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 جامعة فيالدلفيا
 و التكنولوجيا  كلية الهندســـة

 دنيةقسم الهندسة الم
 

 

  :مقدمة  أوالً: 
 

و كذلك  األردن و المنطقة،الكبير الذي شهده ويشهده العمراني و اإلنشائي لتطور لنظرا  

 ين مدنيينهندسمالحاجة ل ازدادت دسة المدنية ليشمل مجاالت علمية مختلفةتشعب تخصص الهن

و المباني، تصميم شبكات المياه في مجاالت اإلنشاءات لحقول معرفية يمتلكون خلفية متكاملة 

نظرا لإلقبال الشديد ...الخ. و تصميم الطرق و الجسور الصرف الصحي ، مصادر المياه والبيئة ،و

سة المدنية من قبل الطالب األردنيين وازدياد عدد الطالب من دول الخليج العربي على دراسة الهند

بسبب الحركة العمرانية التي تشهدها تلك البالد، ومن دول الجوار مثل فلسطين والعراق بسبب 

 تستحدثالغرض تكامل االختصاصات في كلية الهندسة فان جامعة فيالدلفيا الظروف السائدة، و

المدنية وفق المعايير المعتمدة لهذا التخصص وتعزيزه بمواد ذات صبغة تطبيقية تخصص الهندسة 

تخدم المملكة والمنطقة وتعمل الجامعة على توفير جميع المتطلبات من قاعات دراسية ومختبرات 

 وأعضاء هيئة تدريس في التخصص.
 

 أهداف القسم:  ثانياً:

 

ن الناحيدة النظريدة والعمليدة المتخصصدة فدي مدههلين مد دنيينعدداد مهندسدين مدايهدف القسم إلى 

وبمدا  دنيدةالمجداالت المختلفدة للهندسدة المولهم القدرة على لعب دور ريادي في  دنيةمجال الهندسة الم

 -:قامت الجامعةولتحقيق ذلك يتناسب مع الواقع المحلي والعربي، 

مدني لمهندس الللفعلية وضع خطة دراسية تلبي متطلبات االعتماد الخاص وكذلك تعالج الحاجة اب .1

 في األردن والوطن العربي.

األموروفدق المعطيدات االهتمام الكبير بتطوير الكفاءة التصميمية للطالب حتى يتمكن من معالجدة  .2

 .وحاجة المجتمع

ولهدم القددرة علدى  في مجدال الهندسدة المدنيدة التعاقد مع اعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة وخبرة ب .3

 وابتكار الحلول الناجعة بما يعزز القدرات الفردية.تطوير مهارات االبداع 

تددوفير مختبددرات متخصصدددة وتزويدددها بددداألجهزة التددي تسددداعد الطالددب فدددي وضددع التصددداميم ب .4

 المطلوبة.

 لثاً:  الجهات المستفيدة:ثا

رجها وخاصة في تشير البيانات بان هناك حاجة قائمة لخريجي الهندسة المدنية داخل المملكة وخا

 ج العربي:دول الخلي

 والتعمير.قطاع اإلسكان  -

 قطاع األشغال والبلديات. -

 قطاع البيئة. -
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 : 2018 رابعاً: مكونات الخطة الدراسية

 ( ساعة معتمدة.160مواد نظرية وعملية بواقع ) .1

( ساعة 115متصلة ال تتزامن مع الدراسة بعد اكمال ) ساعة( 280) بواقع لتدريب العمليا  .2

 .معتمدة

 الخطة الدراسية لتغطي المجاالت اآلتية : مواد تُوزع  رفة:المع مجاالتال .3

 : األساسيةالنظرية  المجاالت . أ

المجاالت 

األساسية 

 اإلجبارية

، تصميم خرسانة مسلحة، تكنولوجيا خرسانة، تصميم جسور، إنشائيتحليل 

تصميم منشآت فوالذية، المواد الهندسية، تصميم الطرق، هندسة المرور، تخطيط 

، أساسات، تصميم ةميكانيكا تربهندسة مطارات وسكك حديدية، مواصالت، 

جيولوجيا هندسية، هندسة البيئة، هيدرولوجي وهيدروليكا، صرف صحي، معالجة 

 مخلفات سائلة وصلبة.

المجاالت 

 المساندة

التطبيقي، الميكانيكا الهندسية وميكانيكا الموانع،  واإلحصاءالرياضيات الهندسية 

المشاريع  وإدارةالهندسي  االقتصادها في الهندسة المدنية، المساحة وتطبيقات

 والمواصفات وحساب الكميات.

 

النظريددة األساسددية مددن خددالل المختبددرات  المددوادتغطددي مجدداالت و  :عمليااةالمجاااالت ال .ب 

 .حددة حسب متطلبات االعتماد الخاصالم
 

 والمشاغل والمرافق الخاصة: المختبرات.  4
 

وهدذه المختبدرات تجهيزالمختبراا  بححر ا اهجهرز  على  يتم العمل حاليا    : :المختبرات  .أ

 هي:

 مختبر التربة -

 مختبر المساحة -

 مختبر الطرق -

 نشاءاإلمختبر مواد  -

 مختبر المائيات -

 مختبر البيئة -

 نشاءاتاإلمختبر  -

 

ج بعض وانتا بأحدث المعدات واألجهزة لتدريب الطلبةتجهيز المشاغل تم   :الهندسية المشاغلب.  

 . التجهيزات

 

 الخطة الدراسية:خامساً: 

 

( سداعة معتمددة 160تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكدالوريوس فدي الهندسدة المدنيدة مدن )

 موزعة على النحو التالي:

 ساعة معتمدة ( 27)   جامعة:المتطلبات  .1

 ساعة معتمدة  (27) كلية:المتطبات  .2

 ة كما يلي:موزع ( ساعة معتمدة106متطلبات التخصص:  ) .3

 ( ساعة معتمدة97):و المساندة االجبارية  اإلجباريةتخصص المتطلبات  -

 ( ساعة معتمدة9) ختيارية:التخصص االمتطلبات  -
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 :  2018 حسب الخطة الدراسية الجديدة  1220 – 2020للعام  سادساً:  الخطة االسترشادية
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 سابعاً: وصف المواد

 
 ساعات معتمـــدة( )ثالث ( 0670202االحصاء الهندسي )

 0250102المتطلب السابق: 

نظرية االحتماليات، المتغيرات العشوائية،  ،عرض ومعالجة البياناتمقدمة في علم االحصاء الهندسي ، 

 توزيع االحتمالية، نظرية النمذجة، التخمين االحصائي، فرضيات االختبارات، التحليل االحصائي.

 

 

  ساعات معتمـــدة() ثالث  ( 0670211) ستاتيكـــــا

 211101+0250102المتطلب السابق: 

مقدمة لميكانيكا األجسام الصلبة، المفاهيم األساسية: متجهات القوة واإلزاحة، نظام القوى، نظام المكافئ، 

 اإلحتكاك، الخواص الهندسية: مركز الثقل،القوى الداخلية )القص والعزم(، اإلتزان الساكن، تحليل المنشآت البسيطة، 

 عزم القصور الذاتي.

 

 

 ) ثالث ساعات معتمـــدة( ( 0670212)مقاومــــة المواد 

 0670211المتطلب السابق: 

عالقة االجهاد واالنفعال، االحمال المحورية، الفتل، االنحناء، القص، تشوه المقاطع، اإلنفعال،  ،اإلجهاد

 انبعاج األعمدة. 

 

 

 معتمـــدة( ة واحدةساع) ( 0670213)مقاومــــة المواد مختبر 

 0670212المتطلب السابق: 

فحص الشد، فحص االنضغاط، فحص القص، فحص اللي، فحص الصدمة، فحص الفتيك، قياسات االنفعال،  

 فحص الخضوع، فحص التصلب، تطبيق خلية الحمل الميكانيكية، فحص التآكل، فحص التركيب الدقيق.

 

 

 تمـــدة() ثالث ساعات مع ( 0670214) مواد انشائية

 0250102المتطلب السابق: 

تركيب المادة، القوى البين ذرية وعالقات الطاقة، أنواع الروابط، المواد المرتبة ) المتبلورة( ،الزحف، الكالل 

 األساسية .المواد الرابطة ) االسمنتية (.  الجيولوجيةوالتشقق في المواد المرتبط بالتركيب الداخلي للمادة، األفكار 

والخرسانة الطازجة، وتصميم الخلطات الخرسانية، طرق خلط  تالماء والمضافا خرسانة وفحوصاتها جودةالركام 

 .بالخرسانة، الطوالخرسانة، فحوصات  واستخداماتونقل وصب ومعالجة الخرسانة. خواص 

 

 ) ساعة معتمدة( ( 0670216) مختبر مواد انشائية

 0670214المتطلب السابق: 

ونسبة التآكل. فحوصات اإلسمنت لتحديد القوام/  االمتصاصنة لتديدي التدرج، الكثافة، نسبة فحوصات ركام الخرسا

ة االنحناءية وقوة الشد، الضغط، التشغيلزمن الشك وقوة الضغط والشد. تصميم وفحص الخلطات الخرسانية لتحديد 

ك باستخداملعينات اللبية الخرسانية ومعامل المرونة على أعمال مختلفة. فحوصات تحديد قوة أحجار البناء، وقوة ا

ا حديد التسليح في الشد والثني على البارد وحساب معامل المرونة. اختيارمطرقة شميث، والموجات الفوق صوتيه. 

الميكانيكي والكهربائي. أيجاد عدد  االنفعالمقاييس  واستعمالفحوص المواد المتشابهة الصفات والغير المتشابهة 

 للخرسانة . االئتالفيةمواد المختلفة . فحوص الشد في المواد القابلة للسحب والمواد الهشة. الفحوص برينيل لصالدة ال

 

 

 ) ثالث ساعات معتمـــدة( (0670217إنشاء المباني و الرسم المدني )

 0670214المتطلب السابق: 

د واتجاهين ، حساب االحمال الميته على العناصر االنشائية، انواع المباني، انواع االحمال، انواع البالطات اتجاة واح

البالطات المصمته والمفرغه، توزيع االحمال من البالطات الى الجوائز، حساب االحمال على االعمدة، حساب 

العزوم على الجوائز، تحديد هل العمود قصير ام نحيل، حساب ابعاد مساحة العمود، تجهيز الموقع، أعمال الحفر، 

مساحة االساس المعزول وسماكته، الفتحات في المبنى مثل االبواب الشبابيك وفتحات  انواع االساسات، حساب

 التهوية، رسم مقاطع في الجوائز واالعمدة والبالطات
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 ) ثالث ساعات معتمـــدة( (0670231الجيولوجيا الهندسية )

 0250102المتطلب السابق: 

ة، تكوين الصخور، التراكيب السطحية، دراسة التراكيب االرضية، هيكل االرض، المكونات االرضي

 العوامل المهثرة في التعرية، التآكل، استكشاف التربة. 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة (  ( 0670261)مساحة 

 0250102المتطلب السابق: 

مبادئ هندسة المساحة، المساحة بالجنزير والقياسات الخطية، عمليات التسوية وتطبيقاتها في رسم الخرائط 

رافية ) الكنتورية ( والمقاطع الطولية والعرضية .حساب المساحات والحجوم والكميات الترابية . قياس الزوايا الطبوغ

ومساحة المضلعات . المساحة التاكيوميتر وقياس المسافات بإستخدام األجهزة اإللكترونية . نظرية األخطاء وتصحيح 

في الهندسة التصويرية واإلستشعار عن بعد وتطبيقات على القياسات . مبادئ القياسات بالتثليث، مبادئ أساسية 

 الكمبيوتر .

  

 

 ) ساعة معتمدة( ( 0670262) مختبر  مساحـــة

 0670261المتطلب السابق: 

، رسم المقاطع  المساحةالثيودوليت و التكيومتر فى اعمال  التسويةبالجنزير ، استعمال  اجهزة ،  المساحة

ة واألجهزوالعوارض، استخدام التوتل ستيشن  والمنشآت األبنية، توقيع  الطوبوغرافيةط والخرائ  والعرضية الطولية

 ، استخدام جهاز البالنوميتر فى احتساب المساحات .. المساحةة فى اعمال اإللكتروني

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة ( ( 0670311) (1) إنشاءات

 0670212المتطلب السابق: 

اً : اإلستقرار والتقرير للمنشآت ، أنواع الحموالت . مخططات العزم تحليل المنشآت المقررة سكوني

والقص . اإلنحراف وهبوط المساند، والتغيرات الحرايرة .طرق العمل  الوهمي ، كاستليانو، عزم المساحة، وطريقة 

ر المقررة سكونياً: الجائز المرافق . خطوط التأثير للجوائز واإلطارات والشبكات المقررة سكونيا، تحليل المنشآت غي

 طريقة اإلنتقاالت المتوافقة، معادلة العزوم الثالثة ، إستخراج قيم عزوم الوثاقات .
 

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة ( ( 0670312)( 2) إنشاءات

 0670311المتطلب السابق: 

لعزوم، تحليل ، طريقة توزيع اواالنحرافطريقة الميل طريقة القوة ، تحليل المنشآت غير المقررة سكونياً: 

 . ، التحليل اللدنالمنشآت بالمصفوفات 
 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة( ( 0670323)الرصف  طبقات تصميم

 0670324المتطلب السابق: 

فى اعمال  المستخدمة اإلسفلتيةالطرق ، خواص وانواع المواد  ألعمال التربةانواع الرصفات وتعريفها ، تصنيف 

، طبقات والمرنة الخرسانيةبطريقة مارشال ، تحليل االجهادات فى الرصفات  ةاإلسفلتيالطرق، تصميم الخلطات 

 ، صيانة الطرق. المرنةو  الخرسانية، تصميم رصفات الطرق  المكافئة المحوريةالرصف ، حساب االحمال 

 

 ) ساعة معتمدة((0670322) مختبر هندسة الطـــرق

 0670323المتطلب السابق: 
ص ، فحوص االمتصافى اعمال الطرق ، نسبة التحمل لكاليفورنيا ،  المستخدمة ةللترب الفيزيائيةالخواص 

 . تجربة المارشال ، مقاومة االنزالق. لإلسفلتو درجة االحتراق   الليونة ق ، درجة الوميض،االخترا، اللزوجة
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 ) ثالث ساعات معتمدة ( (0670324) طرقالهندسي لل التصميم

 0670261المتطلب السابق: 

ضوابط ومعايير التصميم ، خصائص السائق والمشاة والمركبة والطريق ،مسافة الرؤيا ، تصميم المسارات األفقية 

والرأسية ،المقطع العرضي وعناصره، التعلية وطرقها ،حساب الكميات لألعمال الترابية ، التقاطعات على نفس 

 .المستوى، التقاطعات بمستويات متعددة، تصميم شبكة التصريف

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة((0670331)ميكانيكا التربة 

 0670231المتطلب السابق: 

، معادن التربة، تصنيف التربة، دمك التربة في المختبر ،أنواع حبيبات التربةمقدمة عن ميكانيكا التربة 

والموقع، التسرب والخصائص الهيدروليكية للتربة ، االجهادات في التربة نتيجة األحمال الخارجية، نظرية اإلنضغاط 

 وحسابات الهبوط، مقاومة القص للتربة .

 

 

 ) ساعة واحدة معتمدة ( (0670332) مختبر ميكانيكا التربة

 0670331لب السابق: المتط

استخدام أساليب فحص التربة لتحديد الخصائص الفيزيائية لألنواع المختلفة للتربة، التجارب المخبرية 

التدرج الحبيبي للتربة ) بواسطة المناخل للتربة ذات الحبيبات الخشنة فحص الرطوبة، فحص الكثافة النوعية، تشمل : 

الماء داخل التربة  نفاذية ،كمحدود الثبات ) حد السيولة، حد اللدونة( . الد وبواسطة الهيدروميتر للتربة الناعمة (

 .) الضغط الثابت والمتغير (، انضغاط التربة، القص المباشر، الضغط على عينات غير مدعمة جانباً 

 

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة ( ( 0670343هندسة البيئة )

 670444+0212101المتطلب السابق: 
 على نظام البيئة، نظرية حفظ ، توازن المواد طرق الخلط، وأنواع المفاعالت،  نظرة عامة تعريف البيئة،

نوعية  و خصائص المياه والمياه العادمة )الخصائص الميكروبية الفيزيائية والكيميائية(، معايير نوعية المياه، وأنواع  

معالجة مياه الصرف الصحي وأهدافها )األولية  ملوثات المياه ومصدرها؛ المراحل المختلفة لمعالجة مياه الشرب  و

والثانوية والثالثية(. تلوث الهواء وأنواع الملوثات والمنشأ والمصير ؛ األمطار الحمضية، واستنفاد طبقة األوزون 

 واالحتباس الحراري. أجهزة التحكم في تلوث الهواء وآليات عملها

 

 () ثالث ساعات معتمدة ( 0670381) ميكانيكا موائع

 0670211المتطلب السابق: 

خواص الموائع االساسية، وحدات القياس االساسية ، الضغط وقياساته ، الموائع الساكنة ) القوى المسلطة على 

االجسام الغاطسة المستوية والمائلة والمنحنية ( ، الطفو ، الموائع الكيناميتيكية ، مفهوم الحجم التحكمي ،  معادلة 

 .ئع ، معادلة الطاقة في الموائع ، تطبيقات معادلة برنولي ، مفهوم الزخم في الموائعاالستمرارية في الموا

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة( (0670411) (1خرسانة مسلحة )

 0670312المتطلب السابق: 

مقدمة للمواد المستخدمة، تحليل وتصميم اإلنعطاف للجوائز ذات المقاطع المستطيلة والتي على شكل حرف 

Tالتسليح الطولي في المقاطع المختلفة للجائز عندما يكون احادي او ثنائي التسليح، دراسة  قوى القص وكيفية  ، ايجاد

مقاومة الشد القطري بالجوائز، دراسة قوة التماسك بين قضبان التسليح و الخرسانة وتحديد نهايات هذه القضبان، 

فها الخارجية، تصميم األعمدة القصيرة والعناصر تحليل وتصميم بالطات األسقف المصمته والمستنده على أحر

 الخرسانية المعروضة الحمال ضاغطة وعزوم انحناء .

 

 ) ثالث ساعات معتمدة ( (0670412) (2خرسانة مسلحة )

 0670411المتطلب السابق: 

حرافات مقدمة في تصميم وفقاً لإلجهادات العاملة . دراسة تخديم المنشأ في األغراض المختلفة.دراسة االن

والتشققات في المنشآت . تصميم الجيزان العميقة وتصميم الجيزان المعرضة ألحمال الفتل . تصميم بالطات األسقف 
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الغير محتوية على جيزان ) البالطات الفطرية (. وبالطات ذات األعصاب، تصميم األعمدة المعرضة لعزوم انعطاف 

 راج. نمذجة المنشآت تصميم األساسات .ثنائية. تصميم األعمدة النحيلة واإلطارات واألد

 

 

 (تان معتمدتانساع)( 0670414)منشآت معدنية 

 0670312المتطلب السابق: 

 -خواص الحديد اإلنشائي، التصميم المرن للعناصر اإلنشائية، عناصر الشد، عناصر الضغط، الجوائز

لية ) الجمالونات،االطارات( مقدمة في العمود،تصميم الوصالت بواسطة اللحام والبراغي، تصميم المنشآت الهيك

 التصميم اللدن.

 

 

 (تان معتمدتانساع) ( 0670422هندسة النقل والمرور )

 0670324المتطلب السابق: 

أنظمة النقل ، عناصر ومكونات أنظمة النقل، نظرية التدفق المروري، الطلب على النقل ،تخطيط النقل، تقييم األثر 

،دراسات السالمة المرورية ،مفهوم السعة المرورية للطرق ومستوى الخدمة ،تحليل  البيئي ،الدراسات المرورية

السعة للطرق ذات المسربين ومتعددة المسارب والطرق السريعة ،تحليل سعة التقاطعات المضبوطة أو غير 

 المضبوطة باإلشارة الضوئية.

 

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة ( (0670441) ايكهيدرول

 0670381المتطلب السابق: 

الجريان في االنابيب، تحليل شبكات االنابيب، اساسيات الجريان في القنوات المفتوحة، تحليل الجريان في القنوات 

المفتوحة، تصنيف الجريان )الجريان المتجانس(، الجريان الحرج وتحت الحرج وفوق الحرج، الجريان تدريجي 

ية(، تحليل مخطط سطح الماء، تحليل االبعاد، التماثل الهندسي، التغير، الجريان فجائي التغير )القفزة الهيدروليك

 المضخات، التوربينات.

 

 

 ) ساعة معتمدة واحدة (( 0670442) هيدروليكامختبر 

 0670441المتطلب السابق: 

غط اجراء التجارب العلمية وكما يلي: حساب رقم رينولدز، حساب قوة البثق، الفتحة الحادة وجريان البثق الحر، الض

الناتج من االوزان الميتة، تقدير ارتفاع  متوسط مركز الثقل، جريان المياه الجوفية ووحدة البئر التجريبية، حساب 

الطاقة المفقودة من القفزة الهيدروليكية، الجريان فوق السدود الغاطسة، استنتاج مخطط الماء من المطر الساقط 

 روليكية.باستخدام النموذج الهيدرولوجي، المطرقة الهيد

 

 ) ثالث ساعات معتمدة( (0670443) هندسة صحية

 0670381المتطلب السابق: 

المستقبلية، ومتطلبات االنتاج ، والتنبه السكاني. معايير التصميم الهندسي  باالحتياجاتقطاعات استخدام المياه والتنبه 

جة مياه لو اآلليات والتصميم الهندسي، معا أنواعها  والمبادئ –لوحدات معالجة المياه ، عمليات المعالجة المختلفة 

أنواعها  والمبادئ و اآلليات والتصميم  –الصرف الصحي: معايير التصميم الهندسي، عمليات المعالجة المختلفة 

 .بما في ذلك العمليات األولية والترسيب، والفلترة والمعالجة البيولوجية وعمليات التعقيم المختلفة -الهندسي

 

 

 ) ساعة معتمدة(( 0670444) سة صحيةمختبر هند

 0670443المتطلب السابق: 

تحضير المحاليل المخبرية المختلفة ، معايرة االحماض والقواعد ،فحوصات تحاليل المياه وتشمل : قياس األجسام 

، و الصلبة ، والقلوية ، والعكورة ، وعسر الماء ، ودرجة التوصيل الكهربائي ، و األكسجين الكيميائي الممتص

 وطريقة االستردادد األكسجين الحيوي الممتص، و إختبار التخثر / التلب
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 ) ثالث ساعات معتمدة(( 0670517) خرسانة مسبقة االجهاد

 0670412المتطلب السابق: 

سلوك الخرسانة وحديد التسليح تحت الحمل المستدام. ، وكذلك تحليل وتصميم العناصر الخرسانية مسبقة  

قوى والهدف من هذا الفصل هو حساب أحمال  الشد ، وتصميم هذه األعضاء في الهيكل المتكامل . الشد والحقة

رسانة مسبقة اإلجهاد الجاهزة أو المصبوبة في الموقع للبالطة الخرسانية في ـب مع الخـاالجهاد والشد في النظام المرك

حدب ، االنحرافات، وتشقق الخرسانة مسبقة مراحل مختلفة من البناء والخدمات. كما يغطي هذا الفصل حساب الت

 اإلجهاد.

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة (( 0670519)هندسة جسور 

 0670412المتطلب السابق: 

أنواع الجسور ، األحمال على الجسور ، تحليل وتصميم جسور الخرسانة المسلحة، الجسور ذات العناصر 

  صميم أجزاء الجسر التحت إنشائية ، تفصيالت إنشائية .المسبقة التصنيع ومسبقة الشد، الجسور المعدنية ، ت

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة(( 0670522) هندسة المطارات و السكك الحديدية

 0670422المتطلب السابق: 

أجزاء الطيران والمطارات المدنية، وخصائص الطائرات المتعلقة بتصميم المطار،  مقدمة عن هندسة 

 مقدمة عن السكك الحديدية وأنواعها.، يم رصفات المطارالمطار وخصائص كل جزء ، تصم

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة(( 0670531) هندسة األساسات

 0670331المتطلب السابق: 

، قابلية  التربة، َضغط  التربةتحريات أنواع االساسات، مراجعة أساسيات ميكانيكا التربة )االجهاد، الهطول، القص( 

 الساندة.ره على تصميم االسس ، تصميم الجدران وامل مهثع،  للتربةالتحمل 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة (( 0670541هايدرولوجيا )

 0670441المتطلب السابق: 

وخواصه، التبخر وقياسه،  الهطولمقدمة عامة في علم الهيدرولوجي، الدورة الهيدرولوجية وعناصرها، 

ئي، وحدة المخطط المائي، تحليل تردد ذروة الفيضان، ، تحليل المخطط الماالهطولاالمطار وانواعها، طرق قياس 

استتباع موجة الفيضان، تحديد حجم الخزانات المائية، مقدمة عن هيدرولوجية المياه الجوفية، معادالت الجريان 

 .الخاصة بالمياه الجوفية وانواع المكامن المائية.

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة(( 0670499)التدريب الهندسي 

 ساعة معتمدة 115السابق: المتطلب 

تدريب عملي في أحد المشاريع الهندسية ، أو األماكن األخرى التي يعتمدها القسم ألغراض التدريب وحسب 

 التعليمات التي تضعها لجنة تطبيقات عملية هندسية في الكلية .

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة (( 0670545معالجة المخلفات السائلة والصلبة )

 0670443بق: المتطلب السا

تعريف النفايات وتصنيفها. أنواع النفايات؛ اإلدارة المتكاملة للنفايات؛ مكبات النفايات و أنواعها: اختيار الموقع، 

والتقييم، والتصميم واالدارة الهندسية، تكنولوجيا معالجة النفايات: الحرق والمعالجة الكيميائية؛ أمثلة عن ممارسات 

 ومعالجة الحمأة. ن النامية والبلدان المتقدمة؛ توليد النفايات في األردنإدارة النفايات في البلدا

 

 

 ) ساعة معتمدة واحدة (( 0670551)( 1) تخرجمشروع 

 ساعة معتمدة 100المتطلب السابق: 

واضيع ذات اهتمام في ملمدنية ، مقدمة في طرق البحث العلمي، ندوات تتعلق بادراسة موجهة في الهندسة 

 دنية ، المرحلة األولى في مشروع التخرج .الهندسة الم
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 (ساعتان معتمدتـــان)( 0670552)( 2)تخرج  مشروع

 0670499+0670551المتطلب السابق: 

(. كتابة تقرير 1)بحثالتخطيط ، التصميم ، ادارة االنشاء في مشاريع الهندسة المدنية كما ورد في مشروع 

 .علمي ، وتحضير المخططات الهندسية للمشروع 

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة (( 0670553)مواضيع خاصة في الهندسة المدنية  

 المتطلب السابق: موافقة القسم

محاضرات ومناقشات تركز على مواضيع متخصصة ومتقدمة في مجال الهندسة المدنية لم يسبق تقديمها في 

 أي من المقررات االخرى .

 

 

 ( ) ثالث ساعات معتمدة( 0670571)إدارة مشاريع 

 0670412المتطلب السابق: 

التعريف بإدارة المشروع ومهام وأساسيات إدارة المشاريع، تحديد أطراف المشروع و واجبات كل طرف. 

التخطيط للمشروع وتحديد أعمال المشروع ومدتها وعالقتها مع بعضها البعض. عمل وتحليل المخطط الزمني 

المشروع وتقييم حالة المشروع واستخدام طرق التحليل المكتسبة للمشروع وتحديد المسار الحرج. مراجعة سير عمل 

 للسيطرة على مدة وكلفة المشروع.  

 

 

 ) ثالث ساعات معتمدة(( 0670572) مواصفات وعقود

 0670412المتطلب السابق: 

، وثائق القدرة على تحديد متطلبات العقود وعناصرها، معرفة عمليات العقود ، طرق طرح المشاريع، أنواع العقود

العقد، وجدول حساب الكميات. األلمام بدفتر عقد المقاولة األردني للمشاريع األنشائية. فهم المواصفات المطلوبة في 

المشاريع األنشائية واأللمام بالمواصفات األردنية للمشاريع األنشائية. القدرة على حساب الكميات لمختلف العناصر 

 الكميات.األنشائية في المشروع وتحضير جدول 
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 ثامنا ً: أسماء طلبة القسم والمرشد األكاديمي للطلبة .

 

 

 مع مرشديهم االكاديميين( المستمرين بالدراسة)مرفق ملف بأسماء طلبة القسم 

 

 
 

 

 

 

 تاسعاً: أسماء أعضاء الهيئة التدريسية .

 
 

 قسم الهندسة المدنية 

 ريسيةأوال: أسماء أعضاء الهيئة التد

 الرتبة األكاديمية المؤهل األكاديمي اسم عضو هيئة التدريس ت

 أستاذ مشارك دكتوراه د. محمد مصطفى العيسى  .1

 استاذ مساعد دكتوراه د. محمد خيري يونس   .2

 استاذ مساعد دكتوراه د. عالء طالب عبيدات   .3

 استاذ مساعد دكتوراه د. عالء صالح الشديفات   .4

 استاذ مساعد دكتوراه د. سوسن الخوالده   .5

 استاذ مساعد دكتوراه د. ميس الدويك   .6
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