ابطة صائي، العالقات المتراالحصاء الوصفي، االحتماالت، المتغیرات العشوائیة ودالة توزیع االحتماالت، االستدالل االح

 واالنحدار الخطي البسیط
 ال یوجد المتطلب السابق:

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

یركز ھذا المقرر على الجانب المتعلق بمھارات تطویر الذات من الناحیة الصحیة والجسدیة، وما یتعلق بھا من مھارات 
ة وكیفیة التعامل مع اإلصابات كمھارات إسعافیة، باإلضافة إلى الوقایاإلنجابیة، والغذائیة و تشمل الصحة الشخصیة والنفسیة

أما عن وصف اللیاقة البدنیة فیتمثل دورھا بممارسة التمرینات واألنشطة الریاضیة لما ینعكس ذلك على :  من األمراض.
ب، عمل األجھزة الحیویة في الجسم بانتظام ودون القوام الجمیل، القدرة على االسترخاء، عدم التوتر وھدوء األعصا

وفوق ھذا كلھ الشعور   متاعب، القدرة على أداء العمل في موقع العمل أینما كان دون شعور باإلرھاق، الثقة بالنفس .
 بالسعادة في الحیاة. 

 ال یوجد المتطلب السابق:
 
 

 متطلبات الجامعة 3-2
 

سلم، ھذه  107أربع مقررات من ضمن مجموعة من مقررات سلم على أن یكون من بینھا المقرر  بیختار الطال
 المجموعة من المقررات ھي:

 
 )0، 0، 2(2                                                                   سلم: دراسات في السیرة النبویة 100

 
 لھا الحقیقیة الصورة مبرزا وسلم علیھ هللا صلى الرسول سیرة جوانب المقرر عرضیست  ، وأھمیتھا النبویة السیرة مفھوم
 .المغالطات أو المبالغات عن بعیدا

 
 الدریس محمد بن المحسن عبد المھندس كرسي إعداد الرحمة، بنبي التعریف في المیسرة الموسوعةالمرجع المقرر: 

 .ونصرتھ وسلم علیھ هللا صلى بالرسول للتعریف العالمیة الھیئة مع بالتعاون المعاصرة؛ ودراساتھا النبویة للسیرة
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 )0،0،2(2 الثقافة اإلسالمیة أصولسلم:  101
وربط األجیال المسلمة بمصادر اإلسالم األساسیة ، وإبراز  یھدف ھذا المقرر إلى ترسیخ العقیدة اإلسالمیة الصحیحة ،

أھمیة تحول ھذه المعارف إلى واقع حي في سلوك المسلم، وإیجاد الحلول اإلسالمیة المناسبة للمشكالت التي تثیرھا النظریات 
ا سالمیة وأسباب تخلفھوالنظم الوضعیة مع رد شبھاتھا، وكذا التعریف بأسس الحضارة اإلسالمیة، وبیان واقع األمة اإل

 وسبل النھوض بھا . 
 

 الكتاب المقرر:
 .. مدار الوطن للنشرالعثيمني بن صاحلحممد الشيخ .اإلميان أصول شرح

 
 )0،0،2(2 في اإلسالم سلم: األسرة 102

یھدف ھذا المقرر إلى إبراز خصائص المجتمع اإلسالمي، واألسس التي یقوم علیھا وتجسید تعالیم اإلسالم في مجال تكوین 
األسرة، مع التركیز على دور المرأة في بناء األسرة وتشكیل المجتمع ، ثم بیان ھدى اإلسالم وتوجیھاتھ في قضاء الزواج 

لى حفظ كیان األسرة واستقرارھا، وبالتالي ترابط المجتمع وتقویتھ، وأخیراً بیان ، وتربیة األوالد، األمر الذي یساعد ع
 معالجة اإلسالم لما یحدث في نطاق األسرة من قضایا ومشكالت، وكذا أھم قضایا المجتمع .

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

االقتصادیة وكذلك بأنماط السلوك بالنظم والمؤسسات التي تدل  یھدف ھذا المقرر إلى التعریف بالتصور اإلسالمي للحیاة
علیھا القواعد واألحكام الشرعیة المتصلة بالحیاة االقتصادیة وبالنتائج االقتصادیة المترتبة على تطبیق ذلك في الحیاة 

 صادي.كما یشمل المقرر مقارنة موجزة بالنظم االقتصادیة األخرى لیظھر تمیز النظام االقت ،العصریة
 الكتاب المقرر:

 .بیروت :الشامیة الدار :دمشق :القلم دار المصري، یونس رفیق .د .اإلسالمي االقتصاد أصول
 

 )0،0،2(2 سلم: أسس النظام السیاسي في اإلسالم 104
اسي ثم بیان تمیز النظام السی یھدف ھذا المقرر إلى التعریف بالنظام السیاسي في اإلسالم وأھم األسس التي یقوم علیھا ،

 اإلسالمي عن النظم السیاسیة األخرى باعتبار أنھ جزء من نظام اإلسالم الشامل وأنھ نظام عالمي وأخالقي .
 الكتاب المقرر:

 .للكتاب اإلسكندریة مركز .المنعم عبد فؤاد .السعودیة العربیة المملكة في التطبیق بیان مع اإلسالم في الحكم نظام أصول-
 .األردن :الفرقان دار .فارس أبو القادر عبد محمد .د .اإلسالم في السیاسي النظام-
 

 )0، 0، 2(2                                                         سلم: حقوق اإلنسان                          105
 علیھا نصت التي اإلنسانیة الحقوق أھم واستعراض الدولیة، والمنظمات اإلسالم في اإلنسان حقوق مفھوم بیان یتضمن
 .مقارنة تأصیلیة دراسة دراستھا ثم ومن الدولیة؛ المواثیق

 
 الكتاب المقرر:

 .الزحیلي محمد .اإلسالمي اإلعالن و العالمي اإلعالن مع مقارنة دراسة اإلسالم في اإلنسان حقوق-
 الفتالوي سھیل .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ضوء في مقارنة دراسة اإلنسان حقوق-
 

 )0، 0، 2(2                    سلم: الفقھ الطبي                                                                   106
 رسوالمما بالمریض المتعلقة العبادات أحكام وبیان والنظامیة، الشرعیة وضوابطھما والمداواة التداوي أحكام بیان یتضمن
 الطبیة القضایا بعض ودراسة الطبیة، والمسئولیة واإلذن الطبي،

 
 الكتاب المقرر:

 .الطائف يف الصدیق دار :الناشر .الشنقیطي الجكني محمد .د . علیھا المترتبة واآلثار الطبیة الجراحة أحكام-
 .بیروت ، الریان دار :الناشر .المبارك قیس.د .الطبیة والمسئولیة التداوي-
 

 )0، 0، 2(2              سلم: أخالقیات المھنة                                                                    107
 األخالقیات ھذه لتطبیق التاریخي الجانب بیان مع فیھا، تراعى التي والقیم اإلسالم، في والمھنة األخالق مفھوم بیان یتضمن

 .المھنة في الشرعیة المخالفات وأبرز العالمیة، الشركات وبعض المملكة أنظمة في ودراستھا اإلسالمیة، الحضارة في
 الكتاب المقرر:

 .عقل عطا محمود د.أ المھنیة، القیم-
 .السكارنھ خلف بالل .د .العمل أخالقیات-
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 العثیمین فھد .د .السعودیة العربیة المملكة في وتطبیقاتھا العامة الوظیفة في اإلدارة أخالقیات-
 

 )0، 0، 2(2                   سلم: قضایا معاصرة                                                                108
 .تجاھھا المعتدل اإلسالمي المنھج وبیان المعاصرة الثقافیة القضایا حول عامة ثقافة نشر

 
 )0، 0، 2(2                سلم: المرأة ودورھا التنموي                                                          109

 المعاصرة المرأة قضایا ودراسة الخصائص، لھذه وفقا وحاجاتھا الرجل عن المرأة تمیز التي الخصائص بیان یتضمن
 تقوم أن یجب الذي الریادي الدور وبیان السیاسیة، المشاركات أو والزینة اللباس أو المجتمع أو باألسرة المتعلقة

 .بھ
 الكتاب المقرر:

 والدراسات النبویة للسنة العالمیة سعود آل العزیز عبد بن نایف جائزة .العید نوال .د .النبویة السنة ضوء في المرأة حقوق-
 .األولى الطبعة .الثانیة الدورة تي المعاصرة اإلسالمیة

 
 

 متطلبات الكلیة 3-3
 
 مقررات كلیة إجباریة -أ
 

 )0،  2،  3( 3 ریض: حساب التكامل 106
المساحة، .النظریة األساسیة لحساب التفاضل والتكامل، التكامل غیر المحدد، تحویل المتغیر، التكامل العددي .التكامل المحدد

دیة الدوال األسیة واللوغاریتمیة والزائدیة والزائ .تفاضل وتكامل الدوال المثلثیة العكسیة .حجم الدوران، الشغل، طول القوس
طرق التكامل : التعویض ، التجزيء، التعویضات المثلثیة ، الكسور الجزئیة ، تعویضات متفرقھ ، األشكال غیر . العكسیة

 .المعینة، التكامالت المعتلة، اإلحداثیات القطبیة
 

 
 قرر:المرجع الم

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. 

 ریض 101 المتطلب السابق:
 

 )0،  2،  3( 3 ریض: المتجھات والمصفوفات 107
والمتجھي ، معادالت المس��تقیمات والمس��تویات  في  القیاس��يالمتجھات في المس��توى والفض��اء الثالثي ، حاص��ل الض��رب 

سطوح ، اإلحداثیات اإلسطوانیة والكرویة شتقاتھا و تكامالتھا، حركة  .الفضاء ، ال صالھا ، م الدوال المتجھة ، نھایاتھا ،إت
الدوال في متغیرین أو ثالثة ، نھایاتھا ، إتص�����الھا ، مش�����تقاتھا . المماس�����یة والعمودیةنقطة في الفض�����اء ، مكونات العجلة 

الجزئیة ، التفاضلي ، قانون السلسلة ، المشتقات اإلتجاھیة ، المستویات الماسة والمستقیمات العمودیة على السطوح ، القیم 
لخطیة ، المص�������فوفات ، المحددات ، معكوس القص�������وى للدالة في عدة متغیرات ،عوامل الجرانج، أنظمة المعادالت ا

 المصفوفة ، قانون كرامر.
 

 المرجع المقرر:
Edward and Penny, “Calculus”, international edition. 

 ریض 101  المتطلب السابق:
 

 )0،  2،  3( 3 ریض:حساب التفاضل والتكامل 203
ل إختبار المقارنة ، إختبار النسبة ، ،إختبار الجذر ، إختبار التكامالمتسلسالت غیر المنتھیة ، إختبارات التقارب والتباعد ، 

لمساحات التكامل الثنائي ، ا .متسلسالت القوى ، متسلسالت تایلور وماكلوران. ، المتسلسالت المتناوبة ، التقارب المطلق
 .الكرویةثي في اإلحداثیات اإلس����طوانیة والتكامل الثالثي ، التكامل الثال .والحجوم ، التكامل الثنائي في اإلحداثیات القطبیة
حقول المتجھات ، التكامل على منحنى وعلى س����طح ، نظریة جرین ،  .مس����احة الس����طح ، الحجم ، العزوم ، مركز الثقل

 .نظریة جاوس للتباعد ، نظریة ستوكس
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 
 المرجع المقرر:

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. 

 ریض 107ریض و  106 المتطلب السابق:
 
 

 )0،  2،  3( 3 ریض: المعادالت التفاضلیة 204
األنظم��ة الخطی��ة ذات  .لمع��ادالت الخطی��ة ذات الرت��ب األعلىا .أنواع مختلف��ة من مع��ادالت ال��درج��ة األولى وتطبیق��اتھ��ا

 .طریقة متس�������لس�������الت القوى لمعادالت الرتبة الثانیة ذات المعامالت كثیرة الحدود .المعامالت الثابتة ، تخفیض الرتبة
 متسلسالت فورییھ ، متسلسالت فورییھ للدوال الزوجیة والفردیة ،  مفكوك فورییھ المركب ، تكامل فورییھ.

 
 المرجع المقرر:

Dennis G. Zill and Michael R Cullen, “Differential equations with boundary value 
problems”, 6th edition 

 ریض 203 المتطلب السابق:
  

 )2،  0،  3( 4 )1فیز: فیزیاء عامة  ( 103
دائریة، لاحركة الووفات قذحركة الممع تطبیق ین ، الحركة في بعدثابتت)، الحركة في بعد واحد مع تسارع الموجھامقدمة (

ألجسام اوالتصادم، دوران  كیمة الحركة الخطیةالطاقة، قانون ثبات وكامنة والطاقة، الطاقة ال شغلقوانین نیوتن للحركة وال
 ثابتجامدة محور ال
 

 متطلب سابق: ال یوجد
 

 )2-0-3(4        )2فیز: فیزیاء عامة  ( 104
طیسیة: قانون كولوم، المجال الكھربائي، قانون جاوس، الجھد الكھربائي، الطاقة الكامنة، والسعة والعزل والمغنا ئیةلكھرباا

حركة  المجاالت المغناطیسیة،قوانین كیرتشوف و، دوائر التیار المباشر وقدرةوالتیارات والمقاومة، والطاقة الكھربائیة وال
ذاتي، ال والحث لحثل مغناطیسي، مصادر المجال المغناطیسي، قانون أمبیر، قانون فارادايمجال الجسیمات المشحونة في 

صدى ال، ACة في دائرة قدر، الRLCلمغناطیسي، الحث المتبادل، دوائر التیار المتردد، ودائرة سلسلة  الطاقة في مجال
 .RLCخدمات دائرة في 

 
 فیز 103متطلب سابق: 

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

والتي تغطي المصطلحات والتعبیرات الخاصة نجم من وحدات "اللغة االنجلیزیة ذات الھدف الخاص"  109یتكون المقرر 
مد لطالب الھندسة، حیث یمھارات التواصل الخطابي والقراءة المختلفة، وقد صمم المقرر لتطویر  ةیالھندسبالتخصصات 

 لدراستھ الھندسة ولمستقبلھ المھني.الطالب بالخبرة اللغویة الالزمة 

 المرجع المقرر:
Eric H. Glendinning & Norman Glendinning, “Oxford English for Electrical and mechanical 
Engineering”, Oxford University press (2000). 

 متطلب سابق: ال یوجد
 

 )0-1-2(2        نجم: الكتابة التقنیة 110
نجم إلى تعزیز مھارات الكتابة التقنیة،  حیث یقدم للطالب أساسیات وتقنیات الكتابة الالزمة لعرض  110یھدف المقرر 

بطرق متعددة تشمل التقاریر والعرض وأوراق العمل والسیرة الذاتیة والمذكرات .  ویبرز المقرر  واضح ومؤثر ألفكارھم
والتنظیم، و الدعم، واألسلوب والرصانة مع التركیز على احترام القواعد األخالقیة  مالمح الكتابة الفعالة بما یشمل: التركیز،

 في الكتابة.
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 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

 المرجع المقرر:
Daphne Mackey, “Send me a Message: A step-by-step approach to business and professional 
writing”, McGraw Hill (2006) 

 نجم 109المتطلب السابق: 
 

 )2-0-2(3       أساسیات الرسم الھندسيھعم:  104
 

یشتمل مقرر مباديء الرسم الھندسي على االسقاط المتعامد ورسم المجسمات إضافة الى القطاعات بانواعھا المختلفة وكتابة 
ر حاالبعاد على الرسومات الھندسیة وقراءة وتفسیر المخططات الھندسیة ویتم تدریس المقرر اعتمادا على الرسم الیدوي ال

 واستخدام الحاسب االلي للرسومات ثنائیة وثالثیة االبعاد بواسطة برنامج االتوكاد واالنفینتور
 :  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 یوجد
 

 )2-1-2(3      التصمیم الھندسيمقدمة في ھعم:  106
المھنة والتخص��ص��ات والوظائف الھندس��یة؛ مبادئ التحلیل الھندس��ي؛ مقدمة في التص��میم الھندس��ي وتش��كیل الفریق؛ تحدید 

ئة یالقض���ایا المتعلقة بالتص���میم بالعامل البش���ري والب. المس���ألة الھندس���یة؛ بنیة النظام الھندس���ي المعماریة والتحلیل الوظیفي
لبدیلة؛ تقییم البدائل واختیار الفكرة؛ الدفاع وتقییم األداء للتص������میم؛ تقدیم التقاریر؛ أخالقیات ر اوالس������المة ؛  تولید األفكا

 .المھنة
 المرجع المقرر:

 Textbook: Philip Kosky, Robert T. Balmer, William D. Keat, George Wise, Exploring 
Engineering: An Introduction to Engineering and design, 4th ed. 

 ھعم 104طلب سابق: مت
 

 )0-1-3(3        ھعم: االستاتیكا 201
یل القوى ، العزوم ، عزم اإلزدواجأ یل  نظمة القوى : تحل یة.  توازن القوى ، التحل یة والثالث نائ في األنظمة ذات األبعاد الث

اإلنش����ائي : الس����نام المس����توي والھیاكل ، توزیع القوى : مراكز ثقل األجس����ام واألش����كال المركبة ، عزوم القص����ور الذاتي 
 للمساحات ، تحلیل الكمرات،  اإلحتكاك.

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

 ریض 107ریض و  106 :متطلب سابق
 

 )0-0-2(2        الھندسة والبیئة ھعم 203
تأثیر األنشطة الھندسیة والصناعیة على البیئة. وتغطي المحاضرات أساسیات النظم اإلیكولوجیة والتوازن  رریقدم ھذا المق

). وتغطي أیض��ا EIAالبیئي وأنواع التلوث وأنواع ومص��ادر وحدود الملوثات؛ باإلض��افة إلى أس��اس��یات تقییم األثر البیئي (
 قطاعات الھندسیة والصناعیة.تكنولوجیات مكافحة 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) 

 ریض 101 كیم و  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       ةالمشاریع الھندسیدارة إھعم:  402
أسالیب وطرق الحلول المنطقیة التخاذ القرارات في إدارة العدید من المشاریع الھندسیة. یتوقع من الطالب ھذا المقرر یقدم 

االلمام والفھم الدقیق واالسالیب المنطقیة للطرق واألدوات والخیارات المتاحة وكیفیة استخدامھا في بدء وتخطیط وادارة 
 طیالمشروعات وتخط اةیفي ذلك دورة حسیات إدارة المشاریع بما وانھاء المشاریع الھندسیة. یشتمل المقرر على أسا

المشاریع؛ مقدمة في  یموتنظ ف؛یومراقبة التکال ریاألداء والتقد ماتییوتق ةیالجدولة والتنبؤ بالتدفقات النقد اتیوتقن عیالمشار
 إدارة المخاطر.
 المرجع المقرر

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

 ال یوجد متطلب سابق:
 
 

 )0-1-2(2        قتصاد الھندسيھعم:اال 403
یھدف ھذا المقرر إلى تعریف طالب كلیة الھندس���ة بالمفاھیم األس���اس���یة لحس���ابات التكلفة. القیمة الزمنیة للمال. قیاس أس���ؤا 

 .  قطاع العامالتحلیل االقتصادي للمشاریع الارنة الخیارات. اھالك القیمة واالستثمارات. مق
  المرجع المقرر 

John A. White, Kenneth E. Case and David B. Pratt, “Principles of engineering economic 
analyses”, 5th edition. 

 متطلب سابق: ال یوجد
 

 المدنیةمقررات الكلیة اإلضافیة لبرنامج الھندسة  -ب
 

 )0،  1،  3( 3                                                                                ھعم: دینامیكا       202
 فیز 103  ,  ھعم 201: متطلب سابق

 
 ؛ والنسبیین والتسارع السرعة ؛ الجاسئة األجسام كینماتیكا ؛ النسبیة الحركة ؛ االنحنائیة الحركة : الجسیمات كینماتیكا
 الكینماتیكا ؛ التصادم ؛ الحركة وكمیة الدفع ؛ والطاقة الشغل ؛ نیوتن قانون : الجسیمات كینماتیكا ؛ رة الدوا المحاور
 الحركة وكمیة الدفع ؛ والطاقة الشغل ؛ العامة الحركة ؛ ثابت محور حول رن ا الدو ؛ االنتقال : الجاسئة لألجسام المستویة

 
 الكتاب المقرر:

J. L. Meriam and L. G. Kraige, “Engineering Mechanics, Volume 2, Statics, SI units 
Version”, Latest edition. 

   ھعم: برمجة الحاسوب209
  3)2-0-2( 

 یھدف ھذا المقرر إلى تعلیم الطالب حل المسائل الھندسیة باستخدام برنامج ماتالب
 المرجع المقرر:

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

  )0-2-3(3                                                                                    ریض: الطرائق العددیة 254
طرائق عددیة  لحل المعادالت غیر الخطیة ، حساب األخطاء المرافقة لھذه الطرائق ومعدالت تقارب الطرائق التكراریة 

، الطرائق المباشرة والتكراریة لحل نظم المعادالت الخطیة ، حساب األخطاء المتعلقة بھذه الطرائق ، اإلستكمال 
غة الخطأ المرافق لھذا اإلستكمال ، التفاضل والتكامل العددي بما في ذلك األخطاء المتعلقة باستخدام كثیرات الحدود وصی

 بھ ، مدخل للحلول العددیة للمعادالت التفاضلیة العادیة
 المرجع المقرر:

Rizwan Butt and Yacine Benhadid, "An Introduction to Numerical Analysis" 
 ریض107متطلب سابق: 
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 المدنیةوصف مقررات تخصصات الھندسة  3-4
 
 
 هندسة االنشاءات -

 )0، 1، 3( 3                                                                      ھمد: میكانیكا المواد 302
إلجھاد واالنفعال وقانون ھوك. مفھوم االنھیار. إجھاد الخضوع امقدمة وأساسیات میكانیكا المواد القابلة للتشكل. مفھوم 

واإلجھاد المسموح بھ. معامل األمان والتصمیم المعتمد على اإلجھاد المسموح بھ. اإلجھاد المتعامد الناتج عن أحمال محوریة 
ل االنحناء في الكمرات.  تحوی وعزم انحناء.  إجھاد القص الناتج عن قوة قص وعزم التواء. الرسم البیاني لقوة القص وعزم

 اإلجھاد واالنفعال ودائرة مور.  االنبعاج المرن لألعمدة. 
 ھعم 201متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

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

 )2، 0، 0( 1                                                                ھمد: معمل میكانیكا المواد 530
مقدمة عن إستخدام البرامج العددیة لحل بعض مسائل میكانیكا المواد. شرح معملي عن التشوھات المحوریة وتأثیر بویسون. 

دة المستدیرة. حساب أحمال اإلنبعاج لألعمحسلبات معملیة لتشوه العوارض وقیاس زاویة اإللتواء وإنفعال القص في األذرع 
أیضا حساب معامل المرونة للثني لمعادن مختلفة تحت تأثیر األحمال  .بإستخدام عالقة أویلر تحت ظروف نھایات مختلفة

 الجانبیة 
 

 ھمد 302، متطلب مرافق: ال یوجد   متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

Textbook: Mechanics of Materials by Beer, Johnston, Dewolf, and Mazurek, 
Latest Edition in SI Units, McGraw Hill. 

 
 )2،  0، 2( 3                                                     ھمد: خواص واختبار المواد اإلنشائیة 306

واالنفعال للخرسانة وقضبان التسلیح، خواص إلجھاد االخواص العامة، االختبارات والمواصفات  للمواد الھندسیة. عالقة 
واختبارات مكونات الخرسانة (االسمنت، الركام، الماء، اإلضافات) متطلبات وتصمیم الخلطات الخرسانیة، خلط و صب 

 ومعالجة الخرسانة، ضبط الجودة والتقییم اإلحصائي.
 ھمد 305, ھمد 302متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

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-اإلنشائيھمد: التحلیل  036

تحلیل  .تصنیف المنشآت والعناصر اإلنشائیة، حساب األحمال على المنشآت. االستقرار و التحدید االستاتیكي للمنشآت
القص و عزوم االنحناء. حساب االنحراف في  اإلطارات المحددة استاتیكیا. حساب ردود االفعال و القوى المحوریة و قوى

تحلیل الكمرات و االطارات و الجملونات الغیر  .الكمرات و االطارات و الجملونات باستخدام طریقة الشغل االفتراضي
  .محددة استاتیكا باستخدام طریقة القوة . مقدمة على تطبیقات الحاسوب

 ھمد 302متطلب سابق:  
 الكتاب المقرر:

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

كود البناء السعودي واالمریكي، طریقة التصمیم،  مقدمھ للعناصر الخرسانیھ المسلحھ والمنشآت، كودات البناء، موجزعن
االحمال، ومجامیع االحمال في الكود السعودي، االحمال   FGBVالنھایات الحدیھ، وتصمیم الخرسانھ المسلحھ، معامالت

رات موتأثیرھا. خواص المواد الخرسانیھ وحدید التسلیح. سلوك االنثناء للكمرات الخرسانیھ المسلحھ، تحلیل وتصمیم الك
للالنثناء والقص على ضوء طریقة تصمیم المقاومھ في كود البناء السعودي. الربط، طول حدید التسلیح الكافي للربط 

تحلیل وتصمیم الكمرات المستمره ونظم البالطات ذات االتجاه  .متطلبات الخدمیھ للمنشآت الخرسانیھ المسلحھ .والوصالت
تحلیل وتصمیم  .جاه واحد). تحلیل وتصمیم األعمدة الخرسانیة القصیرةالواحد (بالطات مصمتھ وذات اعصاب في ات

  .القواعد الخرسانیة المنفصلة
 ھمد 360ھمد و  306متطلب سابق:  
 الكتاب المقرر:

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-ھمد: التحلیل اإلنشائي 460
تحلیل المنشآت الغیر محددة استاتیكیا باستخدام طریقة الجساءة وتطبیقاتھا لتحلیل الجمالونات والكمرات واإلطارات تحت 

مقدمة عن دینامیكا  .الطرق التقریبیة لتحلیل إطارات المباني . االنفعاالت المسبقة والحرارة تأثیر األحمال وتاثیرات
 المنشاءات و تطبیقاتھا على األنظمة المختلفة تحت تأثیر األحمال الدینامیكیة 

 ھمد 360متطلب سابق:  
 الكتاب المقرر:

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

 )4،  0، 1( 3                                                              ھمد: تحلیل وتصمیم المباني 462
نشائي التحلیل والتصمیم اإل ةكامل عملیتعملیة تصمیم المنشآت: التصمیم المبدئي و اختیار النظام اإلنشائي المناسب. 

وتنفیذھا من خالل مشروع على مدى فصل كامل یتم فیھ تصمیم منشآت حقیقیة بإستخدام برامج حدیثة للحاسب ویشتمل 
 ذلك على: تمثیل ونمذجة المنشآت، تقدیر أحمال الجاذبیة والریاح، التحقق من النتائج وإعداد الرسومات والتفاصیل اإلنشائیة.

 ھمد470  متطلب سابق:
 الكتاب المقرر:

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                                    ھمد: التحلیل اإلنشائي باستخدام العناصر المحدودة 464

المنشأ، ومفاھیم في النمذجة. تحلیل الھیاكل، البالطات،  تجزئمقدمة في طریقة العناصر المحدودة: أنواع العناصر، 
الجدران والقواعد باستخدام برامج حاسوبیة. إخراج وتفسیر النتائج. التحقق من حلول الحاسوب بمقارنتھا مع حلول معروفة 

 وطرق الكود.
 ھمد  460متطلب سابق   
  الكتاب المقرر:

Textbook:   Finite element book and ETABS user’s manual 



22 

 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

     
 
 )0، 1 ،3( 3                                                                    ھمد:  ھندسة الجسور 664

تندة ت الجسور المسأنواع الجسور. كودات التصمیم وأحمال الجسور. تحلیل العناصر الفوقیة من الجسور. تصمیم بالطا
والكمرات المركبة). تحلیل وتصمیم االجزاء السفلیة  الفوالذیةالخرسانیة والكمرات مسبقة االجھاد والكمرات على الكمرات (

  .من الجسور
   ھمد470متطلب سابق:  
 الكتاب المقرر:

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                                                 ھمد: التصمیم المقاوم للریاح والزالزل 468
متطلبات ومعاییر التصمیم المقاوم للریاح والزالزل في  .طبیعة ومفاھیم وخصائص الریاح والزالزل وتأثیرھا على المباني

كود البناء. حساب احمال الریاح والزالزل. مفاھیم: اإلطارات المقاومة للعزوم, الشكل الھندسي للمنى, األنظمة اإلنشائیة, 
 .سوباتراكیب األحمال وطرق التحلیل. متطلبات التصمیم وتفاصیل التسلیح في كود البناء. تطبیقات على الح

 ھمد470 متطلب سابق:  
 الكتاب المقرر:

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 -ھمد: تصمیم الخرسانة المسلحة   470
 
صمیم األعمدة ت –بیانات التفاعل بین العزم و القوة  –تحلیل وتصمیم األعمدة الخرسانیة تحت تأثیر  انحناء وقوة الرأسیة  -

تحلیل وتصمیم البالطات ذات  -تصمیم األعمدة الطویلة مع وجود أو غیاب الحركة الجانبیة   -تحت تأثیر العزم المزدوج 
مقدمة  –تحلیل وتصمیم الجدران الساندة  -تحلیل وتصمیم األساسات الفردیة و المشكلة  . االتجاھین بطریقة التصمیم المباشر

 مشروع تصمیم –إللتواء الكمرات ، الكمرات العمیقة ، المدرجات 
  ھمد  370متطلب سابق : 
 الكتاب المقرر:

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                                                                معدنیةال تإلنشاءاھمد: ا 473
وتصمیم األعضاء . مقاومة (LRFD)مقدمة في أنواع الفوالذ والمنشآت الفوالذیة. أسس طریقة األحمال والمقاومة القصوى 

المربوطة باللحام والمسامیر تحت تأثیر شد محوري. مقاومة وتصمیم العوارض واألعمدة تحت تأثیر األحمال المركزة 
ل حلیل وتصمیم أسقف الجیزان الشبكیة وھیاكتر المركزة. تصمیم الربط باللحام والمسامیر، الوصالت وقواعد األعمدة. یوغ

 المباني.
     ھمد 360متطلب سابق   :  : 

 الكتاب المقرر:
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. 
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أساسیات اإلجھاد المسبق، مواد االجھاد المسبق . اإلجھاد المسموح بھ وطرق التصمیم باستخدام المقاومة الحدیة. تحلیل 
 .وتصمیم الكمرات للثني و القص واالنحراف. نظام البالطة

     ھمد047متطلب سابق  :    
 الكتاب المقرر:

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. 
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یة اإلضافات الكیمیائ  .ةدراسة بنیة ومكونات عجینة االسمنت المتصلد  ي.بورتالندالالتركیب الكیمیائي لالسمنت 
جودة   عالجة الخرسانة. دیمومة الخرسانة.وم الطقس الحارالخرسانة الطریة. الخرسانة في خصائص  والبوزوالنیة.

 .مشروعزیارات میدانیة و  .للمواصفات الخرسانة والمطابقة
 ھمد 306متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

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

 )0، 1 ،3( 3                                           : مواضیع مختارة في التحلیل و التصمیم اإلنشائيھمد 478
مواضیع مختارة في الھندسة االنشائیة والتي لم تغطي بالمقررات األخرى وعلي سبیل المثل : اساسیات التحلیل الدینامیكي 

اة و ص ،خزانات المیللمنشاءات، ومقدمة عن التصمیم الزلزالي للمنشآت, تصمیم أنظمة مختلفة من  البالطات ، حوائط الق
 الصوامع. 

 ھمد  470  متطلب سابق:
 الكتاب المقرر:

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                                                    ھمد:  تأھیل المنشآت الخرسانیة المسلحة 947
حالة  .عادة التأھیلإصالح وإلمعاییر ل ./ األداءمتطلبات، الإطالة العمر االفتراضي للمباني /عادة التأھیلمواضیع في إ

متانتھا وكفاءتھا مرونتھا ووتحملھا  قوةالمباني لتحسین تأھیل إعادة  .القائمة للمبانياإلنشائي تقییم وال القائمة لمبانياوظروف 
 المباني. التشغیلیة. الطرق التقلیدیة وغیر التقلیدیة  لتقویة

 ھمد470متطلب سابق:  
 الكتاب المقرر:

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.  

 
 ھندسة جیوتكنیكیة -2

 )2، 0، 0( 1                                                                    میكانیكا التربة عملمھمد:  380
رج الحبیبي التد .المناخل طریقة -التدرج الحبیبيللتربة.  وزن النوعيال. ،اللدونة واالنكماشسیولةحدود ال. محتوى الرطوبة

ونسبة  ینيالھیدروجالرقم . التربة في . األمالحالنفاذیة. كثافة التربة في الحقل. معامل الدمك. تجربة الھیدرومیتر طریقة-
 .المحاور ثالثيالضغط  . تجربة االنضغاط . تجربةغیر المحصور الضغط . تجربة القص المباشر. تجربةالمواد العضویة
 ال یوجد متطلب سابق:

 ھمد 382متطلب مرافق: 
 الكتاب المقرر:

Textbook: Engineering properties of Soil and their Measurements byJ.E.,Bowells, McGraw-
Hill , Latest Edition. 

 
 )1،0، 2( 2                                                                  1-: ھندسة جیوتكنیكیةھمد 382

اذیة التربة. دمك التربة. النفأنواع وتصنیف الصخور. تكون التربة. عالقات الوزن والحجم. حدود قوام التربة. تصنیف 
 وتسرب المیاه. اإلجھاد الكلي والفعال. الجھد في التربة باستعمال نظریة المرونة.

 جیو 281،ھمد 302متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

Textbook: Braja M. Das, "Principles of Geotechnical Engineering", Brooks-Cole-Thomson Learning. 
 
 )1،0، 2( 2                                                                2-ندسة جیوتكنیكیةھمد: ھ 184

 الضغوط الجانبیة للتربة. الحوائط الساندة. .انضغاط التربة. قابلیة مقاومة القص في التربة. ثبات المنحدرات
 ھمد 382متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

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

 )1،0، 2( 2                                                                        ھمد: ھندسة األساسات  483
األساسیة  المالمح. أساسات اللبشة. األساسات المشتركة. األساسات المنفصلة. ةضحلقوة تحمل األساسات ال. موقعالتحریات 

 .لكود التربة واألساسات السعودي
      ھمد037ھمد و    481متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

Textbook: Braja, M. Das, "Principle of Foundation Engineering", Brooks-Cole-Thomson Learning. 
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 .التحمیل الجانبي للركائز. ھبوط الركائز. قوة تحمل الركائز.قوة تحمل الركیزة. أنواع األساسات العمیقة. مفاھیم عامة

 .نالكیسوأساسات . الدعامات المحفورة. ركائز الصفائح. الحفر والتدعیم
 ھمد 470 متطلب سابق: 

 ھمد 483متطلب مرافق: 
 الكتاب المقرر:

Textbook: Braja, M. Das, "Principle of Foundation Engineering", Brooks-Cole-Thomson Learning. 
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الصخور والكتل الصخریة. الخواص الدلیلیة للصخور وقیاسھا في الحقل والمختبر. االجھادات وطرق قیاسھا.  تصنیف
 االنھیار. ثبات الكتل الصخریة. رالتشوھات. قوة التحمل ومعایی

 ھمد 481متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

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                                                    ھمد: تحسین المواد الجیوتكنیكیة 684

الكیمائیة، وطرق  ق، الطرةللتطبیقات الھندسیة. طرق تثبیت التربة و الصخور وتشمل: الطرق المیكانیكیتحسین أداء التربة 
 تسلیح التربة.
 متطلب سابق:

 ھمد 483متطلب مرافق: 
 الكتاب المقرر:

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                                          ھمد: الھندسة الجیوتكنیكیة في المناطق القاحلة 784

اخیة، التربة تربة االنتفالتربة غیر المشبعة. إنشاء وتصمیم األساسات على: ال ةجیولوجیة المناطق القاحلة. مقدمة لمیكانیكی
جود لى والمشتملة عو المفككة الصخریة الرسوبیة لتكویناتا االنھیاریة، التربة االنكماشیة، تربة الوس، تربة السبخة،

 وذات المنشأ البحري والكثبان الرملیة. تكھفات
 ھمد 481متطلب سابق: 
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التربة. أسس  ةسلوك التربة. تطبیقات الحاسب اآللي في الھندسة الجیوتكنیكیة. انضغاط التربة وتسرب المیاه. دینامكی
 میكانیكیة التربة غیر المشبعة. الھندسة الجیوبیئیة.

 ھمد 481متطلب سابق: 
 

 ھمد: مقدمة في تصمیم األنفاق 489
نبذة عن التطور التاریخي لألنفاق، طرق تشیید مشاریع األنفاق، تصمیم أنظمة األنفاق المدعمة، أنظمة الرصد و المراقبة 

 .األرضیة في األنفاق، تقییم المخاطر في مشاریع األنفاق
 ھمد 481متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

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

 
 
 
 ھندسة مصادر المـیـاه -3
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الھیدروستاتیكیة على الوحدات واألبعاد، خصائص الموائع، ضغط الموائع عند نقطة، تغیر الضغط مع العمق، القوى 
األسطح المستویة واألسطح المنحنیة، الطفو واالتزان لألجسام العائمة والمغمورة، أنواع التدفق (مستقر، غیر مستقر، 

  .(منتظم، غیر منتظم)، معادلة االستمراریة، معادلة الطاقة، معادلة الزخم (كمیة الحركة
 ال یوجدمتطلب سابق: 

 ھعم 202متطلب مرافق: 
 اب المقرر:الكت

Textbook: Fundamentals of Fluid Mechanics Latest Edition (SI Version). Authors: 
Munson,Okiishi, Huebsch, Rothmayer 
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نولدز، ، أنواع تدفق األنابیب ورقم ریةالفواقد الثانوی،معادلة الطاقة، فواقد االحتكاك الرئیسیة، فواقد الوصالت والمحابس 
توصیل األنابیب على التوالي، توصیل األنابیب على التوازي، حساب قدرة المضخة، تدفق أنابیب غیر مستقر (المطرقة 

حة ، عدد فرود، التدفق المنتظم، التدفق الحرج، أساسیات تصمیم القناة ،الطاقة النوعیة، المائیة)، تصنیف تدفق القنوات المفتو
 .التدفق غیر المنتظم السریع (القفزة الھیدرولیكیة)، مقدمة في التدفق غیر المنتظم المتدرج

 ھعم 202، ھمد 320متطلب سابق:  
 الكتاب المقرر:

Textbook: Hydrology & Hydraulic Systems by Ram S. Gupta, Published by Prentice-Hall, New 
Jersy, U.S.A. 
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تعیین اللزوجة، التدفق خالل الفتحات الصغیرة، تطبیقات على معادلة برنولي، التدفق خالل مقیاس فنشوري، اصطدام 
النفاثات المائیة باألسطح، التدفق فوق الھدارات، اتزان األجسام الطافیة، الفواقد في األنابیب، قیاس السرعة في القنوات 

، التدفق المنتظم في القنوات المفتوحة، تطبیقات أسس الطاقة النوعیة والقوى المفتوحة، اختبار أداء المضخات المركزیة
 النوعیة على القفزة الھیدرولیكیة.

 ال یوجد متطلب سابق:
 ھمد 324متطلب مرافق: 
 الكتاب المقرر:

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                                                                   ھمد: المنشآت المائیة 423
تصمیم منشآت مداخل ومخارج قنوات الري, منشآت التقاطع, العبارات, السیفونات, المفایض, تبدید الطاقة أسفل المنشآت 

 السدود. المائیة, تصمیم
 ھمد 324متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

Textbook: Novak, P., Moffat, A. Nalluri, C. and Narayanan, R., Hydraulic Structures, 3ed Ed., 
2001 
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درولوجیة، والمیزانیة المائیة وبیانات األرصاد الجویة، العملیات الھیدرولوجیة: ھطول األمطار؛ التبخر؛ النتح؛ الدورة الھی
 الجریان السطحي و الجریان فى الجداول؛ .المیاه الجوفیة واآلبارتكوینات ؛ التسرب

 ھمد 324:  متطلب سابق  
 الكتاب المقرر:

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  
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المجاري المائیة وعالقة المنسوب  مراجعة عناصر الدورة الھیدرولوجیة, حسابات معدل تساقط األمطار, التدفق في
بالتصرف, معدالت التسرب، المنحنیات المائیة للماء الخارج من األحواض المائیة. تقدیر الماء المحزون بالمجاري الطبیعیة 

ه اوالخزانات, مبادئ االحتماالت في التصمیم ذي الفترات المتكررة, تحلیل تكرار الفیضان ومنحنیات التدفق, ھیدرولیكا المی
 الجوفیة, اآلبار والتأثیرات الجانبیة, تشیید وصیانة اآلبار.

 ھمد 424متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

1. Engineering Hydrology, by Wilsan, Wiley. Latest edition 

2. Groundwater Hydrology by Todd, Wiley. Latest edition 
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یھدف المقرر إلى التعرف على المبادئ الرئیسیة لتخطیط مصادر المیاه؛ تحدید إمدادات المیاه والطلب على المیاه من 

بیئیة، ، واالجتماعیة والتشریعیة، والالموارد الممكنة وأغراض مختلفة وتحقیق اعتبارات مختلفة في التخطیط: االقتصادیة
  .ودراسة تخطیط مصادر المیاه للملكة العربیة السعودیة

 ھمد 424متطلب سابق:  
 الكتاب المقرر:

Text Book: “Water Resources Planning” by Dzurik , Andrew and Threiaque , David.  1990, 
Roman and Littlefield  
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التحلیل البعدي (نظریة باكنجھام) والتشابھ، مراجعة مبادئ بقاء الكتلة والطاقة والزخم (كمیة الحركة) في الھیدرودینامیكا، 

)، لضاغط، القدرة، الكفاءة(انیات الخاصة بالمضخات أنواع المضخات والتربینات، منحنیات النظم الھیدرولیكیة، المنح
توصیل المضخات على التوازي والتوالي، تطبیقات للمضخات والتربینات في أنظمة تدفق أنابیب منتشرة (محطات الضخ 

 )في شبكات توزیع المیاه وخطوط أنابیب النقل، التربینات في مجال تولید الطاقة المائیة
 ھمد 324متطلب سابق: 

 تاب المقرر:الك
Textbook: Hydrology & Hydraulic Systems by Ram S. Gupta, Published by Prentice-Hall, 
New Jersy, U.S.A. 
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تطبیق مبادئ حفظ الكتلة والطاقة وكمیة الحركة (الزخم) على تدفق السوائل في القنوات المفتوحة. دراسة أنواع التدفق في 
لتدفق ا(القنوات المفتوحة سواء التدفق المنتظم أو غیر المنتظم مع أمثلة على ذلك. مواضع التحكم الھیدرولیكي للتدفق 

تغیرات طبوغرافیة طفیفة بقاع القناة (سواء باالرتفاع أو االنخفاض) أو خالل القنوات الحرج) والتدفق النوعي والتدفق فوق 
التدفق الغیر منتظم سواء منھا المتغیر بشكل سریع أو بشكل متدرج. تصمیم قطاعات القنوات المفتوحة  .ذات العرض المتغیر

  .سواء منھا ذات المواد الصلبة أو ذات التربة المتحركة
 

 ھمد 324 متطلب سابق:
 الكتاب المقرر:

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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یھدف المقرر إلى تعریف الطالب ببرامج حاسوبیة في ھندسة المیاه في مجاالت الھیدرولیكیا والھیدرولوجیا. یتعلم الطالب 

أمثلة لتطبیقات ھیدرولوجیا المیاه السطحیة  أثناء دراسة المقرر نمذجة سریان القنوات المكشوفة والمغلقة، وكذلك نمذجة
والجوفیة. یتم تعریف الطالب بكیفیة وضع الشروط الحدودیة وكذلك معایرة النماذج. من أمثلة برامج تطبیقات الحاسوب 

 HEC-RA ،WaterCad ،HEC-HMS ،HYDROMED ،MODFLOW :التي قد یدرسونھا
 

 ھمد 424متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

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 

 
 

 ھندسة النـقــل -4
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ھذا المقرر ھو مقدمة في تحلیل وتصمیم العناصر األساسیة ألنظمة النقل، ویشمل الطرق وأنظمة المرور، ونظام النقل 

  .ومبادئ التصمیم الھندسي، وتحلیل السعة، وعالقات التدفق المروري، وتخطیط النقل، والتنبؤ بالطلب على النقل العام،
 

 احص 101متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

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

 
 

 )0، 1، 3( 3                                                                    ھمد:  ھندسة الطرق 431
خواص النقل على الطرق، التحلیل االقتصادي للطرق، الطرق والبیئة، تخطیط الطریق، التصمیم الھندسي للطریق، 

 التقاطعات، التصمیم اإلنشائي للرصف، تقویم وصیانة الرصف.
 212ھمد ، ھمس  382ھمد ،  430متطلب سابق:

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

 
 )2، 0، 0( 1                                                                     ھمد:  معمل الطرق 432

رق, الغرض من إختبارات مواد الطرق, خواص وإختبارات التربة والركام, خواص وإختبارات المواد مواد إنشاء الط
 .أضرار الرصفیات ,االسفلتیة, تصمیم الخلطات االسفلتیة

 ھمد ، 380متطلب سابق : 
 ھمد 431متطلب مرافق:  

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

 
 )0، 1، 3( 3                                                           ھمد: ھندسة السكك الحدیدیة 435

مدخل إلى أنظمة النقل بالسكك الحدیدیة، مصطلحات السكك الحدیدیة، السكك الحدیدیة في المملكة العربیة السعودیة، 
سرعة القطار، الطاقة، متطلبات التسارع)، مكونات السكة، المحاذاة الرأسیة واألفقیة (ة لحركة القطارات الجوانب الدینامیكی

  .لمسار السكة، ساحات السكك الحدیدیة، المحطات واألرصفة، التحكم بحركة القطارات على السكك الحدیدیة، واإلشارات
 ھمد 431متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

Textbooks :Railway Engineering by S.C. Saxena and S.P.Arora (2013) 
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 )0، 1، 3( 3                                                                   ھمد:  ھندسة المرور 436
ً لخصائص تدفق حركة المرور، دراسات األحجام المروریة وخصائصھا، دراسات  ً متعمقا یتضمن ھذا المقرر شرحا
السرعة، دراسات زمن الرحلة والتأخیر، دراسات مواقف السیارات، دراسة الحوادث المروریة، أجھزة التحكم المروري، 

 .وتصمیم اإلشارات المروریة الضوئیة في التقاطعات
 ھمد 430متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

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

 )0، 1، 3( 3                                                  ھمد:  تحلیل وتصمیم أنظمة الرصف 437
یوفر ھذا المقرر للطالب مفھوم خدمة الرصف، عوامل التصمیم، أنواع الرصیف، االختالفات األساسیة بین أنواع الرصیف، 

األساسیة بین أرصفة المطار والطرق السریعة، اإلجھادات في الرصف المرن، االعتبارات المروریة، المواد االختالفات 
وتوصیف المواد لطبقات الرصف المختلفة، التباین في الرصف والمواد، وطرق تصمیم الرصف. وتطبیقات الحاسوب في 

 .تحلیل الرصف
 ھمد 431متطلب سابق:  

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

 )0، 1، 3( 3                                                              ھمد: النقل العام الحضري 438
یغطي مقرر النقل العام الحضري المواضیع التالیة: العوامل المؤثرة في احتیاجات النقل الحضري، اإلطار العام لتقدیر 
الطلب على النقل العام، الخصائص التقنیة وتأثیرھا على السعة، وجودة الخدمة والتكلفة، جمع البیانات وتحلیلھا، مراقبة 

  .طر، جدولة المركبات والسائقیناألداء، تصمیم المسارات، تحدید التقا
 ھمد  430متطلب سابق:  

 الكتاب المقرر:
Textbook: V. R. Vuchic. Urban Transit: Operations, Planning, and Economics. John Wiley 
& Sons, Inc., 2005. 

 
 )0، 1، 3( 3                                                                    ھمد: صیانة الرصف 439

مفاھیم مستوى الخدمة والصیانة للرصف ، تقویم حالة الرصف، أنواع صیانة الرصف وإعادة التأھیل، تعریف عیوب 
تقویم ف اإلنشائیة والوظیفیة، الالرصف المرن، معالجة عیوب الرصف، فعالیات الصیانة، قرارات الصیانة، تغطیات الرص

 االقتصادي لبدائل صیانة الرصف.
 ھمد 431متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

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  

 
 
 
 
 
 
 ھندسة بیـئیـة -5
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 )2، 0، 0( 1                                                    ھمد: معـمل المیـاه ومیـاه الصـرف 443

التعرف على الجوانب الفنیة الختبارات میاه  .المختبریة المتعلقة باختبار جودة میاه الشرب ومیاه الصرف الصحيالتجارب 
الشرب ومیاه الصرف الصحي، مع تحدید االختبارات الالزم لمراقبة جودتھما. تحلیل عینات میاه الشرب ومیاه الصرف 

 .الصحي لمعاییر الجودة األكثر شیوعا
  یوجدال ق: متطلب ساب

 ھمد 448: رافقمتطلب م
 الكتاب المقرر:

Metcalf & Eddy, Inc. “Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse”, Textbook:  
(2003). .Hill Inc-edition, McGraw th4 

 
 

 )0، 1، 3( 3                                                                   ھمد: الھندسة البیئیة 444
، نمذجة األكسجین المذاب. تلوث الھواء: معدل BODأنظمة المیاه الطبیعیة: آلیات المعالجة الذاتیة، استھالك الـ 

ة: األنواع، الخصائص، اإلدارة المتكاملة، االنخفاض، االستقرار، انتشار الملوثات، تقنیة التحكم. إدارة النفایات الصلب
التجمیع، إعادة االستخدام والتدویر، المدافن الصحیة. التلوث الضوضائي: المصادر، اآلثار، القیاسات، المواصفات، 

 التحكم. تقییم األثر البیئي: التعریف، األھمیة، الخصائص الرئیسیة.
 ھمد 448متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

Textbook: Mackenzie Davis and Susan Masten, "Principles of Environmental Engineering and 
Science",  McGraw-Hill Education; 3 edition (January 14, 2013) 

 
 
 

 )0، 1، 3( 3                                    ھمد: معـالجة میاه الصـرف وإعـادة استخـدامھا  445
االستخدام، مصادر المیاه إلعادة االستخدام، تقنیات المعالجة المناسبة إلعادة االستخدام، التخطیط ودراسة تطبیقات إعادة 

 الجدوى ألنظمة إعادة االستخدام، تنظیم إعادة استخدام الحمأة.
 ھمد 448متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

Textbook:  Metcalf & Eddy, "Water Reuse: Issues, Technology and Applications", McGraw-
Hill Inc. (Last Edition) 
 

 
 )0، 1، 3( 3      التقییم البیئي و إدارة األنظمة البیئیةھمد:  446

معرفة مبادئ تقییم األثر البیئي یتضمن التعریف و نبذة تاریخیة و القوانین و االدوات المتعلقة بتقییم االثر البیئي. وتركز 
البیئي على االستخدام الفزیائي والبیولوجي واإلنساني لتحقیق جودة الحیاة مع دراسة حاالت و امثلة مبادئ تقییم األثر 

 .تطبیقیة
 ھمد 448ھمد،  447متطلب سابق:  

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

 )0، 1، 2( 2                                                 اإلمداد بالمیاه والصرف أنظمة  :ھمد 447
 الحرائق، خزن كمیات المیاه الالزمة إلطفاء، والعوامل المؤثرة تقدیر عدد السكان، استھالك المیاهوكمیات المیاه حساب 

ات تصمیم وتحلیل شبكمیاه األمطار والسیول، وكمیات میاه الصرف حساب ، تصمیم وتحلیل أنظمة شبكات المیاه. المیاه
 میاه الصرف وشبكات تصریف السیول. اإلجھادات واألحمال على األنابیب، ظاھرة التآكل، المضخات ومحطات الضخ.

 ال یوجدمتطلب سابق: 
 ھمد 424: رافقمتطلب م

 الكتاب المقرر:
Textbook:  Terence J. Mcghee, "Water Supply and Sewerage", McGraw-Hill Inc. 

 
 

 )0، 1، 2( 2                                                 ھمد: معـالجة المیـاه ومیـاه الصـرف 448
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المبادئ األساسیة والممارسات الحالیة في تنقیة المیاه، معالجة میاه الصرف الصحي البلدیة، ومعالجة الحمأة. خصائص 
مبادئ تصمیم وحدات تنقیة میاه الشرب ومعالجة میاه الصرف المیاه السطحیة والجوفیة، ومیاه الصرف الصحي البلدیة. 

الصحي. معاییر وخصائص میاه الشرب. معاییر إعادة استخدام المیاه المعالجة والتخلص منھا. خصائص الحمأة الناتجة 
عالجة میاه عن عملیات المعالجة وطرق معالجتھا واالنتفاع منھا. رحلة میدانیة إلى محطة تنقیة میاه الشرب أو محطة م

 .الصرف الصحي
 ھمد، 324ھعم،  203متطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

Textbook: Mark J. Hammer, Sr, and Mark J. Hammer, Jr "Water and Wastewater 
Technology", Pearson Higher Education 
 
 

 )0, 1, 3( 3                                      : مقدمة إلدارة النفایات الصلبةھمد  449
دارة النفایات نظام إ -إعادة استعمال النفایات البلدیة الصلبة وتدویرھا  –النفایات البلدیة الصلبة ومكوناتھا ومعدالت إنتاجھا 

وسائل التخلص من النفایات  –محطات التحویل  –محطات الفرز والمعالجة  –عملیات الجمع والنقل  –البلدیة الصلبة 
 .أنواع النفایات الخطرة وطرق التعامل معھا -البلدیة الصلبة بما في ذلك الدفن الصحي 

 ھمد 447، ھمد 448متطلب سابق: 
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                                                                     ھندسة التحكم في تلوث الھواءھمد :  450
تلوث الھواء ومصادره، تصنیف ملوثات الھواء، وحدات قیاس تركیز الملوثات، آثار ملوثات الھواء على صحة وحیاة 

معاییر (السلوك الفیزیائي والكیمیائي للملوثات في الغالف الجوي، الضوابط التنظیمیة لتلوث الھواء اإلنسان والبیئة، 
، وسائل الوقایة والتحكم فى تلوث الھواء، )االنبعاثاتالمغلقة، ومقاییس ومقاییس جودة الھواء وجودة الھواء في األماكن 

 .تأثیرملوثات الھواء والمناخ العالمي
 ھمد 448متطلب سابق: 

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

 

 )0, 1, 3( 3                         المعالجة المتقدمة لمیاه الشرب والصرف الصحى ھمد: 451
یتناول المقرر دور محطات تنقیة میاه الشرب في توفیر إمدادات المیاه ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي في الحد من 

ري. سوف یركز ھذا المقرر على انتشار التلوث والحفاظ على الصحة العامة التي تعتبر ضروریة للمجتمع البش
التكنولوجیات األساسیة لتنقیة میاه الشرب. وصف وتصمیم جمیع عملیات المعالجة والتي تشمل العملیات الفیزیائیة 
 .والكیمیائیة. وسوف یكون ھناك تركیز على جودة المیاه ووظائف كل وحدة معالجة في مراحل التنقیة داخل المحطة

یتناول المقرر وصف وتحدید وتصمیم جمیع عملیات میاه الصرف الصحي والتي تشمل  وباإلضافة إلى ذلك، سوف
 .العملیات الفیزیائیة والكیمیائیة والحیویة

 ھمد 448  متطلب سابق:
Textbook: Metcalf & Eddy, Inc. "Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, 

Fifth edition, McGraw-Hill Companies, Inc., New York, NY. 
 

 
 ھنـدسة وإدارة التشیید -6
 
 

 )0, 1، 3( 3                                                             ھمد: مقدمة لعقود التشیید 411
الھندسیة. یشمل  األنشائیةیغطي المقرر مبادئ عقود التشیید والبناء بما فیھ أنواع وأختیار العقود المناسبة لطبیعة المشاریع 

محتوى المقرر على أركان العقود، حقوق و واجبات أطراف العقد كالمالك و األس�������تش�������اري والمقاول وفق كل نوع من 
العقود، إضافة الى التطرق الى نظام المنافسات والمشتریات و العقد الموحد في المملكة العربیة السعودیة. كما تستعرض 

  .لیة للعقود مثل عقد الفدك، و كیفیة أستخدام العقود في أدارة المشروعات الھندسیةالنماذج القیاسیة الدو
 ساعة معتمدة 110إتمام  متطلب سابق:
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 ال یوجد :رافقمتطلب م 
 الكتاب المقرر:

Textbook:  Keith Collier, "Construction Contracts", Prentice Hall. 
 
 

 )0, 1، 3( 3                                                              ھمد: تقدیر تكلفة التشیید 412
, التقدیر البیني, التقدیر التفص�������یلي. تقدیر األعمال الترابیة،, الخرس�������انات, أعمال البناء, رعملیات التقدیر, مفھوم التقدی

ر للمش����اریع الض����خمة, الربحیة,  إنتاجیة العمال, التقدیالنجارة والحدادة, التقدیر لألعمال المیكانیكیة والكھربائیة, التش����یید 
 , مشروع طالبي جماعي.تباستخدام الحاسب اآللي, إستراتیجیة العطاءا

 ساعة معتمدة 110إتمام  متطلب سابق:
 ال یوجد: رافقمتطلب م

 الكتاب المقرر:
Textbook: Stephen and Roger W. Liska, "Building Construction Estimating", McGraw-Hill. 

 
 )0, 1، 3( 3                                                            ھمد: جدولة التشیید 413

تخطیط التش����یید, جدولة التش����یید باس����تخدام تقنیات مختلفة في المس����ار الحرج, الجدولة االحتمالیة، توزیع الموارد المقیدة 
 كات, تقنیات لجٌدولة األعمال المتكررة، تحدیث الجداول الزمنیة للتشیید.والغیر مقیدة، تقلیص الشب

 ال یوجد  متطلب سابق:
 ھمد 419: رافقمتطلب م

 الكتاب المقرر:
Textbook: Jimmie W. Hinze, Construction Planning and Scheduling, 4th Edition, Prentice 
Hall PTR, 2011 

 
 

 )0, 1، 3( 3     الھندسة و إدارة التشییدھمد: مواضیع مختارة في  415
في تخص����ص إدارة  ھذا المقرر س����وف تغطي النظریات الحدیثة والمعاص����رة واألدوات التي س����وف تكون مفیدة للطالب

على موض����وع واحد أو  المقرر یحتوي قد الحالیة في إدارة البناء. األمورریدة من التش����یید. یغطي المقرر موض����وعات ف
 المركزة. عالموضیسلسلة من 

 ساعة معتمدة 110إتمام  سابق: متطلب
 
 )0, 1، 4( 4                                                            التشیید إدارةھمد:  941

كالیف صیانة الخرسانیة, ت مقدمة لصناعة التشیید, مقدمة لتقدیر التكلفة، انواع وانتاجیة معدات نقل التربة, تصمیم الشدات
 .اقتصادیات التشیید, السالمة اثناء التشیید واخالقیات المھنة, وتحسین االنتاجیة ,وتشغیل معدات التشیید

 ھمد 037ھمد، 382   :متطلب سابق
 الكتاب المقرر:

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

 مشـروع الـتــخــرج
 

 )0, 0، 2( 2                                                               1-مشروع التخرج  مـدھ 496
المرحلة األولى من مشروع التخرج تشمل اإلعـداد لمشروع  التـصمیم الشامـل والممتـد لفـترة فـصلیـن دراسـیین، والعمل 

ع الجـوانب المختـلفة ألعـمـال الھنـدسة المدنیـة للمشـروع.  في ھذه المـرحلة سیتم التعـریف كـفـریق طالبي  للتـعـامل م
ـة بممارسـات  ـا المعـاصرة ذات العـالق ـقضای ـادة وال ـة والسیاسات العامـة واإلدارة والقی ـة للمھن ـ ـات األخـالقی بالمسؤولی

اختـیار المشروع وجـمع المعـلـومات والبیـانات ذات العـالقة وتحـدیـد الھـندسة الـمدنیـة.  كما تـشمل ھـذه المـرحلـة أیضا 
ـدائـل التصمیمیة  ـة للب ـدئی ـا العالمیة والمعاصرة) ودراسـة مب محـددات المشروع (مثل االقتصاد والسالمة والبیئة والقضای

وع وإنھـائـھ.  جـمیع ھذه األعـمال یـجب الممكـنة مع اعتـبار متـطلبـات المـالك، ووضع خـطـة العـمل  لـتــنفـیذ المشـر
 أن یـتـضمنھا التـقریـر النھـائي.

 دون فما السابع المستوى مقررات وجمیع معتمدة ساعة 129 إتمام، متطلب سابق: 
 
 

 )0, 0، 2( 2                                                               2-مشروع التخرج  ـدھم 497



33 

 یعتمد،
 العمید : ....................................................    رئیس القسم : ......................................................    

تـ�نـ�فـ�یـ�ذ مشـ�روع التـ�صمیـ�م الشامـ�ل، وتـ�تـ�ضمـ�ن تـ�حـ�لیل لمعـ�ایـ�یر ومتـ�غیـ�رات ومحـ�ددات خیارات التصمیم مرحـ�لة 
الممكنة الختیار الخیـ���ار المفـ���ضل، وعمل حسابـ���ات التـ���صمیـ���م و/أو استخـ���دام الطـ���رق المعمـ���لیـ���ة أو التجـ���ریبیة (عند 

ـریر الن ـن التق ـتضم ـم.  ی ـصمی ـن الت ـھ، الحاجـة) لتحـسی ـ ـھ ومحـددات ـ ـداف ـھ وأھ ـائي للمشروع اسـم المشـروع ووصف ھ
والبیانـ��ات والفـ��رضیات، وخیـ��ارات التـ��صمیـ��م وتحـ��لیـ��لھـ��ا، وتـ��ـ��فاصیل دراسـ��ة التـ��صمـ��یـ��م المـ��فضل وحسابـ��اتـ��ـ��ھ مع 

 الـرسـومـات، والملخـص واالستنتاجـات.
 ـد.ھم 496متطلب سابق: 

 
  (ند) 0       مشروع بحثي    مد:  ھ 998

د الطالب بتعریف عن أخالقیات البحث العلمي ومبادئ كیفیة  یھتم ھذا المقرر بتطویر المھارات البحثیة للطالب، حیث یَزوَّ
 .عرض نتائج البحوث وطرق وثالبحوتقاریر بحثي ومنھجیات المقترح الإجراء وكتابة 

 ساعة معتمدة بنجاح 129إتمام  المتطلب السابق:
 
  )(ند 1       التدریب العلمي     :ھمد 999

ب وعلى الطال المدیةفي أحد تطبیقات الھندس��ة من التدریب العملي (الص��یفي) أس��ابیع  10على جمیع طالب القس��م  إكمال 
س����اعة معتمدة من خطة القس����م  110الحص����ول على موافقة القس����م على الجھة التي ینوي التدریب فیھا بعد إكمالھ بنجاح 

 ال یجوز الجمع بین التدریب الصیفي والفصل الدراسي الصیفي. متطلبات التسجیل في مقررات المستوى الثامن.وأنھاء 
 ساعة معتمدة بنجاح 110إتمام  المتطلب السابق:

 
 
 
 

 قسام أخرىأن تخصصات وموصف مقررات   3-5
 
 

 )2، 1، 2( 3                                                            القیاسات المكانیة :همس 212
تعریفات ومبادئ؛ أقسام المساحة الرئیسیة وأھمیتھا؛ وحدات القیاس؛ أساسیات القیاسات الخطیة (شریط القیاس، 

ج)؛ حساب ویة (خطوط التدروالقیاسات اإللكترونیة)؛ الثودیلیت وقیاسات الزوایا؛ أجھزة وعملیات التسویة؛ تطبیقات التس
المساحات والحجوم؛ مقدمة عن المحطة الشاملة؛ توقیع المنشآت ؛ المساحة تحت سطح األرض؛ مقدمة في المساحة 

 .التصویریة واالستشعار عن بعد
 ، ریض. 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
التعریف بمفھوم إنشاء المباني وبعناصر البناء الرئیسیة، التعرف غلى الرسومات الھندسیة المطلوبة في مرحلة التصمیم أو 
لدراس�������ات واألبحاث المطلوبة  یة فھم وقراءة الرس������ومات المعماریة، التعرف على بعض ا یذ  مع التركیز على كیف التنف

التربة ...، دراس���ة مجموعة من عناص���ر البناء الرئیس���یة مثل الس���اللم للمش���روع الھندس���ي مثل دراس���ة الجدوى و أبحاث 
 والشدات ومواد العزل بالمباني.

 ھمد 370  :متطلب سابق
 

 )0،  1،  2( 2                                                                جیو: الجیولوجیا للمھندسین 281
 

المعادن والص������خور، الص������خور الناریة والبراكین، التعریة وتكوین التربة، الص������خور مقدمة، تكوین الكرة األرض������یة، 
 الرسوبیة، الصخور المتحولة، الجیولوجیا وامدادات المیاه، جیولوجیا المملكة العربیة السعودیة.

 ال یوجدمتطلب سابق: 
 الكتاب المقرر:

McLean, A.C. and Gribble, C.D., 1985, Geology for Civil Engineering, 2nd Edition, George Allen & 
UNWIN. 
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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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 )0، 1، 3( 3                                                               المیاه لطلبة المساحة ھمد: ھندسة 323
قدمة في خواص الموائع، الھیدروستاتیكیة، حركة الموائع في القنوات المغلقة والمفتوحة، مقدمة في الھیدرولوجیا والمیاه م

 الجوفیة.
 ھعم 202سابق: متطلب 

 

          )2، 1، 2( 3                                                                  ھمد : ھندسة الطرق لطلبة المساحة 433
قدمة عن أنظمة النقل، التحلیل االقتصادي للطرق، تخطیط الطریق، التصمیم الھندسي للطریق، التقاطعات، مقدمة عن م

 صمیم الرصفخواص المواد وت
. 

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

 ھمس  312احص ، 101 : متطلب سابق 
 

 )0، 1، 3( 3                                          ھمد: أساسیات المنشآت الخرسانیة لطلبة المساحة 363
اص الخرسانة، اختبارات الخرسانة الطریة والصلبة، تحلیل الكمرات البسیطة ولتقنیة الخرسانة، مكونات وخقدمة م

 والمتصلة، تصمیم عزم االنحناء والقص، تصمیم األعمدة القصیرة، التماسك بین الخرسانة والحدید .
 .ھمد 302متطلب سابق: 


