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 ساعة) ۲۹: (متطلبات الكلية: ثانياً   

 المتطلب العالمة
 السابق

ساعة 
 رقم ادةاسم الم4B معتمدة 

 ادةالم
 ۰۱۳۰۱۰۲ )۲(مهارات اللغة اإلنجليزية  ۳ ۱۳۰۱۰۱0 
  ---  ۰۲۱۰۱۰۱  )۱(الرياضيات  ۳
 ۰۲۱۰۱۰٦  الهندسة  لطلبة الرياضيات ۳ ۲۱۰۱۰۱0 
  ---  ۰۲۱۱۱۰٤ فيزياء تطبيقية ۳
 ۰٦۱۰٥۰٤ الريادية الهندسية ۳ ساعة۱۲۰+ ٦٤۰۳۰٦ 
 ۰٦۲۰۱٦۲ )۱( مشغل هندسي ۱ 0670121 
 ۰٦۲۰۱٦۳ )۲( دسيمشغل هن ۱ ٦۲۰۱٦۲0 
 ۰٦٥۰۲۰۱ )۱(تحليل هندسي  ۳ ۲۱۰۱۰٦0 
 ۰٦۳۰۲۰۲ )۲(تحليل هندسي  ۳ ٦٥۰۲۰۱0 
 ۰٦۳۰۲۰۳ لغة برمجة ۳ --- 
 ۰٦٤۰۳۰٦ مهارات هندسية ۳ ۱۳۰۱۰۲0 

 
 معتمدة ساعة )۱۰٤: ( واألختيارية متطلبات القسم التخصصية والمساندة: الثاً ث  

 ساعة معتمدة) ۹٥: (القسم االجبارية مواد .أ    

 متطلب سابق العالمة
ساعة 
 رقم اسم المادة5B معتمدة

 المادة
  ---  ۰۲۱۲۱۰۱ 1  كيمياء عامة ۳
 ۰۲۱۲۱۰۲ 1  كيمياء عملي ۱  ۰۲۱۲۱۰۱ 

 ۰٦۲۰۲۱۷ ديناميكا ۳ ۰٦۷۰۲۱۱ 
  ---  ۰٦۷۰۱۲۱ رسم هندسي  ۲
 ۰٦۷۰۲۰۱ هندسة وصفية ۲ ۰٦۷۰۱۲۱ 
 ۰٦۷۰۲۰۲ احصاء هندسي ۲ ۰۲۱۰۱۰٦ 
 ۰٦۷۰۲۱٥ مباني  إنشاء ۳ ۰٦۷۰۱۲۱ 
 ۰٦۷۰۲۳۱ جيولوجيا هندسية ۳ ۰۲۱۰۱۰٦ 
 ۰٦۷۰۲۱۱ ستاتيكا ۳ ۰۲۱۰۱۰٦ 
 ۰٦۷۰۲۱۲ مقاومة مواد ۳ ۰٦۷۰۲۱۱ 
 ۰٦۷۰۲۱۳ مختبر مقاومة المواد ۱ ۰٦۷۰۲۱۱ 
 ۰٦۷۰۲٦۱ مساحة ۳ ۰۲۱۰۱۰٦ 
 ۰٦۷۰۲٦۲ ساحةممختبر  ۱  ۰۲۱۰۱۰٦ 
 ۰٦۷۰۲۱٤ إنشائيةمواد  ۳ ۰۲۱۰۱۰٦ 
 ۰٦۷۰۲۱٦ ئيةإنشا مختبر مواد ۱  ۰۲۱۰۱۰٦ 
 ۰٦۷۰۳۳۱ ميكانيكا التربة ۳ ۰٦۷۰۲۳۱ 
 ۰٦۷۰۳۳۲ التربة مختبر ميكانيكا ۱  ۰٦۷۰۲۳۱ 
 ۰٦۷۰۳۱۱ )۱( إنشاءات ۳ ۰٦۷۰۲۱۲ 
 ۰٦۷۰۳۱۲ )۲( إنشاءات ۳ ۰٦۷۰۲۱۲ 
 ۰٦۷۰۳۲۱ هندسة طرق ۳ ۰٦۷۰۲٦۱ 
 ۰٦۷۰۳۲۲ طرقالمختبر  ۱  ۰٦۷۰۲٦۱ 
 ۰٦۷۰۳٤۱ موائعالميكانيكا  ۳ ۰٦۷۰۲۱۱ 
 ۰٦۷۰۳٤۲ مختبر ميكانيكا الموائع ۱ ۰٦۷۰۲۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 
يخص��ص للت��دريب : الفص��ل الدراس��ي الص��يفي للس��نة الرابع��ة :مالحظ��ة

لمدة  المتخصصة الهندسية المكاتب أو الهندسي في احد الشركات
  .أسابيع متصلة عشرة

 ساعة معتمدة) ۲۷: (متطلبات الجامعة : اوال 
 ساعة معتمدة) ۱۲: (متطلبات الجامعة اإلجبارية  :المجال االول.  أ

 المتطلب العالمة
 السابق

ساعة 
 ادةاسم الم0B معتمدة 

 رقم
 ادةالم

 ۰۱۱۰۱۰۱ )۱(مهارات اللغة العربية  ۳ ۰۱۱۰۰۹۹ 
  ---  ۰۱۱۱۱۰۰ علوم عسكرية  ۳
  ---  ۰۱۱۱۱۰۱ وطنيةالتربية ال ۳
 ۰۱۳۰۱۰۱ )۱(مهارات اللغة اإلنجليزية  ۳ ۰۱۳۰۰۹۹ 

 

 ساعة معتمدة ) ۱٥: (متطلبات الجامعة االختيارية  .  ب
ساعة معتمدة من المجاالت الث�اني والثال�ث والراب�ع بح�د ادن�ى م�ادة واح�دة م�ن  ۱٥يدرس الطالب 

 .كل مجال وبحد اقصى مادتين من كل مجال
 

 ساعات معتمدة) ٦-۳( :لعلوم االنسانيةا:  المجال الثاني

 المتطلب العالمة
 السابق

ساعة 
 ادةاسم الم1B معتمدة 

 رقم
 ادةالم

 ۰۱۱۰۱۰۲ )۲(اللغة العربية مهارات  ۳ ۱۱۰۱۰۱ 
 ۰۱۳۰۱۰۳ )۳(مهارات اللغة اإلنجليزية  ۳ ۱۳۰۱۰۲ 
  ---  ۰۱٤۰۱۰۱ ۱مهارات اللغة الفرنسية  ۳
  ---  ۰۱٤۰۱۰٤ ) ۱إيطالي(لغة أجنبية ۳
  ---  ۰۱٤۰۱۰٦ )۱عبري(لغة أجنبية  ۳

 

 ساعات معتمدة) ٦-۳(  :العلوم االجتماعية واالقتصادية:  المجال الثالث

 المتطلب العالمة
 السابق

الساعات 
 ادةاسم الم2B المعتمدة

 رقم
 ادةالم

  ---  ۰۱۱۱۱۱۱ مقدمة في علم االجتماع ۳
  ---  ۰۱۱۱۱۱۲ مقدمة في علم النفس  ۳
  ---  ۰۱۱۱۱۳۳  )۱(الفكر والحضارة اإلنسانية ۳
  ---  ۰۱۱۱۱٤۲ وسائل االتصال والمجتمع ۳
  ---  ۰۳۳۰۱۰۱ مقدمة في اإلدارة ۳

 ساعات معتمدة) ٦-۳(  :العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة:  لمجال الرابعا

 المتطلب العالمة
 السابق

ساعة 
 ادةاسم الم3B معتمدة 

 رقم 
 ادةالم

  ---  ۰۲٤۰۱٥۱ ان والبيئةاإلنس ۳
  ---  ۰٦۲۰۱۰٥ أساسيات السيارات ۳
  ---  ۰۷٥۰۱۱۱ مهارات حاسوب  ۳
  ---  ۰۹۱۰۱۰۱ صحة اإلنسان والمجتمع ۳
 ۰۹۱۰۱۰٥ التمريض واإلسعافات األولية مبادئ ۳ ۰۷٥۰۰۹۹ 

ارات الحاس�وب الطلب�ة التق�دم لالمتح�ان ف�ي اللغ�ة العربي�ة واللغ�ة االنجليزي�ة ومه� جمي�عيتوجب على  مالحظة
أن يجت��از بنج��اح الم��ادة %) ٥۰أق��ل م��ن (وعل��ى الطال��ب ال��ذي يخف��ق ف��ي النج��اح به��ذا االمتح��ان 

 .االستدراكية التي أخفق بها
 :الخطة الدراسية داللة االرقام المستخدمة في

 هندسة مدنية ٦۷۰            ميكانيكيةالهندسة ال   ٦۲۰ة                         كهربائيالهندسة ال    ٦۱۰
 هندسة الميكاترونيكس    ٦٤۰                           هندسة الحاسوب    ٦۳۰
 الهندسة المعمارية   ٦٦۰        هندسة االتصاالت وااللكترونيات    ٦٥۰

 متطلب سابق العالمة
ساعة 
 رقم اسم المادة معتمدة

 المادة
 ۰٦۷۰۳۱۲   

 
 ۰٦۷۰٤۱۱ )۱(خرسانة مسلحة  ۳

 ۰٦۷۰٤۱۱   
 

 ۰٦۷۰٤۱۲ )۲(خرسانة مسلحة  ۳
 ۰٦۷۰٤۱۳ منشآت معدنية ۳ ۰٦۷۰۳۱۲ 
 ۰٦۷۰٤۲۱ هندسة النقل والمرور ۳ ۰٦۷۰۳۲۱ 
 ۰٦۷۰٤٤۱ هيدروليكا ۳ ۰٦۷۰۳٤۱ 
 ۰٦۷۰٤٤۲ هيدروليكا برتمخ ۱  ۰٦۷۰۳٤۱ 
 ۰٦۷۰٤٤۳ هندسة صحية ۳ ۰٦۷۰۳٤۱ 
 ۰٦۷۰٤٤٤ مختبر هندسة صحية ۱ ۰٦۷۰۳٤۱ 
 ۰٦۷۰٥٤۱ هيدرولوجيا ۳ ۰٦۷۰٤٤۱ 
 ۰٦۷۰٤۷۱ إقتصاد هندسي  ۲ ۰۲۱۰۱۰٦ 
 ۰٦۷۰٥۳۱ ساساتهندسة األ ۳ ۰٦۷۰۳۳۱ 
 ۰٦۷۰٥۱۱ ومنشآت مائية هندسة جسور ۳ ۰٦۷۰٤۱۲ 
 ۰٦۷۰٥۷۱ مشاريع إدارة ۳ ۰٦۷۰٤۱۲ 
 ۰٦۷۰٥۷۲ مواصفات وعقود وحساب كميات ۳ ۰٦۷۰٤۱۲ 
 ۰٦۷۰٤۹۹ التدريب الهندسي  ۳ ساعة  ۱۲۰ 
 ۰٦۷۰٥۹۱ )۱( تخرجمشروع  ۱ ساعة ۱۲۰ 
 ۰٦۷۰٥۹۲ )۲( تخرجمشروع  ۲ ۰٦۷۰٥۹۱ 

 
 

 :ساعات معتمدة من الجدول ادناه) ۹(يختار الطالب   :ختياريةالقسم األ مواد. ب
 ۰٦۷۰٥۱۲ تحليل العناصر المحدودة  ۳ ۰٦۷۰٤۱۲ 
 ۰٦۷۰٥۱۷ مسبقة االجهاد خرسانة  ۳ ۰٦۷۰٤۱۲ 
 ۰٦۷۰٥۳۲ هندسة  األساسات المتقدمة  ۳ ۰٦۷۰٥۳۱ 
 ۰٦۷۰٥۲۱ الرصف تصميم طبقات  ۳ ۰٦۷۰٤۲۱ 

 
 ۰٦۷۰۳۹۳  مواضيع خاصة في الهندسة المدنية  ۳ ساعة ۱۲۰ 

 ۰٦۷۰٥٦۱ المعلومات الجغرافية أنظمة  ۳ ساعة ۱۲۰ 

  :بـــم الطالـــــــــاس

 :يــــم الجامعـــالرق

 :د األكاديمي ـالمرش

 


	اسم المادة
	اسم المادة
	اسم المادة
	اسم المادة

	اسم المادة
	اسم المادة

