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(التوقیع والخاتم الرسمي)رقم وتاریخ االعتماد

معلومات
اسم المادةرقم المادةالطالبخاصة ب

ساعة
معتمدة

ساعة
نظري

ساعة
عملي

المتطلب السابق

الخطة 
االرشادیة

(الفصل/السنة)مسجلمنجز

ة على النحو التالي:) ساعة مقترح60( أصلمن ) ساعة معتمدة 27الجامعة ( متطلبات -أوال
ساعة معتمدة12أ: المتطلبات االجباریة 

04011002/1(نجاح3300401099اللغة العربیة(
0402100) 1/1(نجاح3300402099)1اللغة اإلنجلیزیة(
0409101 1/4(330العلوم العسكریة(
04091031/1(330تربیھ الوطنیھ ال(
)حد ادنى مادة واحدة من كل مجال  وبحد اعلى مادتین من كل مجال(ساعات معتمدة15: المتطلبات االختیاریة ب
مجال االول: العلوم االنسانیةال
040210523300402100االنجلیزیة اللغة
0403100330الحدیثاالردنتاریخ

0403105330القدستاریخ

0404100330االسالمیةالثقافة

0407100330الریاضیةالتربیة

المجال الثاني: العلوم االجتماعیة و االقتصادیة
0405101330االجتماععلمالىمدخل

0405102330معاصرةقضایا

0405104330النفسعلمفيمبادئ

0407102330التربیةفيادئمب

0505100330االقتصادمبادئ

المجال الثالث:العلوم والتكنولوجیا والزراعة والصحة
01021023300102099الحاسوبمھارات
904100330مبادئ في علوم الطاقة

0103100330والمجتمعالعلم

0105101330والحیاةالصحة

0106100330البیئةعلمأساسیات

0110100330الطبیةالنباتات

) ساعة مقترحة على النحو التالي26ساعة معتمدة  من أصل ( 26ثانیًا: متطلبات الكلیة 
ساعة معتمدة26أ: المتطلبات االجباریة 

0101103) 1/1(-330طلبة الھندسة ) ل1تفاضل وتكامل(
0101104) 2/1(3300101103طلبة الھندسة) ل2تفاضل وتكامل(
0103101) 1/1(- 330)1فیزیاء عامة(
0103102) 2/1(3300103101)2فیزیاء عامة(
0103108 طلبة ) ل1(فیزیاء عامة عملي

الھندسة
)1/1(0103101متزامن مع 13

0103109 طلبة ) ل2(فیزیاء عامة عملي
الھندسة

)2/1(0103102مع  متزامن-13

0901230 ال البرمجة بلغةC++3300102099)1/2(
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09022311/2(ثانیةمستوى سنة 110لتقنیةاالكتابة(
09041012/1(213ةالمشاغل الھندسی(
09041021/1(36الرسم الھندسي(
09044001/4(رابعةمستوى سنة 330االقتصاد الھندسي(

(ال یوجد )ساعات معتمدة6ب:المتطلبات االختیاریة 






ساعة معتمدة مقترحة على النحو التالي:107ثالثًا: متطلبات التخصص 
مدةساعة معت73أ: متطلبات التخصص االجباریة 

09022022/2(3300904215مقاومة المواد(
09022032/2(0902202مع متزامن103مختبر مقاومة المواد(
09022092/2(3300101104للھندسةاالحتماالت واالحصاء(
09022211/2(سنة ثانیة330جیولوجیا ھندسیة(
0902222 2/2(3300902221مواد بناء(
0902223 2/2(0902222مع متزامن103مواد بناء مختبر(
0902332) 1/3(3300902202)1تحلیل األنشاءات(
0902333) 2/3(3300902332)2تحلیل األنشاءات(
09023411/3(3300101104المساحة(
09023421/3(متزامن مع1030902341مختبر المساحة(

09023521/3(3300904213الھیدرولیكا(
09023511/3(متزامن مع1030902352مختبر الھیدرولیكا(
09023612/3(3300902221الھندسة الجیوتقنیة(
09023622/3(متزامن مع1030902361مختبر الھندسة الجیوتقنیة(
0902432) 1/4(0902333 ,3300902222)1الخرسانة المسلحة(
0902435) 2/4(3300902434)2الخرسانة المسلحة(
09024362/4(3300902333تصمیم المنشأت الفوالذیة(
0902441 2/4(3300902341النقل والمرور ھندسة(


3300104116ھندسة المیاه0902451
0902352

)1/4(

09024552/4(3300902451ھندسة المیاه العادمة(
09024542/4(متزامن مع1030902455المیاه العادمةمختبر(
09024642/4(3300902361ھندسة االساسات(
0902490ساعة معتمدة120النجاح في 8سابیعاالتدریب الھندسي-
09025441/5(3300902441ھندسة الطرق(
09025452/5(3300902441تصمیم الرصفات(
0902547 1030902545الرصفاتمختبر )2/5(-معمتزامن
09025551/5(3300902455ھندسة البیئة(
09025731/5(3300902435وحساب كمیاتمواصفات(
09025722/5(3300902573مشاریعرة ادا(
0902591) 1/5(ساعة معتمدة120النجاح في 103)1مشروع تخرج(
0902592) 2/5(2060901591)2مشروع تخرج(
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ساعة معتمدة28ب: متطلبات التخصص االجباریة المساندة 
01041162/1(-330طلبة الھندسةلالكیمیاء العامة(


0104118
لطلبة مختبر الكیمیاء العامة

103الھندسة
0104116متزامن مع 

)2/1(

01012711/2(3300101104ة    المعادالت التفاضلیة العادی(
09042151/2(3300103101المیكانیكا الھندسیة(
09012141/2(3300103102مبادئ الھندسة الكھربائیة(
09043002/3(0901230 ,3300101104للھندسة عددیةالطرق ال(
09013012/2(3300103102شبكات البنیة التحتیة و الكھربائیة(
0904230 1/3(3300103102الھندسیةالدینامیكا الحراریة(
09043351/4(3300904230یفیمبادئ التدفئة والتك(
09013412/3(3300901214أنظمة القوى(

ساعة مقترحة24من اصل ساعات معتمدة6ج: متطلبات التخصص االختیاریة 
09025371/5(3300902435)3(المسلحةخرسانة(
09025362/5(3300902435ھندسة الجسور(
09025421/5(3300902341المساحة الجویة(
09025462/5(3300902542صیانة الطرق(


0902556
شبكات المیاه والمیاه تصمیم 
3300902453العادمة

)1/5(

09025522/5(3300902453تصمیم انظمة الموارد المائیة(
09025642/5(3300902361تربة متقدمة(
09025991/5(خامسةمستوى سنة 330مواضیع خاصة(


