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 :قسم الهندسة المدنية 

يهدف القسم الى اعداد مهندسين مدنيين مؤهلين من  

الناحية النظرية و العملية المتخصصة فيي ميليال اليهينيدسية 

المدنية و لهم القدرة عليى ليعيو دور ريياد  فيي اليميلياال  

المختلفة للهندسة المدنية و بما يتناسو مع الواقيع اليمي يليي 

 : و لت قيق ذلك قامت اللامعة , والعربي 

  بوضع خطة دراسية تلبي متطلبا  االعتماد الخاص وكذلك

تعالج ال اجة الفعلية للمهندس المدني في األردن واليونين 

 العربي

  االهتمام الكبير بتطوير الكفاءة التصميميية ليليطياليو حيتيى

 .يتمكن من معاللة االمور وفق المعطيا  وحاجة الملتمع

  بالتعاقد مع اعضاء هيئة تدريس ذو  كيفياءة وخيبيرة فيي

ملال الهندسة المدنية و لهم القدرة على تطيويير ميهيارا  

االبداع و ابيتيكيار الي يليول الينياجيعية بيميا ييعي   اليقيدرا  

 .الفردية 

  بتوفير مختبرا  متخصصة و تي وييدهيا بياألجيهي ة اليتيي

 .تساعد الطالو في وضع التصاميم المطلوبة 



 

 

 :الخطة الدراسية لقسم الهندسة المدنية 
 

تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكلوريوس في الهندسة المدنية 

 :ساعة معتمدة مو عة على الن و التالي (  240) من 

 

  ساعة معتمدة مو عة كما يلي (  72) متطلبا  اللامعة: 

 ساعة معتمدة (  27) متطلبا  اللامعة االجبارية  -       

 ساعة معتمدة (  21) متطلبا  اللامعة االختيارية  -       

 

  ساعة معتمدة مو عة كما يلي (  79) متطلبا  الكلية: 

 ساعة معتمدة (  74) متطلبا  الكلية االجبارية  -       

 ساعة معتمدة (  3) متطلبا  الكلية االختيارية  -       

 

  ساعة معتمدة مو عة كما يلي (  206) متطلبا  التخصص: 

 .ساعة معتمدة (  99) متطلبا  التخصص االجبارية  -       

 .ساعة معتمدة (  4) متطلبا  التخصص االختيارية   -       
 

 
 

 

أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الهندسة 

 :المدنية 

 

  م مد خير  يونساالستاذ المساعد الدكتور 

  االستاذ الدكتور وائل الرفاعي 

  االستاذ الدكتور سعد الطعان 

 االستاذ الدكتور م مد احمد الشياب 

  غير متفرغ/ االستاذ الدكتور فؤاد اللميلي 

 االستاذ المشارك الدكتور أحمد دبدب 

  االستاذ المشارك الدكتور م مد مصطفى العيسى 

  االستاذ المشارك الدكتور غسان أدهم عبد الدليمي 

  االستاذ المساعد الدكتور بشار بهنام  عبد االحد 

   االستاذ المساعد الدكتور احمد الفري ا 

 االستاذ المساعد الدكتور عانف عيسى 

  االستاذ المساعد الدكتور  هير ال بن 

  عالء نالو عبيدا  االستاذ المساعد الدكتور 

  المهندسة رجاء حيدر 

 المهندس عثمان الضمور 

  المهندسة صفاء أدغيم 

  المهندسة أماني عسولي 

  المهندس عبد هللا عضيبا 

  المهندس عدنان عبد الهاد 
 

 

نظرا للتطور العمراني و االنشائيي اليكيبييير اليذ   

و كيذليك تشيعيو ,  شهده و يشيهيده االردن و اليمينيطيقية

تخصص الهينيدسية اليميدنييية ليييشيميل ميلياال  عيليمييية 

ا داد  ال اجة الى مهندسين مدنيين يميتيليكيون ,  مختلفة

خلفية متكاملة ل قول معيرفييية فيي ميلياال  االنشياءا  

, تصميم شبكيا  اليمييياه و الصيرف الصي يي,  والمباني

, الي .. تصميم الطرق و اللسور ,  مصادر المياه و البيئة

و نظرا لألقبال الشديد على دراسة الهندسة المدنيية مين 

قبل الطالب االردنيين و ا دياد عدد الطالب من مين دول 

الخليج العربي بسبو ال ركة العميرانييية اليتيي تشيهيدهيا 

و من دول اللوار مثل فيليسيطييين و اليعيراق ,  تلك البالد

و لغرض تكامل االخيتيصياصيا  ,  بسبو الظروف السائدة

في كلية اليهينيدسية فيمن جياميعية فيييالدليفيييا اسيتي يد يت 

تخصص الهندسة المدنية وفق المعايير الميعيتيميدة ليهيذا 

التخصص و تع ي ه بمواد ذا  صبغية تيطيبيييقييية تيخيدم 

المملكة و المنطقة و تعمل اللامعة عليى تيوفييير جيميييع 

المتطلبا  من قاعا  دراسييية و ميخيتيبيرا  و اعضياء 

 . هيئة تدريس في التخصص 


