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  )ثالث ساعات معتمـــدة( ) 0670202(االحصاء الھندسي 
 0250102: المتطلب السابق

المتغیرات ، اتنظریة االحتمالی ،عرض ومعالجة البیانات، مقدمة في علم االحصاء الھندسي 
  .التحلیل االحصائي، فرضیات االختبارات، التخمین االحصائي، نظریة النمذجة، توزیع االحتمالیة، العشوائیة

  
  

   )ثالث ساعات معتمـــدة(  ) 0670211( ستاتیكـــــا
 211101+0250102: المتطلب السابق

وة واإلزاحة، نظام القوى، نظام متجھات الق: مقدمة لمیكانیكا األجسام الصلبة، المفاھیم األساسیة
اإلحتكاك، الخواص ، )القص والعزم(القوى الداخلیة المكافئ، اإلتزان الساكن، تحلیل المنشآت البسیطة، 

  .مركز الثقل، عزم القصور الذاتي: الھندسیة
  
  

  )ثالث ساعات معتمـــدة(  ) 0670212(مقاومــــة المواد 
 0670211: المتطلب السابق

عالقة االجھاد واالنفعال، االحمال المحوریة، الفتل، االنحناء، القص، تشوه المقاطع، نفعال، اإل ،اإلجھاد
  . انبعاج األعمدة

  
  

  )معتمـــدة ساعة واحدة( ) 0670213(مقاومــــة المواد مختبر 
  0670212: المتطلب السابق

فحص ، كاللفحص ال، فحص الصدمة، فحص الصالبھ، و عزم االنحناءفحص القص ، فحص الشد  
  .فحص االنبعاج، فحص تشوه الجسور، التزحف

  
  )ثالث ساعات معتمـــدة(  ) 0670214( مواد انشائیة

  0250102: المتطلب السابق
،الزحف، الكالل ) المتبلورة( تركیب المادة، القوى البین ذریة وعالقات الطاقة، أنواع الروابط، المواد المرتبة 

 ). االسمنتیة ( المواد الرابطة .األساسیة  الجیولوجیةتركیب الداخلي للمادة، األفكار والتشقق في المواد المرتبط بال
وتصمیم الخلطات الخرسانیة، طرق ، والخرسانة الطازجة تالماء والمضافا جودة وفحوصاتھا الخرسانةركام 

 .بالطو، الخرسانةالخرسانة، فحوصات  واستخداماتخواص . خلط ونقل وصب ومعالجة الخرسانة
  

  )ساعة معتمدة(  ) 0670216( مختبر مواد انشائیة
  0670214: المتطلب السابق

فحوصات ،فحص القوام االمثل للعجینھ االسمنتیھ،فحص نعومھ االسمنت، فحوصات االسمنت في موقع االنشاء
فحص منضده ، فحص الھبوط للخرسانھ، الوزن النوعي و كثافھ االسمنت، الزمن الشك االولي و النھائي

فحص الوزن ، فحص التدرج الحبیبي للركام، فحص قوه الشد للخرسانھ، فحص قوه الضغط للخرسانھ، جریانال
  .فحص الوزن النوعي و االمتصاصیھ للركام الناعم ،النوعي و االمتصاصیھ للركام الخشن

  
  

  )ثالث ساعات معتمـــدة(  )0670217( و الرسم المدني إنشاء المباني
  0670214: المتطلب السابق

العناصر االنشائیة، انواع المباني، انواع االحمال، انواع البالطات اتجاة واحد واتجاھین ، حساب االحمال المیتھ 
على البالطات المصمتھ والمفرغھ، توزیع االحمال من البالطات الى الجوائز، حساب االحمال على االعمدة، 

یل، حساب ابعاد مساحة العمود، تجھیز الموقع، العزوم على الجوائز، تحدید ھل العمود قصیر ام نح حساب
أعمال الحفر، انواع االساسات، حساب مساحة االساس المعزول وسماكتھ، الفتحات في المبنى مثل االبواب 

 الشبابیك وفتحات التھویة، رسم مقاطع في الجوائز واالعمدة والبالطات
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  )دةثالث ساعات معتمـــ(  )0670231(الجیولوجیا الھندسیة 
  0250102: المتطلب السابق

، التراكیب السطحیة، تكوین الصخور، المكونات االرضیة، ھیكل االرض، دراسة التراكیب االرضیة
  . ، استكشاف التربةالتآكل، العوامل المؤثرة في التعریة

  
  

  ) ثالث ساعات معتمدة (  ) 0670261(مساحة 
  0250102: المتطلب السابق

مساحة بالجنزیر والقیاسات الخطیة، عملیات التسویة وتطبیقاتھا في رسم مبادئ ھندسة المساحة، ال
. حساب المساحات والحجوم والكمیات الترابیة .والمقاطع الطولیة والعرضیة ) الكنتوریة ( الخرائط الطبوغرافیة 

نظریة . كترونیة المساحة التاكیومیتر وقیاس المسافات بإستخدام األجھزة اإلل. قیاس الزوایا ومساحة المضلعات 
مبادئ القیاسات بالتثلیث، مبادئ أساسیة في الھندسة التصویریة واإلستشعار عن . األخطاء وتصحیح القیاسات 
  .بعد وتطبیقات على الكمبیوتر 

  
  

  )ساعة معتمدة(  ) 0670262( مختبر  مساحـــة
  0670261: المتطلب السابق

والخرائط   والعرضیة الطولیةرسم المقاطع ،  المساحة الثیودولیت فى اعمالو التسویةاستعمال  اجھزة 
استخدام جھاز ،  المساحةاستخدام التوتل ستیشن فى اعمال ، والعوارض والمنشآت األبنیةتوقیع ،  الطوبوغرافیة

حساب أطوال المباني باستخدام ، المضلعات المغلقة والمفتوحة، غیر المنتظمةالبالنومیتر فى احتساب المساحات 
  .حساب ارتفاعات األجسام باستخدام جھاز الثیودوالیت، الثیودوالیت جھاز

  
  

  )ثالث ساعات معتمدة (  ) 0670311( )1( إنشاءات
 0670212: المتطلب السابق

مخططات العزم . اإلستقرار والتقریر للمنشآت ، أنواع الحموالت : تحلیل المنشآت المقررة سكونیاً 
طرق العمل  الوھمي ، كاستلیانو، عزم المساحة، .والتغیرات الحرایرة  اإلنحراف وھبوط المساند،. والقص 

خطوط التأثیر للجوائز واإلطارات والشبكات المقررة سكونیا، تحلیل المنشآت غیر . وطریقة الجائز المرافق 
  .ت طریقة اإلنتقاالت المتوافقة، معادلة العزوم الثالثة ، إستخراج قیم عزوم الوثاقا: المقررة سكونیاً 

 
 
  

  )ثالث ساعات معتمدة (  ) 0670312() 2( إنشاءات
  0670311: المتطلب السابق

، طریقة توزیع العزوم، واالنحرافطریقة المیل ، طریقة القوة : تحلیل المنشآت غیر المقررة سكونیاً 
  . التحلیل اللدن، تحلیل المنشآت بالمصفوفات 

  

  
  )عتمدةثالث ساعات م(  ) 0670323(الرصف  طبقات تصمیم

  0670324: المتطلب السابق
فى  المستخدمة اإلسفلتیةخواص وانواع المواد ، الطرق  ألعمال التربةتصنیف ، انواع الرصفات وتعریفھا 

، والمرنة الخرسانیةتحلیل االجھادات فى الرصفات ، بطریقة مارشال  اإلسفلتیةتصمیم الخلطات ، اعمال الطرق
صیانة ،  المرنةو  الخرسانیةتصمیم رصفات الطرق ،  المكافئة وریةالمححساب االحمال ، طبقات الرصف 

  .الطرق
  

  )ساعة معتمدة( )0670322( مختبر ھندسة الطـــرق
  0670323: المتطلب السابق

فحوص ، لإلسفلتو االحتراق  درجة الومیض ، اللیونة درجة، الممطولیھ ، قاالخترا ، اللزوجةفحوص 
تصمیم  ، كالیفورنیا لتربة نسبة بال و تحدید قوة التحملالطرق  أعمال في تخدمةالمس للتربة الفیزیائیةالخواص 

 .للطبقة السطحیة مقاومة االنزالق،  الخلطة اإلسفلتیة بطریقة مارشال
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  )ثالث ساعات معتمدة (  )0670324( طرقلالھندسي ل تصمیمال
  0670261: المتطلب السابق

تصمیم المسارات ، مسافة الرؤیا ،والمشاة والمركبة والطریق خصائص السائق ، ضوابط ومعاییر التصمیم 
التقاطعات ، حساب الكمیات لألعمال الترابیة ،التعلیة وطرقھا ، المقطع العرضي وعناصره،األفقیة والرأسیة 

  .تصمیم شبكة التصریف، التقاطعات بمستویات متعددة، على نفس المستوى
 
  

  )ات معتمدةثالث ساع( )0670331(میكانیكا التربة 
  0670231: المتطلب السابق

، معادن التربة، تصنیف التربة، دمك التربة في المختبر ،أنواع حبیبات التربةمقدمة عن میكانیكا التربة 
والموقع، التسرب والخصائص الھیدرولیكیة للتربة ، االجھادات في التربة نتیجة األحمال الخارجیة، نظریة 

  .اومة القص للتربة اإلنضغاط وحسابات الھبوط، مق
 
 

  )ساعة واحدة معتمدة (  )0670332( مختبر میكانیكا التربة
  0670331: المتطلب السابق

استخدام أسالیب فحص التربة لتحدید الخصائص الفیزیائیة لألنواع المختلفة للتربة، التجارب المخبریة 
بواسطة المناخل للتربة ذات الحبیبات ( التدرج الحبیبي للتربة فحص الرطوبة، فحص الكثافة النوعیة، : تشمل 

الماء داخل  نفاذیة ،كمالد) . حد السیولة، حد اللدونة( حدود الثبات ) الخشنة وبواسطة الھیدرومیتر للتربة الناعمة 
  .، انضغاط التربة، القص المباشر، الضغط على عینات غیر مدعمة جانباً )الضغط الثابت والمتغیر ( التربة 

  
  

 )ثالث ساعات معتمدة (  ) 0670343(ة ئبیالھندسة 
 670444+0212101: المتطلب السابق

 توازن المواد طرق الخلط، وأنواع المفاعالت، ، على نظام البیئة، نظریة حفظ  تعریف البیئة، نظرة عامة
یة المیاه، ، معاییر نوع)الخصائص المیكروبیة الفیزیائیة والكیمیائیة(نوعیة  و خصائص المیاه والمیاه العادمة  

وأنواع ملوثات المیاه ومصدرھا؛ المراحل المختلفة لمعالجة میاه الشرب  و معالجة میاه الصرف الصحي 
تلوث الھواء وأنواع الملوثات والمنشأ والمصیر ؛ األمطار الحمضیة، ). األولیة والثانویة والثالثیة(وأھدافھا 

  تحكم في تلوث الھواء وآلیات عملھاأجھزة ال. واستنفاد طبقة األوزون واالحتباس الحراري
  

  )ثالث ساعات معتمدة ( ) 0670381( میكانیكا موائع
  0670211: المتطلب السابق

القوى المسلطة على ( الموائع الساكنة ، الضغط وقیاساتھ ، خواص الموائع االساسیة، وحدات القیاس االساسیة 
معادلة ،  مفھوم الحجم التحكمي ، الموائع الكینامیتیكیة ، فو الط، ) االجسام الغاطسة المستویة والمائلة والمنحنیة 

  .مفھوم الزخم في الموائع، تطبیقات معادلة برنولي ، معادلة الطاقة في الموائع ، االستمراریة في الموائع 
 

  
  )ثالث ساعات معتمدة(  )0670411( )1(خرسانة مسلحة 
  0670312: المتطلب السابق

مقدمة للمواد المستخدمة، تحلیل وتصمیم اإلنعطاف للجوائز ذات المقاطع المستطیلة والتي على شكل 
، ایجاد التسلیح الطولي في المقاطع المختلفة للجائز عندما یكون احادي او ثنائي التسلیح، دراسة  قوى Tحرف 

بان التسلیح و الخرسانة وتحدید نھایات القص وكیفیة مقاومة الشد القطري بالجوائز، دراسة قوة التماسك بین قض
ھذه القضبان، تحلیل وتصمیم بالطات األسقف المصمتھ والمستنده على أحرفھا الخارجیة، تصمیم األعمدة 

  .القصیرة والعناصر الخرسانیة المعروضة الحمال ضاغطة وعزوم انحناء 
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  )ثالث ساعات معتمدة (  )0670412( )2(خرسانة مسلحة 
  0670411: السابق المتطلب

دراسة .دراسة تخدیم المنشأ في األغراض المختلفة. مقدمة في تصمیم وفقاً لإلجھادات العاملة 
تصمیم . تصمیم الجیزان العمیقة وتصمیم الجیزان المعرضة ألحمال الفتل . االنحرافات والتشققات في المنشآت 

وبالطات ذات األعصاب، تصمیم األعمدة ). یة البالطات الفطر( بالطات األسقف الغیر محتویة على جیزان 
نمذجة المنشآت تصمیم . تصمیم األعمدة النحیلة واإلطارات واألدراج. المعرضة لعزوم انعطاف ثنائیة

  .األساسات 
  
  

  )تان معتمدتانساع() 0670414(منشآت معدنیة 
  0670312: المتطلب السابق

 - نشائیة، عناصر الشد، عناصر الضغط، الجوائزخواص الحدید اإلنشائي، التصمیم المرن للعناصر اإل
مقدمة في ) الجمالونات،االطارات( العمود،تصمیم الوصالت بواسطة اللحام والبراغي، تصمیم المنشآت الھیكلیة 

  .التصمیم اللدن
  
  

  )تان معتمدتانساع(  )0670422( ھندسة النقل والمرور
  0670324: المتطلب السابق

تقییم ، تخطیط النقل،الطلب على النقل ، نظریة التدفق المروري، ونات أنظمة النقلعناصر ومك، أنظمة النقل 
مفھوم السعة المروریة للطرق ومستوى ،دراسات السالمة المروریة ،الدراسات المروریة ،األثر البیئي 

ات تحلیل سعة التقاطع،تحلیل السعة للطرق ذات المسربین ومتعددة المسارب والطرق السریعة ،الخدمة 
  .المضبوطة أو غیر المضبوطة باإلشارة الضوئیة

  
  
  

  )ثالث ساعات معتمدة (  )0670441( ایكھیدرول
  0670381: المتطلب السابق

الجریان في االنابیب، تحلیل شبكات االنابیب، اساسیات الجریان في القنوات المفتوحة، تحلیل الجریان في 
، الجریان الحرج وتحت الحرج وفوق الحرج، الجریان )تجانسالجریان الم(القنوات المفتوحة، تصنیف الجریان 

، تحلیل مخطط سطح الماء، تحلیل االبعاد، التماثل )القفزة الھیدرولیكیة(تدریجي التغیر، الجریان فجائي التغیر 
  .الھندسي، المضخات، التوربینات

  

  
  )ساعة معتمدة واحدة ( ) 0670442( ھیدرولیكامختبر 

 0670441: المتطلب السابق
حساب رقم رینولدز، حساب قوة البثق، الفتحة الحادة وجریان البثق الحر، : اجراء التجارب العلمیة وكما یلي

الضغط الناتج من االوزان المیتة، تقدیر ارتفاع  متوسط مركز الثقل، جریان المیاه الجوفیة ووحدة البئر 
الجریان فوق السدود الغاطسة، استنتاج مخطط الماء  التجریبیة، حساب الطاقة المفقودة من القفزة الھیدرولیكیة،

  .من المطر الساقط باستخدام النموذج الھیدرولوجي، المطرقة الھیدرولیكیة
  

  )ثالث ساعات معتمدة(  )0670443( ھندسة صحیة
  0670381: المتطلب السابق

معاییر التصمیم . والتنبؤ السكانيالمستقبلیة، ومتطلبات االنتاج ،  باالحتیاجاتقطاعات استخدام المیاه والتنبؤ 
، أنواعھا  والمبادئ و اآللیات والتصمیم الھندسي –الھندسي لوحدات معالجة المیاه ، عملیات المعالجة المختلفة 

أنواعھا  والمبادئ و  –معاییر التصمیم الھندسي، عملیات المعالجة المختلفة : جة میاه الصرف الصحيلمعا
بما في ذلك العملیات األولیة والترسیب، والفلترة والمعالجة البیولوجیة وعملیات  -اآللیات والتصمیم الھندسي

  .التعقیم المختلفة
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  )ساعة معتمدة( ) 0670444( مختبر ھندسة صحیة
  0670443: المتطلب السابق

یاس ق: فحوصات تحالیل المیاه وتشمل ،معایرة االحماض والقواعد ، تحضیر المحالیل المخبریة المختلفة 
و األكسجین الكیمیائي ، ودرجة التوصیل الكھربائي ، وعسر الماء ، والعكورة ، والقلویة ، األجسام الصلبة 

  )د التلب/ التخثر  (الكؤوس و إختبار، و األكسجین الحیوي الممتص، الممتص
  
  

  )ثالث ساعات معتمدة( ) 0670517( خرسانة مسبقة االجھاد
  0670412: المتطلب السابق

وكذلك تحلیل وتصمیم العناصر الخرسانیة ، . الخرسانة وحدید التسلیح تحت الحمل المستدامسلوك   
والھدف من ھذا الفصل ھو حساب أحمال  .وتصمیم ھذه األعضاء في الھیكل المتكامل ، مسبقة الشد والحقة الشد 

لمصبوبة في الموقع للبالطة رسانة مسبقة اإلجھاد الجاھزة أو اـب مع الخـاالجھاد والشد في النظام المركقوى 
االنحرافات، وتشقق ، كما یغطي ھذا الفصل حساب التحدب . الخرسانیة في مراحل مختلفة من البناء والخدمات

  .الخرسانة مسبقة اإلجھاد
  
  

 )ثالث ساعات معتمدة( ) 0670522( ھندسة المطارات و السكك الحدیدیة
  0670422: المتطلب السابق

أجزاء الطیران والمطارات المدنیة، وخصائص الطائرات المتعلقة بتصمیم المطار،  مقدمة عن ھندسة 
  .مقدمة عن السكك الحدیدیة وأنواعھا، تصمیم رصفات المطار، المطار وخصائص كل جزء 

  
  

  )ثالث ساعات معتمدة( ) 0670531( ھندسة األساسات
  0670331: المتطلب السابق

،  التربةضغط ، َ التربةتحریات ) االجھاد، الھطول، القص(انیكا التربة أنواع االساسات، مراجعة أساسیات میك
  .الساندةتصمیم الجدران ، وامل مؤثره على تصمیم االسس ع،  للتربةقابلیة التحمل 

  
  )ثالث ساعات معتمدة ( ) 0670541(ھایدرولوجیا 

  0670441: المتطلب السابق
وخواصھ، التبخر  الھطولولوجیة وعناصرھا، مقدمة عامة في علم الھیدرولوجي، الدورة الھیدر

، تحلیل المخطط المائي، وحدة المخطط المائي، تحلیل تردد ذروة الھطولوقیاسھ، االمطار وانواعھا، طرق قیاس 
الفیضان، استتباع موجة الفیضان، تحدید حجم الخزانات المائیة، مقدمة عن ھیدرولوجیة المیاه الجوفیة، معادالت 

  ..بالمیاه الجوفیة وانواع المكامن المائیة الجریان الخاصة
  
  

  )ثالث ساعات معتمدة( ) 0670499(التدریب الھندسي 
  ساعة معتمدة 115: المتطلب السابق

تدریب عملي في أحد المشاریع الھندسیة ، أو األماكن األخرى التي یعتمدھا القسم ألغراض التدریب 
  .ة ھندسیة في الكلیة وحسب التعلیمات التي تضعھا لجنة تطبیقات عملی

  
 

  )ساعة معتمدة واحدة ( ) 0670551() 1( تخرجمشروع 
  ساعة معتمدة 100: المتطلب السابق
واضیع ذات اھتمام ملمدنیة ، مقدمة في طرق البحث العلمي، ندوات تتعلق باة موجھة في الھندسة دراس

  .في الھندسة المدنیة ، المرحلة األولى في مشروع التخرج 
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  )ساعتان معتمدتـــان() 0670552() 2(تخرج  مشروع
  0670499+0670551: المتطلب السابق

كتابة ). 1(بحثي مشاریع الھندسة المدنیة كما ورد في مشروع التخطیط ، التصمیم ، ادارة االنشاء ف
  .تقریر علمي ، وتحضیر المخططات الھندسیة للمشروع 

  
  

  )ثالث ساعات معتمدة ( ) 0670553(مواضیع خاصة في الھندسة المدنیة  
  موافقة القسم: المتطلب السابق

لھندسة المدنیة لم یسبق محاضرات ومناقشات تركز على مواضیع متخصصة ومتقدمة في مجال ا
  .تقدیمھا في أي من المقررات االخرى 

 
  )ثالث ساعات معتمدة ( ) 0670554(في الھندسة المدنیة   الحاسوبطبیقات ت

  ساعة معتمدة 120: المتطلب السابق
بناء  RCتحلیل وتصمیم . Prokonاألساسیة ، مقدمة لبرنامج  AUTO CADأوامر تدریس  

إعداد خرائط . SAFE، تحلیل وتصمیم قاعدة البالطة والحصیرة باستخدام  ETABSاإلطارات باستخدام 
 .تقدیر كمیة ھیاكل الھندسة المدنیة وإدارة البناء. AUTO CIVILالكنتور وتحدید محاذاة الطرق باستخدام 

 
  )ثالث ساعات معتمدة ( ) 0670555(  نظریة العناصر المحددةیات سساا

  ساعة معتمدة 120: المتطلب السابق
 لجمالونات و الجسورل لمصفوفات في التحلیل االنشائيایغطي ھذا المقرر الدراسي نظریة وتطبیق 

ستشمل . واإلطارات ثنائیة األبعاد ، وإطارات الفضاء ثالثیة األبعاد ، سواء كانت أنظمة محددة أو غیر محددة
لتقنیات المعتمدة على الطرق المستخدمة طریقة الصالبة المباشرة وطریقة المرونة والصالبة مع مقدمة ل

 .دةدھذا المساق ھو مقدمة لطریقة العناصر المح. الكمبیوتر لتحلیل الھیاكل
  
  

  )ثالث ساعات معتمدة ( ) 0670571(إدارة مشاریع 
  0670412: المتطلب السابق

. تحدید أطراف المشروع و واجبات كل طرف، التعریف بإدارة المشروع ومھام وأساسیات إدارة المشاریع
عمل وتحلیل المخطط الزمني . ومدتھا وعالقتھا مع بعضھا البعض التخطیط للمشروع وتحدید أعمال المشروع

مراجعة سیر عمل المشروع وتقییم حالة المشروع واستخدام طرق التحلیل . للمشروع وتحدید المسار الحرج
  .  المكتسبة للسیطرة على مدة وكلفة المشروع

  
  

  )ثالث ساعات معتمدة( ) 0670572( مواصفات وعقود
  0670412: المتطلب السابق

، أنواع العقود، طرق طرح المشاریع، معرفة عملیات العقود ، القدرة على تحدید متطلبات العقود وعناصرھا
فھم المواصفات . األلمام بدفتر عقد المقاولة األردني للمشاریع األنشائیة. وجدول حساب الكمیات، وثائق العقد

القدرة على حساب الكمیات . األردنیة للمشاریع األنشائیة المطلوبة في المشاریع األنشائیة واأللمام بالمواصفات
  .لمختلف العناصر األنشائیة في المشروع وتحضیر جدول الكمیات

  
  
  
  
  
 


