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 أهداف البرنامج التعليمية  ( PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES) تحدد من قبل مجلس القسم. 

 نتائج البرنامج  (PROGRAM OUTCOMES) تحدد من قبل مجلس القسم. 

 

إلنشاءاتا  

 املياه والبيئة

 املواصالت

 اجليوتقنية

 إدارة املشاريع اإلنشائية

ستشعار عن بعدواالاملساحة ونظم املعلومات اجلغرافية   

 

( ساعة معتمدة موزعة 160يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس )

 على النحو األتي:

 

 المجاالت المعرفية

لساعات لالحد األدنى 
 المعتمدة

 

 21 1متطلبات الجامعة

 30 الرياضيات والعلومالمجاالت المعرفيه  في  الرياضيات والعلوم

 12 العلوم الهندسية األساسية المجاالت المعرفيه  في  الهندسة العامة

تخصص لجبارية اإل
 مدنيةالهندسة ال

 مدنيهة ال العلهوم الهندسهية  المجاالت المعرفيهه  فهي   
الهندسههههه  مسههههاراتالمشههههتركه لكههههل  جباريهههههاإل
  مدنيةال

63 

لتخصص  ختياريهاال
 مدنيةالهندسة ال

 مدنيهة ال المجاالت المعرفيه  في العلهوم الهندسهية  
لكههل مسههار فههي تخنههة الهندسههة      ختياريهههاال
 مدنيةال

9 

 3   2مشروع التخرج

 3  3التدريب الميداني

 

(
1

 ساعه معتمده( 27-21) أو حسب قرارات مجلس التعليم العالي( 
 معتمده يسجلها الطالب بعد إنتهاء التدريب الميداني. ساعات  3الحد األدنى لساعات مشروع التخرج 2
  .( ساعة معتمدة من الخطه الدراسيه115معتمده يسجلها الطالب بعد إكمال ) ساعات 3الحد األدنى لساعات التدريب الميداني 3
 ه ويكون الطالب متقرغا للتدريب في مؤسسة ذات عالقة بالتخنة. ساعه عملي 280الحد األدنى لمدة التدريب الميداني  3
 تكون مدة تدريب الطالب متنله.  3
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 المجاالت المعرفية في الرياضيات والعلوم: .1

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى 
للساعات 
 المعتمدة

PEOs 

fulfilled 

 الرياضيات والعلوم
 وتكامل، معادالت تفاضلية،تفاضل  :لرياضياتا

 التحليل العددي. 
 الفيزياء، الكيمياء العلوم:

30  

 

 المجاالت المعرفيه  في العلوم الهندسية األساسية .2

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى للساعات 

 المعتمدة
PEOs 

fulfilled 

العلوم الهندسية 
 األساسية

 

الهندسية، االقتناد الرسم الهندسي، المشاغل 
 الهندسي،  مهارات االتنال وأخالقيات المهنة

 برمجه للمهندسين ،

12 
 
 

 

 

 :مدنيةال الهندسةفي  شتركةلما اإلجباريةالمجاالت المعرفية  .3

 

 والعمليه النظريةالمجاالت 

المجاالت المعرفية 
 الرئيسيه

 الفروع المعرفية الفرعيه
مجموع الحد 

األدنى للساعات 
 المعتمدة

PEOs 

fulfilled 

 أساسيات الهندسة المدنية
الهندسيه، رسم هندسي   علم المواد، المساحة،جيولوجيا

 مدني
12 

 

  12 ستاتيكا، مقاومة مواد، ديناميكا، ميكانيكا موائع الميكانيكا الهندسية

 اإلنشاءات
التحليل اإلنشائي، تكنولوجيا الخرسانة، المنشئات 

 المعدنية
12 

 

  9 هيدروليكا، المياه والبيئة ، هيدرولوجيا والبيئةالمياه 

  6 هندسة المرور و الطرق، تنميم ومواد الرصفات المواصالت

  6 ميكانيكا التربة، هندسة األساسات الجيوتقنية

  6 ادارة المشاريع اإلنشائية، العقود والمواصفات إدارة المشاريع والعقود

 

 المختبرات والمشاغل والمراسم

ان ال تقل عدد تجهيز المختبرات والمشاغل والمراسم الكافية لتنفيذ المجاالت العملية المساندة للمجاالت المعرفية المختلفة على 
 % من مجموع المجاالت المعرفية اإلجبارية لكل تخنة )المشتركة + الخاصة بكل مسار(10ساعات المختبرات عن 

 شتركة + الخاصة بكل مسار(شريطة تغطية كافة المجالت المعرفيه )الم
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مختبر  ,مختبر هنسة الرصفات ,مختبر المساحة ,مختبر الهندسة الجيوتقنية, مختبر خواص الخرسانة )امثله على المختبرات
 )مختبر البيئة ,المائيات

 
 
 المجاالت المعرفية اإلختياريه(ت

المسارات 
الفرعية 
 )البرنامج(

 المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

PEOs 

fulfilled 

 اإلنشاءات
هنسة الزالزل، الخرسانة مسبقة اإلجهاد، الخرسانة مسبقة الننع، هنسة 

 9 الجسور، المنشاءات العالية، تطبيقات الحاسوب في هندسة اإلنشاءات
 

 المياه والبيئة
النفايات النلبة، تقييم األثر البيئي، هندسة بيئة، معالجة المياه العادمة، ادارة 

المنشاءات المائية، هيرولوجيا المياه السطحية، تطبيقات الحاسوب في هندسة 
 المياه والبيئة

9 
 

 المواصالت
 

نظم إدارة الرصفات،  هندسة المطارات والسكك الحديديه، الحوادث 
 المرورية وتحليلها،تطبيقات الحاسوب في هندسة المواصالت 

9 
 

 الجيوتقنية
ساندة للتربة، تثبيت وتسليح التربة، ميكانيكا النخور، تطبيقات منشاءات 

 الحاسوب في الهندسة الجيوتقنية
9 

 

إدارة المشاريع 
 اإلنشائية

تخطيط وجدولة مشاريع، تحليل وتقدير كلفة التشييد، إنشاء المباني، طرق 
 9 تشييد

 

المساحة ونظم 
المعلومات 
الجغرافية 

واإلستشعار عن 
 بعد

 المعلومات الجغرافية، اإلستشعار عن بعد، المساحة المتقدمةأنظمة 

9 

 

 مسار فرعي اخر
 يتم تحديد المواد الدراسية من قبل مجلس قسم الهندسه المدنيه
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  12في حال رغبت الجامعة بأن تمنح مسارات فرعية للطلبة باإلضافة للتخصص الرئيسي، فعلى الطالب اختيار 

 ساعة معتمدة على االقل من المسار الفرعي المطروح في القسم.

 

  ساعة معتمدة على  12في حال رغبت الجامعة بأن تمنح فقط التخصص الرئيسي للطلبة ، فيستطيع الطالب اختيار

 االقل من جميع المسارات الفرعيه المطروحه في القسم

 

 

 

 مدنيةمخرجات برنامج  الهندسه ال

 

 الهندسه المدنية:  يحدد من قبل مجلس قسم الهندسه المدنيةمخرجات برنامج  

 POs fulfilled المجاالت المعرفية الفرعية

  

  

  

  

  

  

  

 


