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Departmentقسم الهندسة المدنیة و البنیة التحتیةالقسم

الخطة الدراسية رقم
Course Plan No.

تاريخ االعتماد
Approval Date

عدد المواد الدراسية
Number of Courses

المتطلبات السابقة  الساعات 

المعتمدة 
اسم المادة  رقم المادة 

103101 ن3م، س.3 كا للعمارة / المیكانیك / الكھرباء األستاتی 0902200

الونات، االطارات، الماكنات)، توزیع جممقدمة، تعاریف انظمة القوى، االجزاء، النتائج ، التوازن، المنشآت( 

لعزوم في الجسور، عزوم القصوراالوزان(مركز المساحة،مركز الجاذبیة والحجوم الثنائیة، عوامل القص وا

الذاتي.

0904210 ن3س م، 3 مقاومة المواد 0902202

نظریة وتحلیل القوى ذات الجدران الرقیقة ، األسطوانات، خصائص المواد. االنفعالد وتغطي المادة مفھوم اإلجھا

، توزیع القوى الداخلیة في والشد  العموديالضغطاد القص واالنحناء تحت تأثیر األحمال المستعرضة شاملة تحلیل إجھ

االجھاد المركب.الھیاكل و القناطر.،األنظمة الثابتة و المحدودة كالجیزان

0902202متزامن  ع3م، س.1 مختبر مقاومة  المواد 0902203

لمواد ( مثل االجھاد ، االنفعال ، القص ، یھدف مختبر میكانیكا المواد الى اجراء القیاسات والحسابات على خصائص ا

وتشخیص حالة الحدید . المختبر مجھز NDTاالنحناء ، الخ) . عمل الفحوصات المجھریة الدقیقة على المواد بطریقة 

زمة لعمل الفحوصات مثل القص ، االجھاد ، االنحناء ، االستطالة ، والعزم.البالمعدات ال

0101104 ن3م، س.3 للھندسةاالت و االحصاء االحتم 0902209

المسح الدقیق ، التحلیل المركب ، االحتماالت والعینات العشوائیة ، وظائف تجزئة وتجمیع الكثافات او الكتل  وتوزیعھا . 

المتوقع والمتغیر ، العادي( جاوسین) ، ذو حدین وبواسون ، االحصاء المتوقع ، اختبار الفرضیة ، طریقة المربعات 

، االرتباط و التراجع . التركیز على االحصاء و طرق مراقبة الجودة للمھندسین.األدنى
ن2س م، 2 جیولوجیا ھندسیة 0902221

تغطي المادة مقدمة لعلم الجیولوجیا تشمل،تشكل سطح األرض، العملیات التي تحصل على سطح األرض، المعادن المشكلة للصخور 

ة الجیولوجیة. الحفریات، المنحدرات.بانوعھ، دراسة التربة وقوة الماد

0902221 ن2م،س.2 مواد البناء 0902222

االنتاج ، االنواع ، الخصائص واستخدامات المواد االسمنتیة والحصمھ . خصائص الخرسانة الجدیدة ، العملیات 

خرسانیة. تصمیم الخلطات الخرسانیة ، فحص الخرسانة ، الفحص الداخلي و الخارجي للخرسانة . مبدا دیمومة ال
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ة ، االنتاج و خصائص المواد الحجریة بما فیھا احجار البناء ، الطوب الخرساني و الطوب الكلسي و الطیني .  یالخرسان

متزامن0902222 ع3م، س.1 مختبر مواد البناء 0902223

لیا ، التحلیل المنخلي للحصمة ، الوزن التماسك العادي و مدتھ لمادة االسمنت  ، خصائص المعجون المعد یدویا و ا

النوعي للحصمة وحدة الوزن للحصمة ، تجربة التحطیم للحصمة ، الخلط الیدوي والمیكانیكي للخرسانة ، الخصائص 

المیكانیكیة لحدید التسلیح ، فحص الخشب ( الیا و بالمشاھدة )، تأثیر الضرب على الحدید ، فحص صالبة المعادن.
0402100 ن1م،س.1 الكتابة التقنیة 0902231

تشمل المادة إرشادات لكتابة الوثائق الرسمیة واالبحاث بمراعاة شاملة لقواعد اللغة، االستعماالت، األسلوب، 

االستخدامات الفنیة، واالتصاالت الفنیة أیضاً تشمل نماذج من الكتابات النظریة كالبحوث و الوثائق، إرشادات الستخدام 

.IEEEأسلوب 

0902202 ن3س م، 3 1تحلیل االنشاءات  0902332

ت . القص والتواء في الجیزان ذیة ، التحمیل الداخلي في المنشآت ،تحلیل االحمال في الھیاكل الفوالتصنیف المنشآ

.   مفاھیم ت الثابتةنشآت االستاتیكیة ، الخطوط المؤثرة في الممقدمة في التحلیل االنشائي للمنشآوالھیاكل ، االنحناء ، 

ت البسیطة مثل الجیزان، األحزمة، الھیاكل و نشائي ، تحلیل التشوھات في المنشآأساسیة و فرضیات التحلیل اإل

. األقواس

0902332 ن3م، س.3 2تحلیل االنشاءات  0902333

، تقییم العزوم ذات النھایة الثابتة ، تحلیل المنشأت الغیر محددة استاتیكیا ، طریقة االزاحة الثابتة ، معادلة العزوم الثالثة

طریقة میل االنحناء ، طریقة توزیع العزوم ، تحلیل العمود ، مقدمة الى طرق المصفوفة ، الطرق التقریبیة ، تطبیقات 

الكمبیوتر.

0902222,

0902333

ن3م، س.3 1الخرسانة المسلحة  0902434

المرساة و ،الربط ،القص واالنحناء المائل ،Tومزدوجة التسلیح ، مقاطعتحلیل وتصمیم المقاطع ، المقاطع مفردة 

.تصمیم العناصر المضغوطة،تحلیل و تصمیم العقدات ذات االتجاة الواحد ،طول التطور 

0902434 ن3م، س.3 )2الخرسانة المسلحة ( 0902435

دئ األساسیة لتحلیل مواصفات االبنیة المختلفة من حیث اإلطار، فحص مظاھر األبنیة المرتفعة و خاصةً فیما یتعلق بالمبا

، و مراجعة الجدران الحاملة، االضطراب، األذرع المركزیة و المتمددة، دراسة القوى المؤثرة على معاییر التصمیم

یر الریاح و ، تأثالبنایات العالیة منذ إنشاء أول ناطحة سحاب، ثبات المنشآت و دراسة التمدد و التقلصلتاریخ

استخدام الحاسوب للتحلیل و التصمیم.تصمیم االدراج ، السقوف المزدوجة والمدعومة االعمدة ، الزالزل،

0902333 ن3س م، 3 تصمیم المنشأت الفوالذیة 0902436

، تفصیل تصمیم المنشأت الفوالذیة المستخدمة في الجسور والمباني وتتضمن الجیزان والمقاطع و االعمدة ، الوصالت
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المنشات الفوالذیة مع تطبیقات الكومبیوتر.

0101104 ن3م، س.3 المساحة 0902341

مبادئ المساحة ، الحسابات الخطیة ، المساحة الجنزیریة ، التسویة وتطبیقاتھا في الطوبغرافیا والمناسیب والمقاطع 

زوایا ، المساحة العرضیة ، استخدام االجھزة العرضیة . المساحات ،  الحجوم ، واالعمال الترابیة . حسابات ال

مبدأ المثلثات.،). نظریة الخطأ والتعدیلEDMااللكترونیة لقیاس المسافات (

متزامن0902341 ع3م، س.1 مختبر المساحة 0902342

م جھاز المساحة بوجود عوائق ، استخدام اجھزة المساحة في قیاس المناسیب والمقاطع العرضیة و تعلم استخدا

یزر لقیاس المناسیب.لالثیدیوالیت في المساحة العرضیة ، واستخدام اجھزة المساحة االلكترونیة و ال

0902341 ن3م، س.3 ھندسة النقل والمرور 0902443

تحلیل عناصر مجال ھندسة المواصالت ، دور المواصالت في اقتصاد المجتمع من ناحیة اجتماعیة ، سیاسیة وبیئیة. 

تدفق السیر من حیث الحجم، الكثافة، .الطریقوالسائق، اآللیة باجزائھا الثالثة وھيملیات السیرع. دراسةسیر الھندسیةال

السرعة. أجھزة السیطرة على تقاطعات السیر مثل اإلشارات الضوئیة، مدة التأخیر، السعة، حوادث السیر، تصمیم 

ق . النقل بواسطة سكة الحدید ، النقل الجوي ، مبنى المسافرین ، عالمات الطریمنشآت الدخول، الخروج والدوران.

مصعد وھبوط الطائرات . النقل البحري، المرافئ والموانئ ومرسى السفن.

0902443 ن3م، س.3 ھندسة الطرق 0902544

میول العرضیة ، مسافة الرؤیة المسار االفقي ، تصمیم المنحنیات االفقیة والرأسیة واالنتقالیة ، ال،السیر الداخلمبادئ

خصائص المنحنیات الرأسیة للتوقف ، تصمیم  المنحنیات الدورانیة والتقاطعات و الحموالت على المسارب باتجاھین.

واالفقیة.  تصمیم التقاطعات.

0902443 ن3م، س.3 تصمیم الرصفات 0902545

اإلسفلت العادي و تصمیم، مةو الحصى المستخدالتربةوانواعھا و تعاریفھا، تصنیفات رصفةمواصفات طبقات اال

مع عمل الرصفطبقات، تقییمبطریقة مارشالالرصفات المرنة و الثابتةوتصمیم، تحلیلوفحوصاتھاالخرساني

.AASHTOالتصمیم بطریقة ،زمة للحموالت المحوریةالالحسابات ال

متزامن0902545 ع3م، س.1 مختبر الرصفات 0902546

و والحصمة واالسمنتتجارب تصامیم اإلسفلت العادي و الخرساني، التجھیزات المستخدمة لمعرفة خواص اإلسفلت

التحلیل التدرجي للحصمة باستخدام المناخل ، الوزن النوعي ، درجة اللیونة والومیض واالشتعال المختلفة.ھاخلطات

ل ، فصل االسفلت عن الركام ، االحتكاك.  لالسفلت. فحوصات على االسفلت باستخدام طریقة مارشا

0904210 ن3م، س.3 الھیدرولیكیا 0902350

ھیدرولیكا شبكات المواسیر، المیاة الجوفیة ، وتصامیمھا. السریان في القنوات المفتوحة ، حسابات تدفق المیاه. ھندسة 
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.رولوجیا المیاة السطحیة والجوفیةالموائع، المضخات والتوربینات. التسرب، تصامیم الھیدرولیكا. ھید

متزامن0902350 ع3م، س.1 مختبر الھیدرولیكا  0902351

ھذة .0902352صمم مختبر الھیدرولیكا لتطبیق النواحي العملیة الساسیات الھیدرولیكا التي تدرس في المساق 

نظریة االستمراریة وحفظ الطاقة ، انسیاب االساسیات تتضمن: خواص الموائع ، الكثافة ، الوزن النوعي ، اللزوجة ،

الموائع ، مركز الضغط ، انسیاب االنابیب ، تدفق القنوات المفتوحة و اداء المضخات. 

0104116،

0902350

ع3س م، 3 ھندسة المیاه 0902452

ة المیاه، الترسیب، الترشیح، التصمیم،تحلیة ، إستھالك المیاه، طرق التصمیم، التزاید السكاني، معالجالدورة الھیدرولوجیة، مصادر المیاه

المیاه، تعقیم المیاه، خزن المیاه، نقل المیاه، توزیع المیاه.  

0902452 ع3س م، 3 ھندسة المیاه العادمة 0902453

مراجعة لمبادئ الكیمیاء و البیولوجیا و المیكروبیولوجیا المطبقھ في المیاة والھندسھ البیئیة. نوعیة العناصر الكیمائیة 

والفیزیائیة للماء ، انظمة المیاه والبیئة ، المعاییر والمواصفات ، وحدات معالجة المیاه العادمة ، المعالجة الكیماویة 

اساسیات تصمیم ھندسھ المیاه والمیاه العادمة ، جمع المیاه العادمة إزالة المخلفات الصلبة،والبیولوجیة للمیاه العادمة ،

معالجة المیاة ، تاثیر جیا. تقدیر التلوث ، تصمیم محطة لمعالجتھا  ،  معالجة واعادة استخدام المیاه العادمة المعالجة بیولو

عالجة الحمأة ھوائیا وبیولوجیا. منوعیة مصدر المیاه في المعالجة ، الترسیب ، التنقیة ،

C0-0902453 ع3م، س.1 مختبر ھندسة المیاه العادمة 0902454

یھدف ھذا المختبر الى التدرب على قواعد تحلیل المیاه والمیاه العادمة ومعرفة الطرق المختلفة لقیاس نوعیة المیاه والمیاه 

الكسجین الممتصة عضویا وكیماویا ، المواد الصلبة العالقة والذائبة ، العادمة مثل العسر والحموضة والقلویة وكمیة ا

االكسجین الذائب وغیرھا من العناصر. 

0902453 ن3م، س.3 ھندسة البیئة 0902555

میائیة لتلوث الھواء، تعاریف بیئیة، انظمة بیئیة، مصادر المیاه وانواع التلوث وطرق معالجتھا والسیطرة علیھا، المبادىء الفیزیائیة والكی

مواصفات تلوث الھواء، التلوث الثابت والمتحرك وطرق السیطرة علیھ، تعاریف النفایات الصلبة، تعاریف مصادر تجمیعھا، تأثیرھا 

على البیئة وطرق معالجتھا، نفایات المصانع، وطرق معالجتھا، المبیدات وتأثیرھا على البیئة.

0902221 ن3م، س.3 ة الجیوتقنیةالھندس 0906361

دراسة التربة وتشكل الصخور، الصفات السطحیة والداخلیة للتربة. تصنیفات التربة ، دمك التربة ، االجھادات الناتجة 

عن احمال ، نفاذیة التربة  ، قوة القص في التربة ، التسریب ، وتشمل المادة معادالت و مواصفات التربة بما فیھا قوتھا و 

.ا  ، الصالبة ، قوة التحمل و القیاسات الصحیحة لھاعوامل تشویھھ
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0902361متزامن  ع3م، س.1 مختبر الھندسة الجیوتقنیة 0902362

وصف التربة و تصنیفھا ، محتوى الرطوبة ، حد السیولة واللدونة وحد االنكماش ، التحلیل الحبیبي باستخدام المناخل ، 

التضاغط ، الضغط الالمحصور ، الضغط ثالثي المحاور ، تجربة جھاز القص الھیدرومیتر ، تجربة الدمك ، تجربة

.المباشر. تجربة النفاذیة في التربة ، تجربة االنتفاخ

0902361 ن3م، س.3 ھندسة األساسات 0902463

بات ھبوط التربة، األساسات تحتوي ھذه المادة على:انواع األساسات السطحیة، الجدران الساندة، حسابات قوة تحمل التربة، حسا

العمیقة، حسابات توزیع األحمال تحت المبنى، تحلیل المنحدرات، تصمیم األساسات السطحیة.

09

02

43

5

ن3م، س.3 حساب كمیاتمواصفات و 0902570

مقدمة ، انواع العروض والعقود، وثائق العقود، العطاءات االردنیة، مواصفات وحساب الكمیات لالبنیة

09

02

57

0

ن3م، س.3 ادارة مشاریع 0902571

كاتات باستخدام االسم، الدوائر، الشبالطرق العلمیة الدارة المشاریع، البرامج الخطیة التقلیدیة، تحلیل الشیك

ع، مشروع للمادةالعالمیة، الفترات الزمنیة للشحن، السیطرة على المشاریع، تطویر المشاری

ساعة 120انھاء 

معتمدة بنجاح

مس.0 التدریب الھندسي 0902490

خالل فصل الصیف في احدى الشركات الرائدة یشمل التدریب أعمال الھندسة المدنیة و البنیة التحتیة خالل ثمانیة أسابیع

.في مجال الھندسة المدنیة

ع3م، س.1 1مشروع التخرج  0902591

و ضمن تجارب و تطبیقات عملیة في مجال الھندسة على االقلذ ھذا المشروع من قبل مجموعات تشمل طالبْین ینف

، ، التحلیل للمشروع، مواصفات المشروع، و من المتوقع أن ینھي الطالب خلفیة الموضوعالمدنیة و البنیة التحتیة

المواد التي یحتاجھا للمشروع.

0902591 ع6م، س.2 2روع التخرج مش 0902592

في السنويمشروع التخرجبنجاح" و  من المتوقع أن ینھي الطالب1یعتبر ھذا المشروع استكماالً لمشروع تخرج "

".1مشروع "الفيالموضوع المحدد من قبل

ن3م، س.3 لطلبة الھندسةالكیمیاء العامة  0104116
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عادالت والعالقات الكمیة . الغاز ، السوائل ، والمواد الصلبة ، المحالیل ، تفاعل الروابط الكیمیائیة  ، شكل العناصر ، الم

.PHرودوكس والكھرباء الكیمیائیة . الحركھ والتوازن ،  التوازن االیوني ، القاعدة واالسید في محلول و 

Co-0104116 ن3م، س.1 لطلبة الھندسةمختبرالكیمیاء العامة  0104118

في المختبر ، الكثافة ، الفصل الفیزیائي للمزیج ، حد التفاعل ، الكیمیاء في كل نواحي الحیاة . التحلیل الكمي :المجموعة االولى السالمة 

األسید ، المواد الذائبة ، معدل التفاعل ، ثابت التوازن ، االكسدة ، -والثانیة ومجموعة اورس . خصائص التجمیع ، الكلوریة ، القاعدة

الحراریة ، التفاعالت وغیرھا من مواضیع الكیمیاء العامة للمھندسین.الكیمیاء 

0902435 ن3م، س.3 الخرسانة مسبقة االجھاد 0902536

المبادئ االساسیة، خصائص المواد المستخدمة على المدى القصیر والطویل، الشد الجزئي ، تحلیل وتصمیم الجسور 

شقوق، الشد المسبق وفي الموقع، االحمال المؤثرة والروابط ، القص والشد الخرسانیة المسبقة الشد وانواعھا، ال

واالجھاد. حسابات االنحراف والمیالن نتیجة االحمال. وغیرھا من المواضیع المتعلقة الخرسانة مسبقة الشد.

0902435 ن3م، س.3 ھندسة الجسور 0902537

لمسلحة للجسور وطرق اختیارھا ، تصمیم الجسور المسبقة الشد. مواد انشاء الجسور، األحمال، تصمیم الخرسانة ا

تصمیم الدعمات واالعمدة ، والبالطات الممتدة. تصمیم الجسور الفوالذیة. الفحص واعمال الصیانة والتحدیث. معاییر 

.اختیار الجسور

0902341 ع3م، س.3 المساحة الجویة 0902543

ات التصویر المستخدمة، مبادئ عمل الخرائط باستخدام اجھزة المساحة الجویة مقدمة في المساحة الجویة وعدس

المختلفة. تطبیقات المساحة الجویة في الھندسة المدنیة. استخدام  اجھزة التجسیم في حساب الزاویة ، والمناسیب ،  

.یس االرضاختیار محطات الرصد ومواقع االبراج. حساب المسافة الكترونیا ، اجھزة التجسیم وتظار

0902545 ع6م، س.2 صیانة الطرق 0902547

مبادئ واھمیة ادارة نظام صیانة الطرق، طرق تقییم الرصفات االسفلتیة. انواع ومسببات العیوب في الطریق، انواع 

یقات وطرق اصالح وصیانة الطرق. تقدیر احتیاجات الطرق للتصلیح والصیانة ومعرفة اولویاتھا، زیارات الموقع، تطب

الكومبیوتر في اصالح وصیانة الطرق.

0902453 ن3م، س.3 تصمیم شبكات المیاه والمیاه العادمة 0902556

اھداف معالجة المیاه والمیاه العادمة ، االساسیات الفیزیائیة والكیمیائیة التي تعمل بھا محطات معالجة المیاه والمیاه 

م. اماكن تجمیع المیاة العادمة وطرق معالجتھا ، اعمال الترسیب ، الخلط ، التحلل العادمة من الناحیة النظریة وفي التصمی

، التنقیة ، التنعیم ، التعقیم ، والمعالجة الھوائیة والنقل الكمي. 

0902453 ن3م، س.3 تصمیم انظمة الموارد المائیة 0902557



Al-Zaytoonah University of Jordan یــة ة الـزیتـونــــة األردنـجـامع

الهندسة المدنیة و البنیة التحتیة قسم/تنفیذ مهام لجنة الخطة الدراسیة إجراءات–الوصف المختصر للمواد الدراسیة
QF09/0409-1.0

QF09/0409 – page 7/7

مة التحكم بالفیضان ، تطویروتطبیق مودیالت تصوریة او التعریف بمصادر المیاة ، امثلة على تصمیم الخزانات وانظ

تخیلیة و بمستویات مختلفة النظمة الموارد المائیة باستخدام الكومبیوتر. مقارنة البدائل ، التعییر والتحقق من المودیالت 

.المفترضة 

0902361 ن3م، س.3 تربة متقدمة  0902564

درة تحمل التربة ، الھبوط ، تقییم الثبات ، تصمیم االساسات ، المنشأت الداعمة ، تطبیقات نظریة میكانیكا التربة في ق

.االعمال الترابیة والحفریات ، استكشاف الطبقات الترابیة وكتابة التقاریر ، اعمال الموقع 

خامسةمستوى سنة  ن3م، س.3 مواضیع خاصة 0902599

ست ساعات ان یكرر بما ال یزید عن، و من الممكنق رغبات الطالب، و غالباً مایوافیختلف حسب نوع الموضوع

بموافقة القسم.وفي مواضیع مختلفة وذلكمعتمدة

اعتمدت من قبل 
القسممجلس

(التوقیع والخاتم الرسمي)
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