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 مدنيةهندسة الالقسم  وصف المواد في

 

(0-3:3)6اللغةالعربية
أواجتيازامتحانمستوىاللغةالعربية11عربي:المتطلبالسابق

المهارات اللغوية بمستوياتها المختلفة في أصوات اللغة العربية و صرفها و نحوها و في مستواها 
البالغي و مستواها المعجمي و مستواها الكتابي، تطبيقات في استخدام المعاجم العربية، و 

طبيقات على بعض المهارات الكتابية التي ال يستغني عنها الدارسون في حياتهم العملية، تذوق ت
 .لمجموعه من النصوص القرآنية و الشعرية و القصصية

 

00110919 

(0-3:3)2اللغةالعربية
 00110914 :المتطلبالسابق

تطوير مهارات الطالب الكتابية و التعبيرية، الضرورية و األساسية و توظيفها في االستخدام 
و الوقوف على نشأة الكتابة العربية، واالطالع على نماذج متنوعة من الكتابة الفنية و . اليومي

 .الوظيفية قديمًا و حديثاً 


00110914 

(0-::3)6اللغةاإلنجليزية
أواجتيازامتحانمستوىاللغةاالنجليزية11لغةانجليزية:المتطلبالسابق

االستماع ، المحادثة ، : تطوير المهارات األربع األساسية في اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها
دى القراءة، و الكتابة مع التركيز على مهارة االستماع و المحادثة ، و زيادة موسوعة المعاني ل

 .الطالب ، والعناية بالتنقيط ، حيث تستخدم اللغة االنجليزية البريطانية في المحاضرة
 

00112919 

(0-3:3)2اللغةاالنجليزية
300000606:المتطلبالسابق

طرح مواضيع . من حيث أسلوب المادة و محتواها 9المادة هي استمرار لمادة لغة انجليزية 
ج إاليها الطالب في دراسته األكاديمية، أساسيات قواعد اللغة االنجليزية، جديدة موسعة يحتا

دراسة القواعد المتقدمة عن طريق النصوص . تطوير قدرة الطالب على التواصل باللغة االنجليزية
 .المختلفة التي تتماشى مع المادة المطروحة

00112914 
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(0-3:3)6مهاراتالحاسوب
اليوجد:بقالمتطلبالسا

المهارات األساسية الستخدام معالج النصوص و الجداول االلكترونية و برامج عرض الشرائح و 
 .استخدام االنترنت

 

00110919 

(0-3:3)علومعسكرية
اليوجد:المتطلبالسابق

ت القوات المسلحة للدفاع عن تزويد الطلبة في الجامعات بالثقافة العسكرية العامة و بيان قدرا
األردني و ذلك من خالل محاضرات و الزيارات الوطن  و دورها في تنمية و خدمة المجتمع 

 .الميدانية
 

00119919 

(0-3:3)تربيةوطنية
اليوجد:المتطلبالسابق

بًا ، و ترسيخ الوطن و أرضًا و شع( األردن)تزويد الطلبة بمعرفة نظرية و ميدانية بالوطن 
األخوة الوطنية لديهم، وتحفيزهم لخدمة الوطن والشعب بوعي و إخالص، التنافس باإلبداع و 

 . المواعظ لتحقيق التقدم و الرقي المنشودين في ميادين الحياة
 

00114911 

(0-3:3)(6)التفاضلوالتكامل
.اليوجد  :المتطلبالسابق

المشتتتتقات و تطبيقاتهتتتا، األعتتتداد المركبتتتة، الهندستتتة التحليليتتتة، طتتترق التكامتتتل، المتسلستتتالت التتتال 
نهائية، متسلسالت القوى، المتجهات في ثالثتة أبعتاد، معادلتة الختط، و المستتوى فتي ثالثتة أبعتاد، 

 .متسلسالت القوى المركبة، التكامل المركب



01414919

(0-3:3()2)التفاضلوالتكامل
    01414919:المتطلبالسابق

ي، القتيم القصتوى و تطبيقاتهتا، مضتروبات النجترانج، التكامتل الثنتائي و الثالثتي ، ئتاالشتقاق الجز 
يتتتا، حتتتل المعتتتادالت التفاضتتتلية باستتتتخدام حتتل المعتتتادالت التفاضتتتلية الخطيتتتة العاديتتتة متتتن رتتتتب عل

، المعتتتتادالت التفاضتتتتلية باستتتتتخدام المتسلستتتتالت ، المعتتتتادالت التفاضتتتتلية الجزئيتتتتة، المتسلستتتتالت 
 .معادالت الحرارة والموجة، تحويالت البالس، متسلسالت فوريير، طرق فصل المتغيرات



01414914
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(0-3:3)(6)العامةفيزياءال
.اليوجد:المتطلبالسابق

الفيزيتتاء و القياستتات ، المتجهتتات ، الحركتتة فتتي بعتتد واحتتد ، الحركتتة فتتي مستتتوى، قتتوانين الحركتتة، 
الحركة الدورانية، قوانين نيوتن و تطبيقاتها  ، الشغل و الطاقة ، قوانين الجاذبية و التزخم الخطتي 

 .، دوران الجسم الجاسئ حول محور ثابت، التدحرج، الزخم الزاوي و العزم و التصادمات


01419919

(3-0:6()6)العامةالعمليالفيزياء
*01419919:المتطلبالسابق

انون نيتتتتتوتن الثتتتتتاني ، القياستتتتتات و األخطتتتتتاء ، المتجهتتتتتات ، الحركتتتتتة الخطيتتتتتة ، المقتتتتتذوفات ، قتتتتت
 .حتكاك ، التصادمات ، الحركة الدورانية، الحركة االهتزازية البسيطةاال


01419999

(3-6:2)2مهاراتحاسوب
 00110919 :متطلبسابق

خصتتائص لغتتات البرمجتتة و انليتتة تنفيتتذها ، مخططتتات ستتير العمليتتات ، النمتتاذج ، أساستتيات لغتتة 
ا المختلفة ، أدوات التحكم ، جمل إتخاذ القرار ، جمل التكترار ، التدوال و تعليماته   ++Cبرمجة 

.، المصفوفات ، المؤشرات و الملفات ، مقدمة في البرمجة الشيئية و تطبيقات عملية مختلفة

013319919

 (0-3:3)        استاتيكا
 30201101، 30202102 :متطلبسابق

القتتوة ومتجهتتات اإلنتقتتال، انظمتتة القتتوى، : يم أساستتيةمقدمتتة فتتي ميكانيكتتا األجستتام الصتتلبة، مفتتاه
أنظمة القوى المكافئتة، اإلتتزان الثابتت، تحليتل الهياكتل البستيطة، اإلحتكتاك، الخصتائص الهندستية 

 (.مركز الثقل وعزم القصور الذاتي)


30129201 

(3-0:6)مشاغلهندسيةال
  اليوجد:المتطلبالسابق

تعليم المهارات األساسية في المشاغل الهندسية من الناحية الميكانيكية والكهربائية وتعليم النجتارة، 
 .البرادة، التشغيل، اللحام، قطع وتشكيل المعادن، لف األسالك: ويتضمن ذلك



01941919
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(0-3:3)(6)الكيمياءالعامة
اليوجد:متطلبسابق

و التركيب الجزيئي ، التفاعالت الكيماوية فتي النظرية الذرية و الجدول الذري ، الروابط الكيمائية 
و اإلختتتتتزال ، الغتتتتتازات المثاليتتتتتة ، حتتتتاالت المتتتتتادة و القتتتتتوى بتتتتتين المحاليتتتتل ، تفتتتتتاعالت األكستتتتتدة 

، الذوبانيتتتتة ، انتتتتواع التفتتتتاعالت الجزيئتتتتات ، الخصتتتتائص الفيزيائيتتتتة للمحاليتتتتل ، التتتتتوازن الكيمتتتتاوي
 .الكيميائية ، مبادئ الديناميكا الحرارية و الحركة ، الكيمياء العضوية



01410919 

(3-0:6)6ةالكيمياءالعامةالعملي
* 01410919:متطلبسابق

اب متاء و التوزن الجزئتي ، حست الخصائص الفيزيائية ، تحديتد الصتيغة األوليتة و الصتيغة الجزئيتة
، جهتتتد التبلتتتور ، حستتتاب حتتترارة التعتتتادل و حتتترارة التكتتتوين ، معتتتايرة المحاليتتتل ، التحليتتتل الكيميتتتائي

.الخلية الكهربائية

01410999 

(0-::3)المتغيراتالعشوائيةاالحتماالتو
01414919:متطلبسابق

العشتتتوائية المتقطعتتتة، المتغيتتترات العشتتتوائية المستتتتمرة، إحتمتتتاالت إقتتتتران االحتمتتتاالت و المتغيتتترات 
الكثافتتتة و إحتمتتتاالت اإلقترانتتتات الموزعتتتة، إحصتتتائيات المتغيتتترات العشتتتوائية، العمليتتتات المتغيتتترة، 
احتمال حدوث الشيء مترة أخترى و االحتمتال الثابتت، اقتتران االرتبتاط االوتومتاتيكي، كثافتة فتيض 

ران التتترابط االوتومتتاتيكي، كثافتتة فتتيض القتتوة متتن فتتيض البيانتتات الختتام ، عالقتتات القتتوة، تقتتدير اقتتت
 .المدخل و المخرج لإلقترانات الخطية

01902410 

(0-::3)قتصادالهندسياال
 ال يوجد:متطلبسابق

الت الفوائد، اتخاذ القرارات اإلقتصادية بطريقة القيمة مقدمة مبادئ اإلقتصاد الهندسي، معاد

الحالية، القيمة المستقبلية، القيمة المنتظمة السنوية، نسبة المردود الداخلي ونسبة المردود إلى 

 .التكلفة، حساب الزمن الالزم إلسترداد رأس المال، التضخم المالي



01920014 
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 مدةساعات معت  3 رياضيات هندسية  30148202

 30202102:المتطلب السابق 

المعادالت التفاضلية، المعادالت التفاضلية الخطية من الرتبة الثانية و الرتب العليا، أنظمة المعادالت التفاضلية، 

حلول متسلسالت القوى للمعادالت التفاضلية، اإلقترانات المتعامدة ، تحويالت مستوى الطور، االستقرار، 

 .ادالت الخطية، المصفوفات و المحدداتالبالس ، أنظمة المع

 ساعات معتمدة  3 رسم هندسي 30604636

 ال يوجد :المتطلب السابق 

استعماالت أدوات الرسم، الحروف، الهندسة الوصفية، الرسم االيزومتري و المخططات، القطاعات، الرسم 

 .بواسطة الحاسوب األوتوكاد، تطبيقات األوتوكاد في الهندسة المدنية

 ساعات معتمدة  3 هندسة جيوتقنية 30148361

 30627201 :المتطلب السابق 

صفات التربة الدالة، تصنيف التربة، انسياب المياه في التربة في بعد التربة في بعد واحد وبعدين، دمك التربة، 

ومة القص للتربة وطرق توزيع اإلجهادات الناتجة عن أحمال سطحية، نظرية التضاغط وتأثير فترة اإلنشاء، مقا

 .تحديدها في المختبر

 معتمدة ةساع   مختبر هندسة جيوتقنية                                                                                            30148362

     *30148361:المتطلب السابق 
اش، التوزيع الحبيبي باستخدام المناخل والهيدروميتر، تجربة محتوى الرطوبة، حد السيولة واللدونة، حد اإلنكم

الدمك، قياس الكقافة في الموقع، قياس معامل النفاذية باستخدام فرق الجهد الثابت والمتغير، تجربة التضاغط، 

 .الضغط الالمحصور، الضغط ثالثي المحاور، تجربة جهاز القص المباشر

 ساعات معتمدة  3                                                                                     جيولوجيا هندسية         30148230

 ال يوجد:المتطلب السابق 
مقدمة لعلم الجيولوجيا، المعادن والصخور، الرواسب السطحية، الجيولوجيا التركيبية، المياه الجوفية، فصات 

 .خور لألإراض الهندسية، تحريات الموقع، تطبيقات عمليةالصخور وتصنيفها، استخدام الص

 ساعات معتمدة  3 مساحة 30604246

 30202606 :المتطلب السابق 
مبادىء وتعريفات أساسية في المساحة، وحدات القياس، مقياس الرسم ومقاييس الخرائط، القياسات الخطية، 

لخطوط الكنتورية، المضلعات، تعيين اإلحداثيات بطريقتي التسوية،، اإلتجاهات، الثيودوليت واستخداماته، ا

 .التقاطع األمامي والعكسي، حساب المساحات والحجوم
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 معتمدة ةساع مختبر مساحة 30604242

 *30604246 :المتطلب السابق 
ألفقية، التعرف على األدوات األساسية المستخدمة في قياس المسافات األفقية، تمرين على قياس المساقات ا

التعرف على األجهزة واألدوات المستخدمة في تعيين مناسيب النقاط تمرين على طرق تعيين مناسيب النقاط، 

التعرف على األجهزة واألدوات المستخدمة في قياس الزوايا األفقية والرأسية وإجراء تطبيقات ميدانية منّوعة، 

عمل المخططات الكنتورية، تمرين على قياس تمرين على رفع التفاصيل وعمل مخطط مساحي، تمرين على 

 .المسحات من المخططات، تمرين على تعيين احداثيات النقاط بطريقة المضلعات

 ساعات معتمدة  3 طرق عددية هندسية 30604306

 30604202 :المتطلب السابق 
العددي لمجموعة من مراجعة للمحددات والمصفوفات، خوارزميات حل المعادالت الخطية والالخطية، الحل 

التفكيكية،  LUجوردان وطريقة -طريقة الحذف لجاوس، طريقة جاوس: المعادالت الخطية اآلنية بطرق مختلفة

اإلستكمال من الداخل والتقريب، . سيدل-طريقة جاكوبي وطريقة جاوس: الطرق التكرارية لألنظمة الخطية

ددي للمعادالت التفاضلية، مسائل القيمة الخاصة، تحليل توصيل المنحنيات، التفاضل والتكامل العددي، الحل الع

 .الخطأ عددياً، امثلة تطبيقية من مجاالت مختلفة في الهندسة

 

 ساعات معتمدة  3 أساسات 30604336

 30604232 :المتطلب السابق 
ت، هبوط استطالع الموقع، قدرة تحمل التربة والصخور، توزيع اإلجهادات الناتتجة عن أحمال األساسا

قدرتها وهبوطها، ضغط : األساسات الضحلة، العوامل التي تؤخذ عند تصميم األساسات، األساسات العميقة

 .التربة الجانبي والجدرات السائدة، األساسات على التربة القابلة لإلنتفاخ، استقرار المنحدرات

 

 ساعات معتمدة  3 (1)انشاءات  30604306

 30627201  :المتطلب السابق 
النظم اإلنشائية، أنواع المساند اإلستقرارية والتحادية، ردود األفعال، المنشآت المقررة، الجمالونات المستوية 

والفراغية وطرق تحليها، رسومات قوى القص والعزوم للجيزان، الهياكل، األقواس المقررة استاتيكياً، خطوط 

بالتكامل المباشر، نظرية مساحة : زعة المتحركة، الترخيمالتأثير للجيزان والجمالونات، القوى المركزة والمو

 .العزوم، الجيزان المكافئة

 

 ساعات معتمدة  3 (2)انشاءات  30604302

 30604306 :المتطلب السابق 
مقدمة لإلنشاءات غير المقررة، اإلستاتيكية والحركية غير المقررة، طريقة اإلجهادية المتجانسة، طريقة األنحدار 

ترخيم، طريقة توزيع العزوم، خطوط التأثير النوعية للجيزان المستمرة، الهياكل المعرضة اللحركة األفقية، وال

 .للتحليل اإلنشائي باستخدام الحاسوب، تمثيل المنشآت
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 ساعات معتمدة  3 ةخرسانخواص  30604306

 *30627201  :المتطلب السابق 
إلسمنت، أماهة اإلسمنت، خواص الركام، خواص الخراسانة أنواع اإلسمنت وصناعة اإلسمنت، خواص ا

الطازجة، قابلةي التشغيل، اإلنفصال الجبيبي، خلط الخراسانة، فحوصات الخراسانة الطازجة، مقاومة 

الخراسانة، اضغط الشد اإلنحناء، مرنة الخرسانة والتقلص والزحف، ديمومة الخرسانة، فحوصات الخرسانة 

 .طات الخرسانيةالمتصلدة، تصميم الخل

 

 معتمدة ةساع  مختبر خواص خرسانة 30604302

 * 30604306 :المتطلب السابق 
يعني مختبر خواص الخرسانة بإجراء التجارب المخبرية لمعرفة صالحية وجودة المواد المستخدمة في 

جة والمتصلبة الخراسانة وفي البناء، وهذه الفحوصات تشمل أنواع الحصمة واإلسمنت والخرسانة الطاز

ات الخرسانية والطوب واألسبست والبالط والكندرين والمعدنات والمستخدمة في البنابء، غضافة ألنواع الخلط

 .عوصبها على أرض الواق

 

 ساعات معتمدة  3  ع                                                                                                يكانيكا موائم 30148231

 *30604202 :المتطلب السابق 
خواص الموائع، الوحدات األساسية، الوائع الساكنة، الضغط وقياسة، القوى المؤثرة على السطوح المغمورة 

المستوية منها والمنحنية، الطفو والتعويم، انسياب وكينيماتيكا الموائع وتمثيلها، طريقة التحليل بواسطة الحجم 

معادلة اإلتصال التفاضلية والتكاملية، الضغط في الموائع المتحركة، معادالت اويلر وبيرنولي،  التحكمي،

ستوكس، معادلة الطاقة، خطوط التدرج -تطبيقات معادلة بيرنولي، مبدأ الرخم وتطبيقاته، معادالت نافيير

نسياب السطحي ونظرية الطبقة الهيدروليكي وتدرج الطاقة، التحليل البعدي والنمذجة والتشابهية، مقاومة اإل

الحدية، الجريان الطبقي والمضطرب في األنابيب وفواقد اإلحتكاك والفواقد الثانوية، أنظمة األنابيب المتعددة 

 .وطرق حلها

 ساعات معتمدة  3      هندسة مائيات                                                                                             30148363

 30148231 :المتطلب السابق 
اإلنسيا ب المنتظم في القنوات المكشوفة، معادالت تشيزي وماننغ، الطاقة النوعية والعمق الحرج، الفقرة 

الهيدروليكية، اإلنسياب المتغير في القنوات المكشوفة، المعادلة العامة ألسطح اإلنسياب المتغير وطرق حلها، 

أداؤها وتطبيقات على استخداماتها، قوانين : وتقييم أسطح اإلنسياب المتغير، اآلالت الهيدروليكيةتصنيف 

 .وتطبيقات النمذجة والتشابهية

الحدية، الجريان الطبقي والمضطرب في األنابيب وفواقد اإلحتكاك والفواقد الثانوية، أنظمة األنابيب المتعددة 

 .وطرق حلها
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 معتمدة ساعة  مائيات                                                                                                 مختبر 30148364

 *30148363 :المتطلب السابق 
مركز الضغط، الهدار المثلث والمستطيل، مقياس فينشوري، تصادم النفث، فقد الطاقة في األنابيب، العمق 

المضطرب في األنابيب، المضخات النابذه، المصخات المحورية، القفزة الهيدروليكية، عجلة  الحرج، السريان

 .بلتون، المراوح الشعاعية

 

 ساعات معتمدة  3                                                                                                 ياه شربهندسة م 30604376

 30148363 :السابق المتطلب 
أسس في كيمياء الماء، مبادئ أساسية في الكيمياء الالعضوية، مبادئ أساسية في التعاون الكيميائي، هندسة مياه 

الشرل، كميات اإلستهالك من المياه، فترة التصميم، تعداد السكان والتنبؤ به، مصادر ونوعية المياه وخصائصها 

جية، معالجة المياه ألغراض الشرب ويتضمن إزالة المواد الصلبة العالقة والمواد الفيزيائية والكيميائية والبيولو

الصلبة الذائبة، الترسيب والترويق والترشيح وإزالة العسر والطعم والرائحة وعمليات التطهير، شبكات توزيع 

 .المياه وأسس التصميم

 

 ساعات معتمدة  3  تطبيقات حاسوب 30604303

 30604306 :المتطلب السابق 
، بيئة النوافذ، حزم الرسم البياني والجداول (Matlab, Mathematica)تطبيقات باستخدام الخزم الحاسوبية 

(Excel) الحزم اإلحصائية، تطبيقات الجداول اإللكترونية في الهندسة المدنية، الحزم اإلمحصائية، الحزم ،

 .الهندسية للمياه والمنشآت

 

 ساعات معتمدة  3  6ة خرسانة مسلح 30604006

 30604306، 30604302 :المتطلب السابق 
خواص الخرسانة والفوالذ، اجهاد التشغيل، مقاطع متشققة وغير متشققة، تصميم بطريقة الحد القصى، مقاطع 

وأشكال أخرى، مبادئ التصرف اللدن والهش، تصميم لعزم اإلنحناء، تصميم  Tمفردة ومزدوجة التسليح، مقاطع 

ات إتجاه واحد مصمتة وعرقية، طرق تقريبية لعقدات 9ص، متطلبات الترابط، طول التطور، الترخيم، عقدات الق

 .ات إتجاهين، تصميم أعمدة قصيرة ونحيفة، أعمدة المركزية قصيرة، منحنيات تفاعل ادرج9

 ساعات معتمدة  3  2خرسانة مسلحة  30604002

 30604006،30604302 :المتطلب السابق 
أعمدة ال محورية نحيفة، اطارات خرسانية مكثفة وغير مكثفة، تأثير الرتبة الثانية، معامالت تضخم العزوم، 

تصميم القواعد المحورية المنفردة وقواعد الجدران، القواعد المتحدة، قواعد الجيزان، القواعد المحزمة بالجيزان، 

 .ئية، جدران قص عادية، جدران سائدة للتربةالقواعد المحملة المركزياً، قواعد خوازيق جدران انشا
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 ساعات معتمدة  3  منشاّت فوالذية 30604003

 30604302 :المتطلب السابق 
خواص الحديد اإلنشائية، التصميم بطريقة الحد األقصى، العناصر تحت تأثير الشد الثابت المستبدل، اإلنبعاج 

تماثلة، اإلنبعاجات الموضعية، سلوك الجيزان الخطي والالطخي، المرن وغير المرن لألعمدة المتماثلة وغير الم

انبعاجات اللي الجانبي، متطلبات الترخيم والقص، تصميم المقاطع المصنعة المتماثلة وغير المتماثلة، نقاط 

 .يالقطع، العزوم المزودوجة على األعمدة، معادالت التداخل، قواعد األعمدة الوصالت باستخدام اللحام والبراغ

 ساعات معتمدة  3  مساحة جوية 30604043

 30604242 :المتطلب السابق 
مقدمة تعريفات بالمساحة التصويرية ، انواع واجزاء آالت التصوير الجوي ، مقياس الصور والتشوهات المتعلقة 

حات في به، انواع الصور، االبصار المجسم، تخطيط رحالت التصوير الجوية نقاط الضبط االرضية، االزا

مواقع التفاصيل على الصور، أجهزة الرسم التجسيمية اآللية للخرائط التصويرية، تطبيقات المساحة الجوية في 

 .تخطيط واختيار المسارات

 

 ساعات معتمدة  3  هيدرولوجيا 30604010

 30604202، 30604313 :المتطلب السابق 
المطري والفواقد المطرية كالرشح والتبخر، الجريان السطحي  الدورة الهيدرولوجية والميزانية المائية، الهطول

تحيل منحنى الجريان واستخراج واستعمال منحنى الوحدة، التحيل . والجريان التحت سطحي وجريان األساس

الزماني والمكاني لموجة الفيضان، اإلحتماالت واإلحصاء الهيدرولوجي لتحديد فيضانات التصميم، هيدرولوجيا 

 .الجوفية وهيدروليكا اآلبار، تطبيقات حاسوبية في الهيدرولجيا الهندسيةالمياه و

 

 ساعات معتمدة  3  هندسة مياه عادمة 30604076

 30604376 :المتطلب السابق 
مصادر المياه العادمة وكمياتها ونوعيتها، المعالجة األولية وإزالة المواد الصلبة، أنواع التفاعالت وأنواع 

األيض لميكروبي، الكائنات الحية الهامة في المعالجة البيولوجية، نّمو البكتيريا، سرعة النّمو المفاعالت، 

البيولوجي، المعالجة من انلدرجة الثانية وتتضمن الحمأة المنشطة والمرشح البيولوجي والتقية الطبيقية، وطرق 

 .ميمالتخلص من مخلفات التنقية، هيدروليكية شبكات الصرف الصحي وأسس التص

 

 معتمدة ساعة   مختبر هندسة بيئة 30604072

 *30604076 :المتطلب السابق 
تحليل المياه العادمة ومياه الشرب ويتضمن الحموضة والقلوية، الكلورايد العسر، األمونيا،الكلورين، األكسجين 

لعالقة والذائبة، الترويق وإزالة الذائب وكمية األكسجين الممتصة عضوياً وكيماوياً، الكولوفورم، المواد الصلبة ا

 .العسر
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 ساعات معتمدة  3 يالهندسالتدريب  30604014

 وحسب تعليمات القسم م. س 620إنهاء : المتطلب السابق 
في الهندسة المدنية يتطلب ذلك تدريباً لمدة ثمانية أسابيع متصلة داخل األردن  سللحصول على درجة البكالوريو

املة في المجاالت الهندسية، أو خارجه، و أن يتم التدريب في أحدى المؤسسات أو الدوائر الحكومية و الخاصة الع

  .والتي توافق لجنة تدريب الطلبة فيها
 

 ساعات معتمدة  3  هندسة طرق و مرور 30604046

 30604242 :المتطلب السابق 
أنظمة الطرق، تقييم الطرق، خصائص السائق والمشاة والمركبة، خصائص حركة المرور، تخطيط الطريق، 

ألفقية الدائبة المركبة والمنحنيات األفقية الدائرية العكسية تصميم المنحنيات األفقية الدائرية البسيطة والمنحنيات ا

والمنحنيات المتدرجة، تصميم جوانب الطريق، تصميم التقاطعات، تصريف المياه والمنشآت الخاصة العقود 

واإلشراف، دراسات حوادث المرور السرعة وحجم المرور وزمن الرحلة والتأخير، دراسات المشاه ومواقف 

 .إلشارات الضوئية ووسائل التحكمالسيارات، ا

 ساعات معتمدة  3  تصميم رصفات 30604042

 30604046 :المتطلب السابق 
أنواع الرصفات، تحليل االجهادات، اعتبارات التحميل والمركبات ، التصميم االنشائي لرصفات الطرق المرنة 

ها، تصميم الخلطة االسفلتية ، اجهادات وعيوب والقاسية، مواد رصفات الطرق، االمواد البيتومينية واستعماالت

 .الرصفات وصيانتها، تجهيز وانشاء رصفات الطرق ، تثبيت طبقات الرصفة ، ادارة وبرمجة أعمال الصيانة

 معتمدة ساعة  مختبر هندسة طرق 30604043

 *30604042 :المتطلب السابق 
ة التمتع، درجة الوميض واالشتعال، المطاطية، اللزوجة، الفرز، درج: يتم اجراء التجارب التالية في المختبرس

التقشير، نسبة تحكل كاليفورنياالفقدان بالحرارة، تجربة مارشال، فصل االسفلتن محتوى الركام من الفراغات، 

 .الوزن النوعي، االنزالق، قياس خشونة وتموجات سطح الطريق

 اتمعتمد ساعتين  ادارة مشاريع 30604023

 30604026 :السابق المتطلب 
مبادىء إدارة المشاريع، التخطيط االستراتيجي للمشاريع، األمور القانونية في العملية االنشائية، الهيكل اإلداري، 

 .تمويل المشاريع الموازنات، ادارة الموارداإلنشائية، إدارة األفراد، تخطيط القوى العاملة، ادارة النوعية

 

 ساعات معتمدة  3  ادارة إنشاء 30604026

 ال يوجد :المتطلب السابق 
التخطيط، مفهوم إدارة االنشاء، التحليل الشبكي بطريقة األسهم، التحليل الشبكي بطريقة التتابع، الشبكات 

 .المتداخلة، مراقبة المشروع، التحكم بالمشروع، مبادلة الوقت مع الكلفة، تسوية الموارد، طريقة بيرت
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 ساعات معتمدة  3  *مشروع  30604011

 (ساعة معتمدة ويعطى على فصلين عاديين 620النجاح في ) :المتطلب السابق 
نية بالتنسيق يقوم الطالب أو مجموعة من الطلبة بأختيار مشروع نظري أو تطبيقي مرتبط بتخصص الهندسة المد

 .مع القسم

 ساعات معتمدة  3  منشاّت ساندة للتربة 30604036

 30604336 :المتطلب السابق 
مراجعة األساسيات، الضغط الجانبي للتربة، الجدران الساندة، جدران األوتاد اللوحية، جدران األوتاد اللوحية 

دعومة، التربة المسلحة، الجدران الساندة المسلحة بشرائط جدران األوتاد اللوحية المثبتة، الحفريات المالكابولية، 

 .،  الجدران الساندة المسلحة بأنسجة مصنعة، الجابيوناتمعدنية

 

 ساعات معتمدة  3  أساليب انشاء 30604022

 ال يوجد :المتطلب السابق 
ت، العوامل المؤثرة على اتاجية اآلليات دراسة واختيار اآلليات الثقيلة، آليات الحفر، آايات االنفاق، انتاجية االليا

 .، التحليل االقتصادي لتكلفة اآلليات

 

 ساعات معتمدة  3  3انشاءات  30604006

 30604302 :المتطلب السابق 
طريقة القوى، مصفوفات المرونة، طريقة االزاحة، مصفوفات الجساه، مقارنة بين طريقتي االزاحة والقوة، 

كل واالقواس ذات المقاطع الثابتة والمتغيرة تأثير انفعالت القص، استخدام البرمجيات بالتحليل خطوذ التأثير للهيا

 .االنشائي تمثيل المنشآت العملية

 

 ساعات معتمدة  3  3خرسانة مسلحة  30604006

 30604002 :المتطلب السابق 
ريقة التصميم المباشر، طريقة الهيكل ضبط التشقق، تصميم العقدات باستخدام نظم كودة البناء األمريكي، ط

المكافىء، الجيزان العميقة، الرطب األعمدة المعروضة لعزوم حول محورين، اللي في الجيزان، تصميم خزانات 

 .المياه، تقدير أحمال الرياح والزالزل، مدخل الى الخرسانة سابق االجهاد

 

 ساعات معتمدة  3  مقدمة في هندسة الزالزل 30604003

 30604002 :المتطلب السابق 
مدخل الى هندسة الزالزل، اصل وخصائص الزالزل مدخل الى الديناميكا االنشائية، خصائص المباني 

 .االهتزازية، الفترات ونمط االهتزاز، طيف االهتزاز القوى والزاحات الناجمة عن تأثير الزالزل

لية المصاحبة للخرسانة وللحديد، متطلبات مدخل الى التصرف غير المرن، خفض القوة ومتطلبات الممطو

مدخل الى كودة الزالزل وكودات . التصميم الزالزلي لالطارات وجدرات القص حسب كودة الخرسانة األمريكية

 .الزالزل العالمية
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 ساعات معتمدة  3  هندسة جسور 30604000

 30604003، 30604002 :المتطلب السابق 
ور االنشائية، مكونات علوية وتحتية، تصنيف أحمال الجسور، أحمال رئيسية، تصنيف الجسور، مكونات الجس

أحمال ثانوية، توزيع األحمال الحية في الجسور، تحليل وتصميم الجسور طبقاً لكودة الجسور 

 .جسور خرسانية عادية وسابقة اإلجهاد، جسور حديدية، مخدات تحميل AASHTOاالمريكية

 

 ساعات معتمدة  3  منشاّت مائية 30604016

 30604313 :المتطلب السابق 
تصاريف تصميمية وتردد الفيضانات وتقدير الذروة، الرشح وضغط الرفع بنظرية بالي ولين وخوصلى 

والنذجة، القفرة المائية وأجزاء تبديد الطاقة من احواض تسكين وحمتياتن منشآت تحكم وقياس مثل الهدارات 

التحويل والسيطرة على الرسوبيات، منشآت العبور مثل الحارات والعبارت  والسواقط والبدالت مع أعمال

والممرات المائية والمهارب، مقدمة للسدود مثل الثاقلية والترابية والركامية والخرسانة المدحولة المفايض 

 .المختلفة

 

 ساعات معتمدة  3  مصادر مياههندسة  30604012

 30604010 :المتطلب السابق 
ل أنظمة مصادر المياة السطحية والجوفية والمشتركة، تحليل وتصميم الخزانات المائية التحويلية والتوزيعية تحلي

والتجميعية، تحليل وتصميم أنظمة نقل وتوزيع المياه بالقنية واالنابيب، تخطيط وادارة مصادر المياه 

والدولي استعمال االحصاء واالحتماالت في  واستعمالتها، اقتصاديات هندسة مصادر المياه، قانون المياه المحلي

 .الوصول الى القرارات النمئية التصميمية واإلدارية

 ساعات معتمدة  3  بيئةهندسة  30604072

 *30604072 :المتطلب السابق 
الطبيعة، تلوث المياه ومقايسس جودة المياه، عمليات معالجة المياه التي تتم في . أنظمة البيئة الرئيسية والفرعية

حفظ المادة واتزان االكسجين الذائب في المياه ، مصادر ومواصفات وآثار ملوثات الهواء، تشتت ملوثات الهواء 

وضبط تلوث الهواء، تصنيف المخلفات الصلبة والتعامل معها والتخلص النهائي منها، المياه العادة الصناعية 

الضجيج وطرق معالجتها والتعامل معها، الضجيج وطرق وكمياتها ومصادرها وطرق معالجتها والتعامل معها، 

 .ضبطه

 

 ساعات معتمدة  3  تقييم األثر البيئي 30604073

 30604076 :المتطلب السابق 
دراسة اآلثار المختلفة للمشاريع الهندسية على البيئة بعناصرها المختلفة من ماء وهواء وتربة والجوانب الثقافية 

ادية، ويتضمن التعرف على تلك اآلثار وتفسيرها والتنبؤ بها واقتراح األساليب الهندسية واألجتماعية واألقتص

 . لتتخفيف من آثارها
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 ساعات معتمدة  3  اعادة استعمال مياه 30604070

 ال يوجد :المتطلب السابق 
االستحمام، استعماالت المياه السطحية وتشمل اإلستعمالت لألغراض غير المنزلية كالري، الصناعة، 

مالءمة نوعية المياه لكل األستعمال، اآلثار الناتجة .واالستعماالت المنزلية بشكل غير مباشر كتغذية المياه الجوفية

عن اعادة استعمال المياه على صحة االنسان والحيوان والنبات والبيئة بشكل عام، دراسة حاالت اعادة استعمال 

 .ا االردنالمياه في دول مختلفة من العالم ومهن

 ساعات معتمدة  3  هندسة نقل 30604042

 30604042 :المتطلب السابق 
تقدير عدد المسافرين، اختيار موقع المطار ، تحديد اتجاه المدرج، األسطح التخيليبة للمدرج،سعة : النقل الجوي

لمدرج التصميم المدرج، تخطيط وتصميم مبنى المسافرين، تحديد طول المدرج، تصميم المحول الطولي ل

التصميم األفقي والعامودي والمقاطع العرضية : النقل بالسكك الحديدية. العرضي للمدرج، تصريف مياه االمطار

التخطيط االستراتيجي ، ادارة النقل تقدير الرحالت، توزيع : تخطيط النقل. لمسار السكة ، سرعة القطارات

 .على الطرق الرحالت حسب وسيلة النقل ، توزيع الحجم المروري

 

 ساعات معتمدة  3  استشعار عن بعد 30604040

 30604242 :المتطلب السابق 
، مقدمة في تقنيات اإلستشعار عن بعد، أشكال تفاعل الطاقة مع المادة، أجهزة و نظم اإلستشعار عن بعد

تشعار عن بعد في دراسة عن بعد، أهمية تقنية االسالمستلزمات و المصادر و اإلستخدامات لتقنيات اإلستشعار 

 . تطبيقات و تمارين منوعةشكل األرض و محيطها الجوي، 

 

 ساعات معتمدة  3  6 انشاء مباني 30604337

 ال يوجد :المتطلب السابق 
 المحلية، والمقاييس المواصفات :الخطوات تشمل األخرى، والمنشآت المباني إنشاء خطوات المادة هذه وتتناول

 أساليب التشطيب، أعمال والدعامات، (السقاالت) الطوبار تصميم والمعمارية، اإلنشائية المباني وأنظمة أجزاء

 .والتركيب اإلنشاء

 

 ساعات معتمدة  3  ديناميكا 30600200

 30621206 :المتطلب السابق 
 

لقوة و التسارع ، الجهد و مراجعة لديناميكا الجزيئات ، ديناميكا األجسام الصلبة في بعدين و في ثالثة أبعاد ، ا

 .الطاقة ، الدفع و الزخم
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 ساعات معتمدة  3  المساحة العقارية و إدارة األراضي 30600067

 30604246 :المتطلب السابق 
ملكية . سياسة وادارة االرض. ألوضع القانوني لألرض والعقار ,و عوائق منافعتعريفات،  .مقدمة ولمحة تاريخية

انشاء . حدود الملكيات. المبادىء االساسية، انظمة التسجيل، الخرائط الكادسترائية: ا، الكادستراالرض وتسجيله

تقدير . أنظمة معلومات االراضي. معامالت االراضي، تثبيت الحدود، أوامر التصحيح. ومراحل وإدامة الكادستر

 .الرؤية المستقبلية. ر النجاححماية المعلومات، الدقة، معايي. كادستر متعدد االغراض. تشريعات. القيم

 

 ساعات معتمدة  3  مقاومة مواد 30627201

 30621206  :المتطلب السابق 
مقدمة . حساب العزم ومحصلة القوى في األجزاء المخصرة. مبادئ اإلستاتيكا متضمنا مكافئ التوازن واإلستاتيكا

افنفعال وقانون  -سلوك المواد، عالقات اإلجهاد. إلنفعالمفاهيم اإلجهاد وا. في ميكانيكا األجسام القابلة للتشكيل

تطبيقات للمسائل الهندسية والمتضمنة أجزاء محملة، اللي في األعمدة والمجوفات الدائرية، إجهادات . هوك العام

 (.التواء)اإلجهادات المركبة، إنحراف العوارض، إنبعاج األعمدة . الحنى والقص في العوارض

 

 ساعات معتمدة  3  الكميات و المواصفات حساب 30600060

 30604246 :المتطلب السابق 
مساحة المقاطع العرضية وحساب الحجوم للطرق والسكك الحديدية،  :حساب الكميات لألعمال الهندسية المختلفة

. PERTوطريقة   CPMطريقةوالطريقة البيانية بادارة المشاريع  .منحنى نقل التربة. حساب الكميات لألبنية

األوضاع القانونية لألعمال الهندسية العامة، الشروط العامة والخاصة، تسوية النزاعات، أخالقيات المهنة، 

 .حل تمارين, مواصفات مواد البناء واألعمال اإلنشائية حسب المعايير المختلفة

 

 ساعات معتمدة  3  تحاليل هندسية 30600000

 30202602  :المتطلب السابق 

LU
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