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 جامعة فيالدلفيا
 و التكنولوجيا  كلية الهندســـة

 دنيةقسم الهندسة الم
 

 

  :مقدمة  : أوالا 
 

و كذلك  األردن و المنطقة،الكبير الذي شهده ويشهده العمراني و اإلنشائي لتطور لنظرا  

 ين مدنيينهندسمالحاجة ل ازدادت هندسة المدنية ليشمل مجاالت علمية مختلفةتشعب تخصص ال

في مجاالت اإلنشاءات و المباني، تصميم شبكات المياه و لحقول معرفية يمتلكون خلفية متكاملة 

نظرا لإلقبال الشديد و. الخ... تصميم الطرق و الجسور الصرف الصحي ، مصادر المياه والبيئة ،

هندسة المدنية من قبل الطالب األردنيين وازدياد عدد الطالب من دول الخليج العربي على دراسة ال

بسبب الحركة العمرانية التي تشهدها تلك البالد، ومن دول الجوار مثل فلسطين والعراق بسبب 

 تاستحدثالغرض تكامل االختصاصات في كلية الهندسة فان جامعة فيالدلفيا الظروف السائدة، و

دسة المدنية وفق المعايير المعتمدة لهذا التخصص وتعزيزه بمواد ذات صبغة تطبيقية تخصص الهن

تخدم المملكة والمنطقة وتعمل الجامعة على توفير جميع المتطلبات من قاعات دراسية ومختبرات 

 .وأعضاء هيئة تدريس في التخصص
 

 :أهداف القسم  :ثانياا 

 

ين مدن الناييدة النظريدة والعمليدة المتخصصدة فدي مدههل دنيينعدداد مهندسدين مدايهدف القسم إلى 

وبمدا  دنيدةالمجداالت المختلفدة للهندسدة المولهم القدرة على لعب دور ريادي في  دنيةمجال الهندسة الم

- :قامت الجامعةولتحقيق ذلك يتناسب مع الواقع المحلي والعربي، 

مدني لمهندس اللجة الفعلية وضع خطة دراسية تلبي متطلبات االعتماد الخاص وكذلك تعالج الحاب .1

 .في األردن والوطن العربي

األموروفدق المعطيدات االهتمام الكبير بتطوير الكفاءة التصميمية للطالب يتى يتمكن من معالجدة  .2

 .وياجة المجتمع

ولهدم القددرة علدى  في مجدال الهندسدة المدنيدة التعاقد مع اعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة وخبرة ب .3

 .داع وابتكار الحلول الناجعة بما يعزز القدرات الفرديةتطوير مهارات االب

تددوفير مختبددرات متخصصدددة وتزويدددها بددداألجهزة التددي تسددداعد الطالددب فدددي وضددع التصددداميم ب .4

 .المطلوبة

 :الجهات المستفيدة:  لثاا ثا

رجها وخاصة في تشير البيانات بان هناك ياجة قائمة لخريجي الهندسة المدنية داخل المملكة وخا

 :لخليج العربيدول ا

 .والتعميرقطاع اإلسكان  -

 .قطاع األشغال والبلديات -

 .قطاع البيئة -
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 :مكونات الخطة الدراسية: رابعاا 

 .ساعة معتمدة( 161)مواد نظرية وعملية بواقع  .1

ساعة ( 111)متصلة ال تتزامن مع الدراسة بعد اكمال  ساعة( 281) بواقع لتدريب العمليا  .2

 .معتمدة

 :الخطة الدراسية لتغطي المجاالت اآلتية  مواد تُوزع  :ةالمعرف مجاالتال .3

 : األساسيةالنظرية  المجاالت . أ

المجاالت 

األساسية 

 اإلجبارية

، تصميم خرسانة مسلحة، تكنولوجيا خرسانة، تصميم جسور، إنشائيتحليل 

تصميم منشآت فوالذية، المواد الهندسية، تصميم الطرق، هندسة المرور، تخطيط 

، أساسات، تصميم ةميكانيكا تربدسة مطارات وسكك يديدية، مواصالت، هن

جيولوجيا هندسية، هندسة البيئة، هيدرولوجي وهيدروليكا، صرف صحي، معالجة 

 .مخلفات سائلة وصلبة

المجاالت 

 المساندة

التطبيقي، الميكانيكا الهندسية وميكانيكا الموانع،  واإليصاءالرياضيات الهندسية 

المشاريع  وإدارةالهندسي  االقتصادفي الهندسة المدنية،  المساية وتطبيقاتها

 .والمواصفات ويساب الكميات

 

النظريددة األساسددية مددن خددالل المختبددرات  المددوادتغطددي مجدداالت و  :عمليااةالمجاااالت ال .ب 

 .حددة يسب متطلبات االعتماد الخاصالم
 

 :والمشاغل والمرافق الخاصة المختبرات.  4
 

وهدذه المختبدرات تجهيزالمختبراا  بححر ا اهجهرز  على  يتم العمل حاليا    : :المختبرات  .أ

 :هي

 مختبر التربة -

 مختبر المساية -

 مختبر الطرق -

 نشاءاإلمختبر مواد  -

 مختبر المائيات -

 مختبر البيئة -

 نشاءاتاإلمختبر  -

 

بعض وانتاج  بأيدث المعدات واألجهزة لتدريب الطلبةتجهيز المشاغل تم   :الهندسية المشاغل.  ب

 . التجهيزات

 

 :الخطة الدراسية: خامساا 

 

سداعة معتمددة ( 161)تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكدالوريوس فدي الهندسدة المدنيدة مدن 

 :موزعة على النحو التالي

 ساعة معتمدة ( 22)   :جامعةالمتطلبات  .1

 ساعة معتمدة  (22) :كليةالمتطبات  .2

 :كما يليموزعة  ساعة معتمدة( 116:  )متطلبات التخصص .3

 ساعة معتمدة( 72) :اإلجباريةتخصص المتطلبات  -

 ساعة معتمدة( 7) :ختياريةالتخصص االمتطلبات  -
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 : 1029 – 1028للعام  الخطة االسترشادية:  سادساا 
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 وصف المواد: سابعاا 

 
  (ثالث ساعات معتمـــدة)  ( 0670101)االحصاء الهندسي 

، نظرية النمذجة، توزيع االيتمالية، المتغيرات العشوائية، لياتعرض ومعالجة البيانات، نظرية االيتما

 .التحليل االيصائي، فرضيات االختبارات، التخمين االيصائي

 

 

  (ثالث ساعات معتمـــدة)  ( 0670122) ستاتيكـــــا

المكافئ،  متجهات القوة واإلزاية، نظام القوى، نظام: مقدمة لميكانيكا األجسام الصلبة، المفاهيم األساسية

 .مركز الثقل، عزم القصور الذاتي: اإلتزان الساكن، تحليل المنشآت البسيطة، اإليتكاك، الخواص الهندسية

 

 

 (ثالث ساعات معتمـــدة)  ( 0670121)مقاومــــة المواد 

ادات اإلجه: يالة اإلجهاد واإلنفعال. مفهوم اإلجهاد واإلنفعال، واإلنفعاالت في العناصر المحملة محوريا  

المركبة، اإلنبعاح  واد، اإلجهادات المركبة والمقاطعالخواص الميكانيكية للم. العادية وإجهادات اإلنعطا والقص والفتل

 .لألعمدة

 

 

 (معتمـــدة ساعة واحدة) ( 0670121)مقاومــــة المواد مختبر 

، اسات االنفعالقي، فحص الفتيك، فحص الصدمة، فحص اللي، فحص القص، فحص االنضغاط، فحص الشد 

 .فحص التركيب الدقيق، فحص التآكل، تطبيق خلية الحمل الميكانيكية، فحص التصلب، فحص الخضوع

 

 

 (ثالث ساعات معتمـــدة)  ( 0670124) مواد انشائية

 والمواد( المتبلورة) اد المرتبة تركيب المادة، القوى البين ذرية وعالقات الطاقة، أنواع الروابط، المو

السلوك المرن والغير مرن واللدن واللزج، الزيف، الكالل والتشقق في . لورة، العيوب في التركيب الصلبالالمتب

ركام الخرسانة، (. االسمنتية ) المواد الرابطة .المواد المرتبط بالتركيب الداخلي للمادة، األفكار الريةلةوجية األساسية 

خواص واستخدانات الخرسانة، ديمومة . لجة الخرسانةتصميم الخلطات الخرسانية، طرق خلط ونقل وصب ومعا

الطوب الخرساني . تأثير التجمد والذبوبان، تفاعل القلويات والسلك، تفاعل الكبريت وصدأ يديد النسليح: الخرسانة 

 .أنواعه وإستخداماته: الجبص . أيجار البناء من ييث طرق إنتاجها، أنواعها، خواصها وطرق إستعمالها. والحراري

 

 

 (ساعة معتمدة ، ثالث ساعات عملي)  ( 0670126) مختبر مواد انشائية

فحوصات اإلسمنت . فحوصات ركام الخرسانة لتديدي التدرج، الكثافة، نسبة اإلمتصاص ونسبة التآكل

 تصميم وفحص الخلطات الخرسانية لتحديد اتشغيلة وقوة الشد، الضغط،. زمن الشك وقوة الضغط والشد/ لتحديد القوام

فحوصات تحديد قوة أيجار البناء، وقوة العينات اللبية الخرسانية . اإلنحناء ومعامل المرونة على أعمال مختلفة

إختيار يديد التسليح في الشد والثني على البارد ويساب معامل . بإستخدام مطرقة شميث، والموجات الفوق صوتيه

أيجاد . بهة وإستعمال مقاييس اإلنفعال الميكانيكي والكهربائيفحوص المواد المتشابهة الصفات والغير المتشا. المرونة

الفحوص الال اتالفية . فحوص الشد في المواد القابلة للسحب والمواد الهشة. المختلفة  عدد برينيل لصالدة المواد

 .للخرسانة 

 

 

 

 (ثالث ساعات معتمـــدة)  (0670112)الجيولوجيا الهندسية 

، التراكيب السطحية، تكوين الصخور، المكونات االرضية، يكل االرضه، دراسة التراكيب االرضية

 . التآكل، العوامل المهثرة في التعرية
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 ( ثالث ساعات معتمدة )  ( 0670162)مساحة 

مبادئ هندسة المساية، المساية بالجنزير والقياسات الخطية، عمليات التسوية وتطبيقاتها في رسم الخرائط 

قياس الزوايا . يساب المسايات والحجوم والكميات الترابية .والمقاطع الطولية والعرضية ( كنتورية ال) الطبوغرافية 

نظرية األخطاء وتصحيح . المساية التاكيوميتر وقياس المسافات بإستخدام األجهزة اإللكترونية . ومساية المضلعات 

التصويرية واإلستشعار عن بعد وتطبيقات على  مبادئ القياسات بالتثليث، مبادئ أساسية في الهندسة. القياسات 

 .الكمبيوتر 

  

 

 (ساعة معتمدة، ثالث ساعات علمي)  ( 0670161) مختبر  مساحـــة

التطبيقات العلمية للمساية بالجنزير، إستخدام جهاز التسوية والمسطرة المدرجة وتطبيقاتها في رسم المقاطع 

جهاز . جهاز الثيودوليت وأستخدامه في مساية المضلعات . توقيع األبنية الطولية والعالضية والخرائط الطبوغرافية و

جهاز البالنميتر وإستعماله في يساب . التاكيوكيتر وإستخدامه في قياس المسافات األفقية وفروق اإلرتفاعات

لليزر ثيودواليت أجهزة ا. األجهزة اإللكترونية لقياس المسافة . األجهزة اإللكترونية لقياس المسايات . المسايات

 .والتسوية، تطبيقات على الكمبيوتر في هندسة  المساية 

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة )  ( 0670122) (2) تاءاإنش

مخططات العزم والقص . اإلستقرار والتقرير للمنشآت ، أنواع الحموالت : تحليل المنشآت المقررة سكونيا  

طرق العمل  الوهمي ، كاستليانو، عزم المساية، وطريقة الجائز . اإلنحراف وهبوط المساند، والتغيرات الحرايرة. 

طريقة : خطوط التأثير للجوائز واإلطارات والشبكات المقررة سكونيا، تحليل المنشآت غير المقررة سكونيا  . المرافق 

 .اإلنتقاالت المتوافقة، معادلة العزوم الثالثة ، إستخراج قيم عزوم الوثاقات 
 

 

 

 (:ثالث ساعات معتمدة )  ( 0670121)( 1) تاءاإنش

طريقة الميل واإلنحراف، طريقة توزيع العزوم، االعضاء ذات : تحليل المنشآت غير المقررة سكونيا  

المقاطع المتغيرة، تحليل المنشآت بالمصفوفات للجوائز واإلطارات واشبكات غير المقررة سكونيا ، تطبيقات على 

 .الحاسوب 
 

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة )  ( 0670125)ت و التحليل االنشائي ميكانيكا المنشاءا

االجهادات في ، االجهاد و االنفعال، مقاومة القص و عزم اللي، القوى المنتشرة، التوازن، منظومات القوى

 .توزيع اجهادات القص و اللي، االجهادات الحرارية، االجسام المركبة

 

 

 (ات معتمدةثالث ساع)  ( 0670111) الرصف طبقات تصميم

 أنواع الرصفات وتعريفاتها، تصنيف التربة لغايات الطرق،أنواع المواد البيتومينية والتجارب التي تجرى

عليها،إستخدامات االسفلت ألغراض الطرق،تصميم الخلطات االسفلتية بطريقة مارشال، تحليل االجهادات في 

ت الرصف، يساب االيمال المحورية المكافئة،تصميم ، طبقا(نظرية الطبقة الوايدة)الرصفات الخرسانية والمرنة 

 . AASHTOرصفات الطرق الخرسانية والمرنة باستخدام طريقة 

 

 

 (ساعة معتمدة، ثالث ساعات علمي) (0670111) مختبر هندسة الطـــرق

" كليفورني" نسبة التحميل . تحليل تدرج الحصمة، الكثافة النوعية للحصمة: فحوصات الحصمة

. لزوجة اإلسفلت، االختراق، درجة الوميض، درجة االيتراق، ممطولية اإلسفلت : فحوصات األسفلت. واإلمتصاص

مفهوم ادارة صيانة الطرق . تجربة المارشال ، مقاومة االنزالق وتحليلي الخلطات : فحوصات الخلطة اإلسفلتية 

الخراب وأنواعه . التصريف الجانبية  الرصفة، واألكتاف ، وخنادق: وعناصرها ، طرق تقييم يالة عناصر الطريق 

تقييم يالة الطريق تصنيفها ، تقدير ياجات واجراء الصيانة بأنواعها الروتينية والرئيسية . في الرصة واألكتاف

 .تقيي انتقال عملية الصيانة المالئمة ، طرق إصالح الخراب بمختلف أنواعه . والطارئة 
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 (معتمدة  ثالث ساعات)  (0670114) طرقال تصميم

دراسة . عناصر المنحنى األفقي البسيط وكيفية توقيعه في الميدان وطرق التغلب على المشاكل المرفقة

الميول العرضانية وكيفية . والحلزونية وطرق توقيعها في الميدان(الكلوتوئيد) المنحنيات االفقية اإلنتقالية . الموقع

. اعتبارات التةقيع للمنحنيات . وأنواعها وكيفية يسابها وتوقيعها  خصائص المنحنيات الرأسمالية. يسابها وتوقيعها 

نظرية يركة المرور، دراسات الحجوم . تصميم التقاطعات . مسافة الرؤيا وتحقيقها في المنحنيات الرأسمالية واألفقية 

رة الضوئية ، والسرعات للمرور والتأخير للمرور، تحليل سعة التقاطعات المضبوطة أو غير المضبوطة باإلشا

دراسات السالمة المرورية ، تحليل السعات للطرق ذات المسربين ومتعددة المسارب والطرق السريعة ، نظام الطرق 

 (.GIS) استخدامات األراضي وأنظمة المعلومات الجغرافية (". IVHS")الذكي 

 

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة) (0670112)ميكانيكا التربة 

ة ، مراجعة أساسيات الجيولوجيا ، معادن التربة، تصنيف التربة، دمك التربة في مقدمة عن ميكانيكا الترب

المختبر والموقع، التسرب والخصائص الهيدروليكية للتربة ، االجهادات في التربة نتيجة األيمال الخارجية، نظرية 

 .اإلنضغاط ويسابات الهبوط، مقاومة القص للتربة 

 

 

 

 (ساعة واحدة معتمدة )  (0670111) مختبر ميكانيكا التربة

تطبيقات ميكانيكا التربة في ضغط التربة الجانبي والنشآت المساندة، تدعيم الحفريات التثبيت بالربط السدود 

المهقتة لحجز الماء، األنفاق، العبارات، قوة الصخور السليمة ، قوة القص للفواصل الصخرية ، األساسات على 

استخدام أساليب .التربة والصخور، استقرار السدود الترابية والمردومة بالصخور  الصخور ، استقرار المنحدرات في

) التدرج الحبيبي للتربة : فحص التربة لتحديد الخصائص الفيزيائية لألنواع المختلفة للتربة، التجارب المخبرية تشمل 

يد السيولة، يد ) يدود الثبات ( ناعمة بواسطة المناخل للتربة ذات الحبيبات الخشنة وبواسطة الهيدروميتر للتربة ال

، انضغاط التربة، انتفاخ التربة (الضغط الثابت والمتغير ) الدك انسيابية الماء داخل التربة ( . اللدونة ويد االنكماش

وضغط االنتفاخ، القص المباشر، الضغط على عينات غير مدعمة جانبا ، الضغط الثالثي، يهكد المساق على تحليل 

 .المخبرية ودراستها وكتابة التقارير الفنية المتخصصة  النتائج

 

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة )  ( 0670141)هندسة بيئية 

، التوازن الكيميائي، الثيرموداينمك و ثوابت التوازن، النظم البيئية و عمليات التحول، الكميات و ويداتها

يسابات ، اساسيات المايكروبيولوجيا البيئية، تلوث الهواء، تلوث المياه، عمليات التحول، المواد العضوية الكيميائية

 .النمو

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة ) ( 0670182) ميكانيكا موائع

، لتحكمي، معادلة إستمرارية الحركةالنظام والحجم ا: خواص الموائع، استاتيكا الموائع، ديناميكا الموائع

التحليل البعدي والتشابه . ي وكمية التحرك الزاوي وتطبيقاتهامعادالت أيلر وبيرنولي والطالقة وكمية التحرك الخط

الفق الصفحي باألنابيب المضغوطة والقنوات المفتوية، الدفق المستقر للموائع غير : الديناميكي تأثيرات اللزوجة 

 .القابلة لإلنضغاط في األنابيب والقنوات المفتوية 

 

 

 

 (ات معتمدة ثالث ساع) ( 0670181) ميكانيكا موائعمختبر 

الجريان في القنوات ، قياسات الجريانو صدمة البثق، مقدمة عن الكثافات و الشد السطحي و اللزوجة

توزيع الضغط في ، الضائعات في االنابيب، (القفزة الهايدروليكية و معادلة ماننك ، البوابات، الحواجز)المفتوية

 .اتالمضخات و التوربين، تحليل جريان الهواء، االسطوانات
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 (ثالث ساعات معتمدة)  (0670422) (2)خرسانة مسلحة 

مقدمة للمواد المستخدمة، تحليل وتصميم اإلنعطاف للجوائز ذات المقاطع المستطيلة والتي على شكل يرف 

Tة ، ايجاد التسليح الطولي في المقاطع المختلفة للجائز عندما يكون ايادي او ثنائي التسليح، دراسة  قوى القص وكيفي

مقاومة الشد القطري بالجوائز، دراسة قوة التماسك بين قضبان التسليح و الخرسانة وتحديد نهايات هذه القضبان، 

تحليل وتصميم بالطات األسقف المصمته والمستنده على أيرفها الخارجية، تصميم األعمدة القصيرة والعناصر 

 .الخرسانية المعروضة اليمال ضاغطة وعزوم انحناء 

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة )  (0670421) (1)ة مسلحة خرسان

دراسة االنحرافات .دراسة تخديم المنشأ في األغراض المختلفة. مقدمة في تصميم وفقا  لإلجهادات العاملة 

تصميم بالطات األسقف . تصميم الجيزان العميقة وتصميم الجيزان المعرضة أليمال الفتل . والتشققات في المنشآت 

وبالطات ذات األعصاب، تصميم األعمدة المعرضة لعزوم انعطاف (. البالطات الفطرية ) على جيزان  الغير محتوية

 .نمذجة المنشآت تصميم األساسات . تصميم األعمدة النحيلة واإلطارات واألدراج. ثنائية

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة) ( 0670421)منشآت معدنية 

 -اصر اإلنشائية، عناصر الشد، عناصر الضغط، الجوائزخواص الحديد اإلنشائي، التصميم المرن للعن

مقدمة في ( الجمالونات،االطارات) العمود،تصميم الوصالت بواسطة اللحام والبراغي، تصميم المنشآت الهيكلية 

 .التصميم اللدن

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة ) ( 0670426)منشاءات معدنية و خرسانية 

تصميم ، المقاطع المتشققة و غير المتشققة، لمسموح بها في التصميمااليمال ا، خواص الحديد و الخرسانة

و المقاطع  Tالمقاطع على شكل يرف ، المقاطع المستطيلة، المقاطع المسلحة بطبقة وايدة او طبقتين، التحمل

التسليح ، التسليح بأتجاه وايد، متطلبات الترابط بين الحديد و الخرسانة، تصميم القص، تصميم االنحناء، االخرى

 .االعمدة القصيرة، بأتجاهين

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة ) ( 0670412) هندسة النقل والمرور

نظرية يركة المرور، دراسات الحجوم والسرعات للمرور والتأخير للمرور، تحليل سعة التقاطعات 

ت للطرق ذات المسربين المضبوطة أو غير المضبوطة باإلشارة الضوئية ، دراسات السالمة المرورية ، تحليل السعا

استخدامات األراضي وأنظمة المعلومات (". IVHS")ومتعددة المسارب والطرق السريعة ، نظام الطرق الذكي 

  .الجغرافية
 

 
 

 

 (ثالث ساعات معتمدة )  (0670442) ايكهيدرول

عادالت جريان المياه ف ، وجود المياه الجوفية ، المياه الجوفية والدورة الهيدرولوجية، قانون دراسي، ميتعار

الجوفية ، الحلول التحليلية المتوفرة المنحنيات المنطقية ، التراكيب، تقييم الطبقات الحاملة للمياه فحص الضخ، فحص 

االضافة ، تغلغل المياه المالحة ، االنتاج المتأخر، اساسيات المنحة الرقمية ، تلوث المياه الجوفية ، عمليات انتقال 

. الخزانات . قوانين المياه. ة انتقال الملوثات والحلول المتوفرة في اتجاه وايد استصالح المياه الجوفية الملوثات، معادل

مواضيع . االقتصاد الهندسي في تخطيط مصادر المياه. تقدير وتحديد وضبط الفيضانات. توليد الطاقة المائية .السدود 

. التصحر واألساليب التقنية للمحافظة على مصادر المياه.  في مصادر المياه بالمناطق الصحراوية وشبة الصحراوية

 .التقدير عن بعد لمصدر المياه بالمناطق الخطية وتطبيقاتها في مصادر المياه . إعادة استخدام المياه
 
 

 

 

 (: ساعة معتمدة واحدة ) ( 0670441) هيدروليكامختبر 

تصادم انفث، فقد الطاقة في االنابيب، العمق مركز الضغط، الهدار المثلث والمستطيل، مقياس فينشوري، 

الحرج، السريان المضطرب في االنابيب، امضخات النابذة، المضخات المحورية، القفزة الهيدرولوكية، عجلة بلتون، 

 .المراوح الشعاعية
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 (ثالث ساعات معتمدة)  (0670441) هندسة صحية

لبيئة، التنبه االيصائي لنمو السكان، تلوث الماء تعاريف، الويات، يفظالمادة، مفاهيم الطاقة ، كيمياء ا

 .ادارة النفايات الصلبة، تلوث الهواء، النفايات الخطرة وتقييم المخاطر، والتلوث بالضوضاء وضبطه

 

 

 (ساعة معتمدة، ثالث ساعات علمي) ( 0670444) مختبر هندسة صحية

 .ة ، قياس الشدة النسبية ألجزاء الطيف وقانون بيرتقدير األجسام الصلب: تحليل المياه والمياه العادمة وتشمل 

درجة الحموضة، الحامضية والقلوية، عسر الماء، قياس التعكر، معايرة  الحامض والقاعدة، االيتياجات اإلييائية 

 .تحديد المعادن الثقيلة. اختبار الكوليفورم .التعداد البكتيري بالماء.والكيميائية لألكسجين المذاب

 

 

 (:ساعتان معتمدتـــان( )0670471)ندسي اقتصاد ه

القوانين الخاصة . مبدأ التكافه. العناصر االساسية في دراسات الجدوى، مباديء االقتصاد الهندسي 

اتخاذ القرار في يالة . قوانين الدفعات المتزايدة. قانون الدفعات المتساوية. قانون الدفعة الوايدة. بايتساب الفائدة

الخيارات المتعددة بطريقة القيمة الحالية والقيمة المنتظمة والقيمة المستقبلية ونسبة العائد ونسبة الخيار الوايد او 

تأثير الضريبة على القرارات االقتصادية، مفهوم االدارة، دور االدارة . المردود الى التكاليف وطريقة االسترداد

 .يقة المخطط التصديرينظريات االدارة، برمجة المشاريع بطريقة جانت وطر. وعناصرها

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة ) ( 0670527) خرسانة مسبقة االجهاد
وكذلك تحليل وتصميم العناصر الخرسانية مسبقة ، . سلوك الخرسانة ويديد التسليح تحت الحمل المستدام 

قوى أيمال  والهدف من هذا الفصل هو يساب .وتصميم هذه األعضاء في الهيكل المتكامل ، الشد واليقة الشد 

رسانة مسبقة اإلجهاد الجاهزة أو المصبوبة في الموقع للبالطة الخرسانية في ـب مع الخـاالجهاد والشد في النظام المرك

االنحرافات، وتشقق الخرسانة مسبقة ، كما يغطي هذا الفصل يساب التحدب . مرايل مختلفة من البناء والخدمات

 .اإلجهاد

 

 (ث ساعات معتمدة ثال) ( 0670529)جسور هندسة 

أنواع الجسور ، األيمال على الجسور ، تحليل وتصميم جسور الخرسانة المسلحة، الجسور ذات العناصر 

األنواع  .المسبقة التصنيع ومسبقة الشد، الجسور المعدنية ، تصميم أجزاء الجسر التحت إنشائية ، تفصيالت إنشائية 

السدود . القوى المهثرة على  السدود تصميم أنواع  السدود المختلفة. موقعالمختلفة للسدود، إختيار نوع السد طبقا  لل

الثقالية، السدود الكتفية، السدود المجوفة، السدود الترابية، السدود المملوءة بالحجارة ، سدود االنضاب ، الهدارات ، 

. سالمة السدود. اتزان الميول تحليل األساسات ، . التشبع والتخلل. قنوات تصريف الفائض، أنفاق وبوابات السدود

 .طرق تشييد السدود

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة) ( 0670512) هندسة األساسات

أخذ العينات واآلبار السبرية، الفحوص الحقلية، تصنيف األساسات، قوة تحمل التربة وهبوط األساسيات، 

نواع األساسيات وتصمينها، المنمشآت المنفردة والحصرية، األساسات العميقة، أ: األساسيات السطحية وتصميمها 

 .السائدة وضغط التربة الجانبي 

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة ) ( 0670542)هايدرولوجيا 

العوامل المثرة مثل القاعدية و الصالدة و ، معالجة المياه و المياه الثقيلة، االختبارات على المياه الطبيعية

 . CODو  BOD، الملوية و المواد الصلبة

 

 

 (ساعات معتمدة صفر) ( 0670459)دريب الهندسي الت

تدريب عملي في أيد المشاريع الهندسية ، أو األماكن األخرى التي يعتمدها القسم ألغراض التدريب ويسب 

 .التعليمات التي تضعها لجنة تطبيقات عملية هندسية في الكلية 

 

 



 21من  21صفحة                         1029 – 1028  االولالفصل / دليل الطالب / قسم الهندسة المدنية 

 (تمدة ثالث ساعات مع) ( 0670545)معالجة المخلفات السائلة والصلبة 

طرق المعالجة الفيزيائية والكيميائية ، خواص المخلفات السائلة، تصميم محطات معالجة المياه و المياه الثقيلة

الطرق الحديثة في ، اعادة تدوير المياه، (sludge)معالجة الـ، تصميم شبكات الصرف الصحي، و البايولوجية

 .المعالجة

 

 

 

 (دة واحدة ساعة معتم) ( 0670552)( 2) تخرجمشروع 

واضيع ذات اهتمام في ملمدنية ، مقدمة في طرق البحث العلمي، ندوات تتعلق بادراسة موجهة في الهندسة 

 .الهندسة المدنية ، المريلة األولى في مشروع التخرج 

 

 

 (ساعتان معتمدتـــان)( 0670551)( 1) تخرج مشروع

كتابة تقرير (. 1)بحثالمدنية كما ورد في مشروع التخطيط ، التصميم ، ادارة االنشاء في مشاريع الهندسة 

 .علمي ، وتحضير المخططات الهندسية للمشروع 

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة ) ( 0670551)مواضيع خاصة في الهندسة المدنية  

محاضرات ومناقشات تركز على مواضيع متخصصة ومتقدمة في مجال الهندسة المدنية لم يسبق تقديمها في أي من 

 .ات االخرى المقرر

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة ) ( 0670572)إدارة مشاريع 

إعداد . التنظيم اإلداري وإدارة المشاريع الهندسية . واجبات وصالييات ومسهوليات مدير المشروع 

مراقبة ومتابعة المشاريع . دور المخططات الشبكية ومخططات القضبان في التخطيط.يسابات المخططات الشبكية 

اختيار المعدات والتكيف مع األساليب . توزيع الموارد وتسوية الحاجة غليها . لى استخدام وكلفة المواردالسيطرة ع

 .يساب كلفة المعدات واالنتاجية وكلفة االنتاج . وطرق التنفيذ المعيارية 

 

 

 (ثالث ساعات معتمدة) ( 0670571) مواصفات وعقود

. انونية لألعمال الهندسية، الشروط العامة والخاصة في العقودالعقود يسب القوانين األردنية ، النوايي الق

كتابة . مواصفات المواد الهندسية المختلفة في الصناعة االنشائية، اخالقيات مهنة الهندسة . تسوية الخالفات في العقود

 .التقارير الفنية الهندسية، يساب الكميات والكلفة لألعمال المدنية 
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 .أسماء طلبة القسم والمرشد األكاديمي للطلبة : نا اثام

 

 

مرفق ملف بأسماء طلبة القسم النظاميين و اسماء الطلبة في قوائم االنتظار مع )

 (مرشديهم االكاديميين

 

 
 

 

 

 

 .أسماء أعضاء الهيئة التدريسية : تاسعاا 

 
 

 قسم الهندسة المدنية 

 أسماء أعضاء الهيئة التدريسية: أوال

 الرتبة األكاديمية المؤهل األكاديمي عضو هيئة التدريس اسم ت

 استاذ مساعد دكتوراه محمد خيري يونس . د  .1

 أستاذ دكتوراه سعد الطعان . د.أ  .2

 أستاذ دكتوراه غير متفرغ /  فؤاد الجميلي. د.أ  .3

 أستاذ مشارك دكتوراه دبدبجاسم أحمد . د  .4

 أستاذ مشارك دكتوراه محمد مصطفى العيسى. د  .1

 استاذ مساعد دكتوراه فريحاتشريده الاحمد . د  .6

 استاذ مساعد دكتوراه بشار بهنام عبد االحد . د  .2

 استاذ مساعد دكتوراه عاطف عيسى . د  .8

 استاذ مساعد دكتوراه زهير الزبن . د  .7

 استاذ مساعد دكتوراه عالء طالب عبيدات . د  .11

 استاذ مساعد دكتوراه شديفات صالح العالء . د  .11

 مدرس ماجستير اماني عسولي . م  .12

 مدرس ماجستير عثمان الضمور . م  .13

 مدرس ماجستير  عبد هللا عضيبات . م  .14

 مدرس ماجستير  عدنان عبد الهادي . م  .11
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