
 جامعة محاه -طالب كلية اهلندسة املدنيةل ةالدراسيمفردات اخلطة 
 7102 - 7102املقررة من عام 

 للسنة األوىل ةالدراسيمفردات اخلطة 

 الفصل األول

 عممي(. 2نظري +  4عدد الساعات األسبوعية )  (. 1الرياضيات لممهندسين )

تقنيات –التكامل غير المحدد  -االشتقاؽ-االستمرار -تفاضل وتكامل التوابع لمتغير واحد : النيايات
 –نشر تايمور –سالسل القوى -اختبارات التقارب–التكامل المحدد وتطبيقاتو السالسل –التكامل 

تابع لكثير  كثيرات الحدود بمتحوؿ واحد ومسألة استيفاء–المنحنيات القطبية –المنحنيات الوسطية 
-nدرجة المصفوفات والمحددات مف ال–ت الجبرية لمتغير واحد الطرائق العددية لحل المعادال-ودالحد

جمل اإلحداثيات  - R2R3Rnاليندسة التحميمية في الفضاءات –حل جممة المعادالت الخطية 
منحنيات وسطوح الدرجة الثانية وتصنيفيا ) -(  R3ءالكروية في الفضا–انية و االسط -)الديكارتية

 السطوح المسطرة ( . –السطوح الدورانية 

 عممي( 2 نظري+ 2عدد الساعات األسبوعية )   الفيزياء لممهندسين.  

القسـ النظري: حركة الجسـ الصمب، ميكانيؾ السوائل، ميكانيؾ األوساط المتصمة، طبيعة الضوء 
 الراكدة، التيار والمقاومة والحقل المغناطيسي، الفيزياء الحرارية.وانتشاره، الكيربائية 

 القسـ العممي: مقدمة عامة في الفيزياء  

 عممي(2نظري+ 2عدد الساعات األسبوعية )   (. 1الميكانيك الهندسي )

توازف –جمل القوى في المستوي و الفراغ  –أساسيات في جبر األشعة  –في ميكانيؾ األجساـ  مقدمة
-تحميل االطارات المستوية المقررة سكونيا  –تحميل الجوائز الشبكية المستوية –األجساـ الصمدة 

 .االحتكاؾ 

 

 



 عممي(4 نظري +2 عدد الساعات األسبوعية ) الهندسة الوصفية والرسم الهندسي 

تطبيقية، تمثيل المستقيـ تمثيل النقطة في اليندسة الوصفية، أمثمة  التمثيل الفراغي لألشكاؿ اليندسية،
في اليندسة الوصفية، اسقاط األشكاؿ واألجساـ اليندسية، تمثيل المستوي في اليندسة الوصفية، 
استنتاج المسقط الثالث، األوضاع المشتركة لممستقيمات والمستويات في الفراغ، المساقط المقطوعة، 

 تفريد سطوح األجساـ اليندسية.

 لثانيالفصل ا

 عممي( 2نظري +  2( عدد الساعات األسبوعية ) 2لممهندسين )الرياضيات 

التكامالت –اليعقوبيات  -االشتقاؽ المتجيي –تفاضل وتكامل التوابع لعدة متغيرات :االشتقاؽ الجزئي .
 االشتقاؽ والمكاممة العددية –التكامل المنحني والتكامل السطحي –الثنائية والثالثية وتطبيقاتيا –

نظرية الرواسب –سمسمة لورانت  –التكامل العقدي –التوابع التوافقية –التحميل العقدي : التوابع التحميمية 
 وتطبيقاتيا . 

ثالثية –المماس والمستوي الناظـ والمستوي  المالصق –اليندسة التفاضمية : المعادالت الشعاعية 
 رسـ المنحنيات . –المغمفات –المنشور والنواشر –التقوس وااللتفاؼ –فرينيو 

 عممي( 2نظري + 2عدد الساعات األسبوعية ) الكيمياء لممهندسين. 

بنية الذرات والنظرية الذرية، الروابط الكيميائية وبنية المواد، الكيمياء الحرارية والطاقة الترموديناميؾ، 
األطوار، المعادف، الكيمياء الكيربائية، الماء ومحاليل الحموض واألسس واألمالح، المحاليل وتوازف 

مع  اإلسمنتالبورتالندي، تفاعالت مكونات  اإلسمنتالتركيب والخواص الكيميائية لممواد البنائية، 
األخرى، طرؽ تحميل  اإلسمنتوأنواع  لإلسمنت، االضافات الكيميائية اإلسمنتالماء، آلية تصمب 

 والقياس الحديثة.

 عممي( 2نظري + 2األسبوعية )عدد الساعات  (. 2) الميكانيك الهندسي

 واالستقرار .–الطاقة الكامنة –قسـ السكوف : المميزات اليندسية لممقاطع المستوية 

التحريؾ المستوي –الحركة المستوية لمجسـ الصمد –تحريؾ الجزيئة –قسـ الديناميؾ : حركة الجزيئة 
 الحركة االىتزازية . –العمل والطاقة –لمجسـ الصمد ومعادالتو 



 

 

 عممي ( 2نظري +2المنشآت المدنية : عدد الساعات االسبوعية ) تمثيل

الجدراف المستخدمة في منشآت –والسطوح الترابية في منشآت الري والطرؽ –الميوؿ  –اإلسقاط المرقـ 
 الرسـ بمعونة الحاسب ) األوتوكاد (–نشآت الطرقية متمثيل ال–الري والجسور 

 عممي (2نظري + 2االسبوعية )المعموماتية : عدد الساعات 

أنظمة العد وتخزيف البيانات عمى الحاسب  –أنظمة التشغيل –مقدمة تاريخية عف نشأة وتطور الحاسب 
البرمجة –تطبيقات الحاسب في مجاؿ اليندسية –الخوارزمية –شبكة االنترنت  –أنظمة قواعد البيانات –
 الذكاء الصنعي . –نظاـ المعمومات الجغرافي  –نمذجة معمومات البناء  –التصميـ بمعونة الحاسب –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للسنة الثانية ةالدراسيمفردات اخلطة 

 الفصل األول : 

 عممي( 2نظري +4الجبر الخطي والمعادالت التفاضمية : عدد الساعات االسبوعية )

مسألة –طية خالتطبيقات ال–فضاءات الجداء الداخمي –أساس وبعد فضاء متجيي الجبر الخطي : 
قطار مصفوفة  –الطرؽ العددية لحل جمل المعادالت الخطية –األشكاؿ التربيعية –القيـ الذاتية وا 

 البرمجة الخطية. 

المعادالت التفاضمية -التفاضمية العادية مف المرتبة األولى وتطبيقاتياالمعادالت المعادالت التفاضمية  
–التفاضمية الخطية والطرؽ العددية لحميا  جمل المعادالت-العادية مف مراتب عميا وتطبيقاتيا 

 . بعض التوابع الخاصة  –المعادالت التفاضمية الجزئية وتطبيقاتيا عمى القشريات  وفي نظرية المرونة 

 عممي( 2 نظري + 2 عدد الساعات األسبوعية )  (.1مقاومة المواد )

 المرنة في العناصر المحممة محوريا _اإلجيادات والتشوىات –المفاىيـ األساسية لعمـ مقاومة المواد 

 الفتل –الوضعية المستوية والحجمية لإلجيادات 

 عممي( 2نظري +  2عدد الساعات األسبوعية )   (.1التصميم المعماري )

عناصر  –أنواع األبنية السكنية  –التصنيف الوظيفي لألبنية  –منيجية التصميـ المعماري ومراحمو 
 –مبادئ الرسـ المعماري  –المتطمبات الجمالية لممباني  –المتطمبات الوظيفية لممباني  –المسكف 

  دراسة ورسـ المخططات المعمارية .

 عممي( 2نظري+  2عدد الساعات األسبوعية )  (. 1المساحة )

األجيزة  –ونظرية التربيعات الصغرى  –مبادئ في نظرية األخطاء  –مفاىيـ أساسية في عمـ المساحة 
المساحة المستوية أو التعييف المستوي  –أعماؿ المساحة اإلرتفاعية  –قياس المسافات  –المساحية 

 قياس المساحات  .  –لمنقاط 

 عممي( 2نظري +  2عدد الساعات األسبوعية )  . ميكانيك الموائع :



حركة السوائل الجرياف المثالي ) معادلة بيرنولي  –توازف السوائل  –مفاىيـ أساسية في الييدروليؾ 
 .معادلة كمية الحركة وتطبيقاتيا. –وشبكات المياه الجرياف في األنابيب  –وتطبيقاتيا ( 

 عممي( 2 نظري + 2. عدد الساعات األسبوعية )الجيولوجيا الهندسية :

الحركات  –الصخور وأىـ أنواعيا الرئيسية  –الفمزات المشكمة لمصخور  –بنية وتركيب الكرة األرضية 
الدراسات اليندسية  –التربة اليندسية  –المياه الجوفية  –الحت  –اليزات األرضية  –التكتونية 

 توازف المنحدرات . –الجيولوجية لممنشآت اليندسية 

 الفصل الثاني :

 عممي( 2نظري +  2. عدد الساعات االسبوعية )واإلحصاء : االحتماالت

) خصائصيا  االحتماليةالمتغيرات العشوائية والتوزيعات  – االحتماالت: مدخل إلى نظرية  االحتماالت
 ، صفاتيا التعددية ( .

نظرية التقدير  – االستدالليمفاىيـ أساسية في اإلحصاء  –اإلحصاء : مقدمة في اإلحصاء الوصفي 
اإلحصاء  – واالرتباط االنحدار –اختبار الفرضيات  –الي ( مج)التقدير النقطي والتقدير ال

 الالوسيطي.

 عممي( 4 نظري + 2 عدد الساعات األسبوعية ) ( 2مقاومة المواد)

 –المرف في الجوائز المقررة  االنتقاؿ –الصافي  االنعطاؼ –القوى الداخمية في الجوائز واإلطارات 
 التحنيب . –الشد والضغط الالمركزي  –المركب  االنعطاؼ

 عممي( 2 نظري + 2 عدد الساعات األسبوعية ) (. 2المعماري ) تصميمال

الجمل اإلنشائية المستخدمة في  –الحموالت عمى المباني  –مواد وطرؽ اإلنشاء  –مراحل المشروع 
عناصر  –المنشآت المعدنية  –األساسية في منشآت البيتوف المسمح  اإلنشائيةالعناصر  –المباني 
الفواصل في  –العزؿ في المباني  –تنفذ العناصر اإلنشائية األساسية  –الشاقولي في األبنية  االنتقاؿ
رسومات العناصر  –قواعد أساسية في الرسـ اليندسي التنفيذي  – األكساءمواد وطرؽ  –المباني 

 اإلنشائية األساسية .

 



 عممي( 2نظري +  2عدد الساعات األسبوعية )  ( : 2المساحة )

األفقية والزوايا  االتجاىاتالتيودوليت وطرؽ قياس  –األخطاء النظامية والعرضية في جياز التيودوليت 
األعماؿ  –التطبيقات المساحية المطموبة في المشاريع الخطية  –الشبكات الجيوديزية  –الشاقولية 

 لمستوي . التمثيل ا –قياس حجـو أعماؿ الحفر والردـ  –المساحية في التخطيط العمراني 

 عممي( 2نظري +  4عدد الساعات األسبوعية )  :الهيدروليك 

 –المكشوفة  الجرياف الحر وغير المنتظـ في األقنية -الجرياف الحر والمنتظـ في األقنية المكشوفة
 التحميل البعدي والنمذجة الفيزيائية . –اآلالت المائية وتطبيقاتيا  –الحسابات الييدروليكية لميدارات 

 عممي(2نظري+ 2عدد الساعات األسبوعية ):  مواد البناء واختباراتها

كيميائية ، ميكانيكية ،  ،) فيزيائية لمواد البناء األساسية الخواص  -مصادر مواد البناء واستخداماتيا 
المواد الرابطة المعدنية  – ااستخداماتيالحصويات : مصادرىا ، تصنيفيا ،مواصفاتيا ،  تكنولوجية (

 -المواد الرابطة العضوية ) البيتوميف ،القطراف ، المستحمبات ( –)الجص ، الكمس ، اإلسمنت ( 
األوزاف النوعية  –أنواع الخرسانة الخاصة  –الخرسانة اإلسمنتية واختباراتيا  –المونة اإلسمنتية 
 –الفاقد بالصدـ  – باالىتراءالفاقد  –لرممي المكافئ ا –التدرج الحبي لمحصويات  –والحجمية لممادة 

 –زمف بداية ونياية األخذ  –اختبار لوشاتولييو  –قواـ العجينة اإلسمنتية  –شكل الحصويات وتطاوليا 
 خمطة خرسانية اسمنتية . تنفيذ –تجارب البيتوميف  –نعومة اإلسمنت 

 

 

 

 

 

 

 



 للسنة الثالثة  ةالدراسيمفردات اخلطة 

 : الفصل األول

 عممي( 2 نظري + 2(. عدد الساعات األسبوعية )1ميكانيك اإلنشاءات )

 طريقة توزيع العزوـ. –طريقة العزوـ الثالث  –طريقة العمل الوىمي  –مقدمة في التحميل اإلنشائي 

 عممي(2نظري+ 2تكنموجيا الخرسانة : . عدد الساعات األسبوعية )

 -الزجاج –الدىاف  –المواد البوليميرية والمنتجات البالستيكية  –الخمطات اإلسفمتية  –المواد المعدنية 
 مسائل تطبيقية . –المواد العازلة  –الخشب  –المواد السيراميكية 

تصميـ الخمطات اإلسفمتية  –استخالص البيتوميف  –وفي القسـ العممي : شد الفوالذ ،اختبار مارشاؿ 
اختبار الرقاقة  –الشد الحمقي  لضغط والشد واختبار أنبوب بالستيكي عمى ا –بطريقة مارشاؿ 

والشد  باالنعطاؼاختبار الخرسانة اإلسمنتية عمى الضغط والشد  –اإلسفمتية عمى الشد والعزؿ المائي 
اختبارات  –صدـ الزجاج  –تشرب القرميد وامتصاص السيراميؾ ونفوذية الماء عبر البيتوف  –بالفمق 

 الخشب الفيزيائية والميكانيكية .

 عممي( 2 نظري + 2الهيدرولوجيا : عدد الساعات األسبوعية )

الييدرولوجيا والمناخ ، الموازنة المائية وموازنة الطاقة، القياسات المائية، الخواص المورفولوجية 
لألحواض الصبابة، اليطوؿ ، عالقة المطر بالجرياف السطحي، تطبيق نظرية االحتماالت واإلحصاء 

لممياه الجوفية )المياه  االصطناعيةالتغذية  وجيا، حساب التصاريف األعظمية،الرياضي في الييدرول
،طبقات المياه الجوفية ،المعادالت العامة لحركة المياه الجوفية ،حموؿ المعادالت العامة لحركة  الجوفية

 المياه الجوفية ،أمثمة وتطبيقات (.

 عممي( 2 نظري + 2(. عدد الساعات األسبوعية )1ميكانيك التربة )

المدونة  –الخواص الفيزيائية لمتربة  –منشأ التربة وحجـ الحبيبات  –اليندسة الجيوتكنيكية  –مقدمة 
اإلجيادات  –الجرياف في التربة  –النفاذية في التربة  –رص التربة  –تصنيف التربة  –وبنية التربة 

 حماؿ الخارجية . اإلجيادات في التربة بسبب األ –في التربة بسبب األوزاف الذاتية 

 



 عممي ( 2نظري +  2هندسة النقل والمرور : عدد الساعات األسبوعية ) 

 –اإلحصائيات العامة والدراسات المرورية ، تخطيط النقل ضمف المدف  –خصائص تيارات المرور 
 –وسائل ضبط وأماف الحركة  –سعة الطرؽ والتقاطعات  –دراسات النقل  –السالمة المرورية 

 وسائط النقل الطرقي وتصنيف شبكات الطرؽ .خصائص 

 عممي( 2نظري + 4التجهيزات الفنية لممباني. عدد الساعات األسبوعية )

مبادئ ىندسة تكييف اليواء وتيوية المباني، مبادئ ىندسة التدفئة، المصاعد الكيربائية واألدراج 
اإلنارة  -جييزات المستخدمة في المباني التيار الكيربائي وداراتو، التمديدات الكيربائية والت المتحركة،
 وتطبيقاتيا.

 عممي ( 2نظري +  2الجيوديزيا : عدد الساعات األسبوعية )

 –الجيوديزيا التطبيقية  –الشبكات الجيوديزية  –نظرية المربعات الصغرى  –الجيوديزيا اليندسية 
 الجيوديزيا الفضائية .

 : الفصل الثاني

 عممي(  2 نظري + 2(. عدد الساعات األسبوعية )2ميكانيك اإلنشاءات )

التحميل اإلنشائي  –طريقة مصفوفة القساوة  –طريقة مصفوفة الميونة  –مراجعة في المنشآت الييكمية 
 مقدمة في طريقة العناصر المحدودة .  –بمعونة الحاسب 

 عممي( 2 + نظري  4. عدد الساعات األسبوعية )1الخرسانة المسمحة 

حساب المقاطع الخرسانية المسمحة وفق حاالت الحد األقصى )  –مقدمة في الخرسانة المسمحة 
 –األعمدة الطويمة  –الضغط الالمركزي  –البسيط  االنعطاؼ –الشد المركزي –الضغط المركزي 
القص والفتل ( حساب المقاطع الخرسانية المسمحة وفق حاالت حدود  -الفتل –القص الصافي 

 حد السيـ المعيب ( –االستثمار ) حد التشقق المعيب 

 

 



 عممي( 2 نظري + 2هندسة الري والصرف :. عدد الساعات األسبوعية )

ىندسة الري والصرؼ )مصادر المياه التقميدية وغير التقميدية وطرؽ تنميتيا ، الصفات مدخل الى عمـ 
الفيزيائية والكيميائية لمياه الري ( االستيالؾ المائي لمنبات ونظـ ري المحاصيل الزراعية ، الرطوبة في 

 – االراضي المتممحة –الصرؼ انواع الصرؼ  –تصميـ ودراسة شبكات الري والصرؼ  –التربة 
 المنشآت عمى شبكة الري والصرؼ . –استصالح االراضي 

 عممي( 2 نظري + 2(. عدد الساعات األسبوعية )2ميكانيك التربة )

مقدمة ػػػػػػػػػػ االنضغاطية ػػػػػػػػػػػمقاومة القص في التربة ػػػػػ ضغط التربة الجانبي ػػػػػػػػػػ رانكف كولومب ػػػػػػػػػ ضغط 
ػ سطح االنييار ػػػػػػػ استقرار المنحدرات ػػػػػػػ قدرة تحمل التربة باألساسات السطحية ػػػػػػػ التربة الجانبي ػػػػػ

 األساس   تما تحالتحريات الحقمية لمتربة 

 عممي (  2نظري +4ىندسة الطرؽ عدد الساعات ) 

لمقطع خصائص وسائط النقا الطرقي وتصنيف الطرؽ ػػػػ أسس اختيار المسار في المسقط األفقي ػ ا
 الطولي ػػػػػػػػ المقاطع العرضية ػػػػػػػػػ ىندسة التربة في أعماؿ الطرؽ ػػػػػػػػػػ مواد بناء الطرؽ ػػػػػػػػػػ ) الحصويات ػػػػػػ

البيتوميف ( ػػػػػػػػػ تصميـ وأداء الخمطات االسفمتية ػػػػػػػػػػ التصميـ اإلنشائي لألغطية الطرقية ػػػػػػ صيانة 
 ػػػػ  األغطية الطرقية

في القسـ العممي : يتضمف القسـ األوؿ شرح تفصيمي لكيفية رسـ المسقط األفقي والمقطع الطولي 
وفي القسـ الثاني يتضمف حل مسائل تطبيقية واجراء تجارب والمقاطع العرضية لمشروع طريف 

 .مخبرية

 عممي (  2نظري +2البرمجة والخوارزميات : عدد الساعات االسبوعية )

مقدمة عف الكمبيوتر ػػػػػػػ البرمجة بمغة فيجوؿ ػػػػ أنواع المتحوالت  ونماذجيا ػػػػػ عمميات اإلدخاؿ واإلخراج 
ػػػػ العمميات الحسابية وأولوياتيا ػػػػػ التوابع الرياضية ػػػ العمميات المنطقية وأشكاليا ػػػػ العمميات الشرطية ػػ 

 في مجاؿ اليندسة والمدنية  البرامج الفرعية ػػػ كتابة كود ألمثمة

 

 



 الرابعةللسنة  ةالدراسيمفردات اخلطة 

 :  الفصل األول

 عممي( 2 نظري +ة )(. عدد الساعات األسبوعي3ءات )ميكانيك اإلنشا

 واألحماؿ المتحركة . –خطوط التأثير لممنشآت المقررة –نظرية القشريات –نظرية البالطات الرقيقة 

 عممي ( 2 نظري + 4 عدد الساعات األسبوعية )(. 2الخرسانة المسمحة )

حساب وتصميـ –الطرائق المبسطة (  –) الطريقة العامة و المستمرة  البسيطةصميـ الجوائز حساب وت
 –المصمتة باتجاىيف  –المفرغة باتجاه واحد  –) المصمتة باتجاه واحد البالطات البيتونية المسمحة 

 . الفتحات في البالطات ( حساب وتصميـ األدراج  –الفطرية  –صبة عالم

 عممي( 2 نظري + 2ة ). عدد الساعات األسبوعي1ةالمنشآت المعدني

المعاصرة ، تصنيف المقاطع ، تصميـ العناصر المعرضة  اواستخداماتيأنواع المنشآت الفوالذية 
تصميـ العناصر المعرضة إلى انعطاؼ مركب ،  لالنعطاؼ ، تصميـ العناصر المضغوطة مركزيا ،

 تصميـ العناصر المشدودة ، تصميـ الوصالت البسيطة . 

 عممي (  2نظري +2هندسة األساسات : عدد الساعات االسبوعية )

استكشاؼ التربة والتحريات الحقمية  ،  قدرة تحمل التربة ، األساسات السطحية ، األساسات المنفردة ، 
 األساسات الشريطية ، األساسات المشتركة ، تصميـ الحصائر . 

 عممي ( 2نظري + 2منشآت مائية : عدد الساعات االسبوعية )

،  المائية ، القوى المؤثرة في المنشآت المائيةتصنيف المنشآت المائية ، التسرب تحت وحوؿ المنشآت 
ليدارة ، العبارات ، السيفونات المقموبة ، الجسور المائية ، ا ػػػػػػػ لسدودوالمنظمات المائية ، ا المآخذ

 المسيالت والمدرجات المائية . 

 عممي (  2نظري + 4هندسة اإلمداد بالمياه : عدد الساعات االسبوعية )

مقدمة ػػػػػػػػ مصادر المياه ػػػػػػ االحتياج المائي ػػػػػػ أنظمة نقل المياه ػػػػػػ  أنظمة توزيع المياه ػػػ   قسـ الشبكات : 
 الحساب الييدروليكي ػػػػػ الخزانات ػػػػػػػ تنفيذ الشبكات ػػػػػػػ صيانة وتشغيل الشبكات .



ثير ػػػػػػ التطيير ػػػػػػػ التطرية ػػػ ػػػػ الترشيح ػػػػػػ التخقسـ التنقية : مواصفات مياه الشرب ػػػػػ أنظمة تنقية المياه ػػػ
 التحمية . 

 الفصل الثاني : 

 عممي ( 2نظري +2هندسة الجسور : عدد الساعات االسبوعية )

مقدمة عامة عف الجسور ػػػػػػ أساسيات ومعايير تصميـ الجسور ػػػػػػػػ تصميـ وحساب الجسور الخرسانية 
تصميـ الجسور الخرسانية المسمحة الخاصةػػػػػػػ تصميـ وحساب أجيزة االستناد  المسمحة  البسيطة ػػػػػػػػ 

تكنولوجيا تصميـ وحساب الجسور ػػػػػ  أتمتوػػػػػ وفواصل التمدد وبالطة االنتقاؿ ػػػػػػػػػػػػ ركائز الجسور ػػػػػػ
 إنشاء الجسور ػػػػػ إعادة تأىيل الجسور في فترة االستثمار . 

 عممي (  2نظري + 2(: عدد الساعات االسبوعية )3الخرسانة المسمحة )

حساب وتصميـ الجوائز العميقة ػػػػػػ حساب وتصميـ المنشآت الصناعية ػػػػ حساب وتصميـ المنشآت  
لمقاومة القوى األفقية ػػ الحساب والتصميـ  عمى الزالزؿ ػػػػػػػػػػ الحساب والتصميـ عمى الرياح ػػػػػػػػػػػػ حساب 

 المنشآت االطارية متعددة الطوابق . 

 عممي ( 2نظري + 4عدد الساعات االسبوعية ) /: 2/المنشآت المعدنية 

أنواع المنشآت الفوالذية ومواد التغطية المستخدمة ، األحماؿ والقوى التي يتعرض ليا المنشأ الفوالذي، 
المنشآت الصناعية وحيدة الفتحة الشبكية واالطارية ، تصميـ الجوائز الصفائحية ، إعداد المخططات 

 ة . والرسـو التفصيمية والتنفيذي

 : عممي (  2نظري + 2عدد الساعات االسبوعية )2هندسة األساسات 

األساسات العميقة ػػػػ دراسة وتصميـ وتد منفرد ػػػ دراسة وتصميـ مجموعة األوتاد ػػػػػػ المنشآت المطمورة ػػػ 
 دراسة األنفاؽ ػػػػػػػ الحموالت وطرؽ التدعيـ . 

 عممي (  2نظري + 2هندسة السدود : عدد الساعات االسبوعية ) 

تصنيف السدود ، الدراسات األولية والتفصيمية الختيار موقع السد ، السدود الخرسانية ، السدود الترابية 
 والركامية ، المنشآت الممحقة بالسدود . 



 : عممي (  2نظري +  4هندسة الصرف الصحي : عدد الساعات االسبوعية ) 

قسـ الشبكات : مقدمة ػػػػػػ أنظمة  الصرؼ الصحي ػػػػ المياه المنزلية ػػػػػ المياه النظرية ػػػػ الحساب 
  الييدروليكي ػػػػػػػػػ المنشآت الممحقة ػػػػػ تنفيذ الشبكات ػػػػػػ صيانة وتشغيل الشبكات . 

الجة ػػػػػ المعالجة الميكانيكية ػػػػ قسـ المعالجة : مقدمة ػػػػػ خواص مياه الصرؼ الصحي ػػػ طرائق المع
 . المعالجة البيولوجية ػػػػػ المعالجة المتقدمة ػػػػػػػػ معالجة الحمأة 

 عممي (  2نظري +  2( عدد الساعات االسبوعية )1تكنولوجيا التشييد )

ػػػػ تحضير  أساسيات تكنولوجيا عمميات البناء ػػػػ أسس المكننة والتخطيط التكنولوجي في عمميات البناء
ماؿ الترابية ػػػػ أعماؿ حفر اآلبار والتفجير ػػ إنشاء موقع العمل ػػػ نقل المواد في عمميات البناء ػػػ األع

 .  القواعد واألساسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخلامسة للسنة  ةالدراسيمفردات اخلطة 

 : الفصل األول

 عممي (  2نظري +  2تمديدات داخمية في المباني : عدد الساعات االسبوعية )

أنظمة التغذية بالمياه الساخنة ػػػػ مقدمة ػػػػػ غرؼ الخدمات الخاصة ػػػ  أنظمة االمداد بالمياه الباردة ػػػػ 
أنظمة صرؼ المياه الصحي الداخمية ػػػػ أنظمة تمديد شبكات االمداد الداخمي ػػػػػ أنظمة الحريق ػػػػ 

 الصرؼ المطري ػػػػ التجييزات الصحية ػػػػ التنفيذ . 

 عممي (  2نظري + 2المنشآت الخرسانية الخاصة : عدد الساعات االسبوعية )

 تصميـ خزانات السوائل البيتونية المسمحة ػػػػػػ تصميـ العناصر المقررة مسبقة االجياد . 

 عممي( 4نظري + 2بمعونة الحاسب. عدد الساعات األسبوعية )التصميم 

المحاكاة والحسابات العددية ) ، واليندسة المدنية  التصميـ بمعونة الحاسب ادةمقدمة عامة عف م
ػػػػػػ نظاـ معمومات األبنية ػػػػػ التصميـ  Matlabالنمذجة الرياضية المتقدمة ( واليندسة بمعونة الحاسب 

 مقدمة باالمثمية ػػػ نظاـ معمومات األبنية واالمثمية . اليندسي لممشاريع اليندسية ػػػػػػ 

 عممي (  2نظري +  2( عدد الساعات االسبوعية )1إدارة المشاريع الهندسية )

مقدمة ػػػػ المشروع ػػػػػػػ خصائص وأطراؼ المشروع ػػػػ أنواع المشاريع  ػػػػ اإلدارة ػػػػ صناعة التشييد : 
 .  اإلدارةوظائف 

: مراحل التخطيط ػػػػػػ خطوات إعداد الخطة ػػػػػ أدوات التخطيط والبرمجة ػػػ األدوات البيانية ػػػػػ  التخطيط
ػػػػ البرمجة بالتكاليف الدنيا ػػػػ المراقبة   P.D.Mػػػػػػػػ  C.P.Mالتخطيط السكني ػػػػػ األدوات التحميمية ػػػ 

 ومتابعة البرنامج الزمني . 

 عممي( 2نظري +  4السدود. عدد الساعات األسبوعية )

معمومات عامة عف السدود، الدراسات والتحريات األولية لمسدود، السدود البيتونية، السدود الترابية 
بالسدود، الترسبات في بحيرات السدود، أجيزة المراقبة والقياس في السدود،  والركامية، المنشآت الممحقة
 استثمار وصيانة السدود.



 عممي( 2نظري +  2المنشآت الخرسانية الخاصة . عدد الساعات األسبوعية ) 

خزانات السوائل البيتونية المسمحة. األسس اإلنشائية لمحساب، الخزانات األرضية، تحميل وتصميـ 
الخزانات االسطوانية، تحميل وتصميـ الخزانات المستطيمة، تحميل وتصميـ الخزانات العالية، تصميـ 
أغطية الخزانات، العناصر المقررة مسبقة االجياد. مبدأ البيتوف المسبق اإلجياد، طرائق تطبيق اإلجياد 

اد ، اختيار المسار المسبق ،مواد البيتوف المسبق اإلجياد ،الضياعات في البيتوف المسبق اإلجي
المناسب لمكابالت، التحقق مف اإلجيادات في مقاطع البيتوف المسبق اإلجياد في مرحمة التنفيذ وفي 

 مرحمة االستثمار، التحقق مف المقاطع في حالة الحد األقصى عمى االنعطاؼ وعمى القص.

 عممي( 0نظري +  2األسبوعية )  . عدد الساعات2تكنولوجيا التشييد 

سبق التصنيع الم جياد ػػػػ اف، تنفيذ األبنية المسبقة اإلالمصبوبة بالمك و المسمحة األبنية البيتونية فيذتن
لمعناصر البيتونية المسمحة  ػػػػػػػ عمميات نقل وتحضير العناصر المسبقة الصنع قبل التركيب ػػػػػػ تخزيف 

ة المسمحة المسبقة الصنع ػػػػػػ تقنيات تركيب العناصر المسبقة الصنع ػػػػػػ تقنيات تركيب األبنية البيتوني
 األبنية الفوالذية ػػػػػ مراقبة الجودة . 

 عممي(2نظري + 2هندسة السكك الحديدية. عدد الساعات األسبوعية )

تاريخ السكؾ الحديدية في سورية، سعة السكؾ الحديدية، عناصر السكة الحديدية، تخطيط مسار السكة 
واإلجيادات، المنحنيات والعمو اإلضافي، األعماؿ الترابية والصناعية وتصريف الحديدية، حساب القوى 

المياه، السكؾ الحديدية الممحومة، مقاومات سير القطارات والحسابات الجرية، المفاتيح والتقاطعات، 
المحطات، اإلشارات ونظـ االتصاالت، مخطط سير القطارات، النقل السككي داخل المدف، تكنولوجيا 

 اء السكؾ الحديدية، حماية البيئة.إنش

 :الفصل الثاني

 عممي(0ي +نظر  2حماية البيئة. عدد الساعات األسبوعية )

التموث وتدىور البيئة، تموث اليواء ، تموث المياه ، تموث التربة ،  البيئية الطبيعية، مقدمة ػػػػػاألنظمة
 التموث بالنفايات الصمبة ، التموث بالضجيج ، تقييـ األثر البيئي والمراجعة البيئية ، العمارة الخضراء.  

 عممي ( 2ي + 2المنشآت المختمطة : عدد الساعات االسبوعية ) نظر

 تصميـ األعمدة المختمطة ػػػػػػ التعب ػػػػػػػ الجسور المعدنية المختمطة . تصميـ الجوائز المختمطة ػػػػػػ 



 عممي (  2نظري +  2االقتصاد الهندسي : عدد الساعات االسبوعية ) 

مقدمة في االقتصاد واالقتصاد اليندسي ػػػ اقتصاديات التصميـ اليندسي ػػػػػػ تقدير التكاليف لممشاريع / 
القيمة الزمنية لمنقود ػػػػػ تقييـ المشروع اليندسي ػػػػػػػػ االختيار بيف البدائل  ػػػػػػػػػػػ التيالؾ والبدائل اليندسي ػػػػػ 

وضريبة الدخل عمى القرار االقتصادي اليندسي ػػػػػػػػػػ أثر التضخـ وأسعار صرؼ عمى القرار االقتصادي 
 يـ المشاريع العامة . اليندسي ػػػػػػػػػػػػػػ دراسات االستبداؿ ػػػػػػػػػػػػػػػ تقي

 عممي (  0نظري +  2( : عدد الساعات االسبوعية )2إدارة المشاريع الهندسية )

 إدارة الصحة والسالمة المينية في التشييد ػػػػػ طرائق التعاقد ػػػػػػػػػػ أنواع العقود اليندسية ػػػػػػػػػ إدارة العقد ػػػػػػػػ 

 الجودة في التشييد ػػػػػػػػػػػػػ دعـ القرار في التشييد .  


