
 جامعة فيالدلفيا   
 كلية الهندسة   
 قسم الهندسة المدنية   

 

 الخطة الدراسية لدرجة البكلوريوس في الهندسة المدنية                         
                          1027 – 1028  

  ساعة معتمدة(  260: ) عدد الساعات المعتمدة                      

 

 :اسم الطالب 
 :الرقم الجامعي 

 :المرشد االكاديمي 

 ساعة معتمدة(  17) متطلبات الجامعة : اوالً 
 ساعة معتمدة(  21:) متطلبات الجامعة االجبارية: المجال االول . أ 

 ساعة معتمدة(  12)  الكليةمتطلبات :  ثانياً  
 ساعة معتمدة(  16)  : االجبارية الكليةمتطلبات . أ 

  ساعة معتمدة(  66) متطلبات القسم االجبارية تكملة  

 اسم المادة رقم المادة  
الساعات 
 المعتمدة

 العالمة المتطلب السابق

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

 اسم المادة المادةرقم   العالمة
الساعات 
 المعتمدة

  0440360 3 هيدروليكا 0440660  العالمة المتطلب السابق

  * 0440660 0 مختبر هيدروليكا 0440660   0030000 3 0مهارات اللغة االنكليزية  0030000   0006000 3 0مهارات اللغة العربية  0006000

  0440363 3 هندسة صحية  0440663   --- 3  0تفاضل و تكامل  0010000   --- 3 العلوم العسكرية 0000000

  * 0440663 0 مختبر هندسة صحية  0440666   0010000 3  0تفاضل و تكامل  0010000   0030000 3 0مهارات اللغة االنكليزية  0030000

  0440600 3 هندسة مطارات وسكك حديدية 0440100   --- 3 الفيزياء التطبيقية  0000006   --- 3 التربية الوطنية  0000000

 ساعة معتمدة (  21: ) متطلبات الجامعة االختيارية. ب 
ساعة معتمدة من المجاالت الثاني و الثالث و الرابع بحد ادنى مادة  01يدرس الطالب 

 .واحدة من كل مجال و بحد اقصى مادتين من كل مجال

 ساعات معتمدة  (  6 – 3: ) العلوم االنسانية : المجال الثاني 

  0440660 3 هيدرولوجيا 0440160   --- 3 الرسم الهندسي 0400030 

  0440330 3 هندسة االساسات  0440130   --- 0 0المشغل الهندسي  0400040 

  ساعة 00 0 )**(التدريب الهندسي  0440610   0400040 0 0المشغل الهندسي  0400040 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

  ساعة 000 0 0مشروع هندسي  0440110   0030000 3 المهارات الهندسية  0460013  العالمة

  0440110 0 0مشروع هندسي  0440110   --- 3 لغة البرمجة  0430043   0006000 3 0مهارات اللغة العربية  0006000

 3 الريادية الهندسية  0400110   0030000 3 3مهارات اللغة االنكليزية  0030003
+ ساعة 000

0460013 
  

   --- 3 0رات اللغة الفرنسية امه 0060000 ساعة معتمدة (  31: ) المتطلبات المساندة االجبارية . ب 
 من الجدول أدناه معتمدة ساعات(  3) يختار الطالب  :االختيارية  الكليةمتطلبات .  ب

 
    --- 3 ( 0ايطالي )لغة اجنبية  0060006

 اسم المادة رقم المادة   0060006 3 ( 0ايطالي )لغة اجنبية  0060001
الساعات 
 المعتمدة

 اسم المادة رقم المادة  العالمة السابقالمتطلب 
الساعات 
 المعتمدة

 العالمة المتطلب السابق

  * 0000000 0  0كيمياء عامة عملي  0000000   --- 3 0كيمياء عامة  0000000   --- 3 ( 0عبري )لغة اجنبية  0060004

  0010000 3 اسس التحليل الهندسي  0410043   --- 3 اساسيات الهندسة  0400000   --- 3 0مهارات اللغة الصينية  0060000

  0010000 3  0تحليل هندسي  0410040     0060000 3 0رات اللغة الصينية امه 0060000

 ساعة معتمدة (  201: ) متطلبات القسم التخصصية و المساندة : ثالثاً   ساعات معتمدة (  6 – 3: ) العلوم االجتماعية و االقتصادية : المجال الثالث 
 ساعة معتمدة (  66) متطلبات القسم االجبارية . أ

  0410040 3  0تحليل هندسي  0430040 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

  0440000 3 ديناميكا  0400000   العالمة

 اسم المادة رقم المادة   --- 3 ثقافة التنمية 0001011
الساعات 
 المعتمدة

  0010000 0 احصاء هندسي  0440000  العالمة المتطلب السابق

  0010000 3 مساحة  0440040   0010000 3 جيولوجيا هندسية  0440030   --- 3 مقدمة في علم االجتماع 0000000

  * 0440040 0 مختبر مساحة  0440040   0010000 3 ستاتيكا  0440000   --- 3 مقدمة في علم النفس 0000000

  0440000 3 ميكانيكا الموائع  0440360   0440000 3 مقاومة مواد  0440000   --- 3 0الفكر والحضارة االنسانية 0000033

* 0440000 0 مختبر مقاومة مواد  0440003   --- 3 وسائل االتصال والمجتمع 0000060   * 0440360 0 مختبر ميكانيكا الموائع  0440360   

  0010000 3 اقتصاد هندسي  0440640   0010000 3 مواد انشائية  0440006   --- 3 حقوق االنسان 0600060

* 0440006 0 مختبر مواد انشائية 0440004   --- 3 الثقافة القانونية  0600063   0440600 3 ادارة مشاريع  0440140   

  0440600 3 مواصفات وعقود وحساب كميات 0440140   0440030 3 ميكانيكا التربة  0440330  ساعات معتمدة(  6 – 3:) العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة: المجال الرابع 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

* 0440330 0 مختبر ميكانيكا التربة  0440330  العالمة    

   0440000 3  0إنشاءات  0440300   --- 3 مهارات ادارة المشاريع  0340000 ساعات معتمدة من الجدول ادناه (  6) يختار الطالب : متطلبات القسم االختيارية . ج 
   0440300 3  0إنشاءات  0440300   --- 3 رات استخدام وسائل التواصل االجتماعيامه 0430000

 اسم المادة رقم المادة   0440040 3 التصميم الهندسي للطرق  0440306   0410000 3 مهارات الحاسوب  0440000
الساعات 
 المعتمدة

 العالمة المتطلب السابق

  0440600 3 خرسانة مسبقة االجهاد  0440104   0000000 3 هندسة البيئة  0440363   --- 3 صحة االنسان و المجتمع  0000000

  0440600 3 هندسة جسور  0440100   0440306 3 تصميم رصفات  0440303   --- 3 مبادئ التمريض واالسعافات االولية  0000001

يتوجب على جميع الطلبة التقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة االنكليزية ومهارات : مالحظة
ان يجتاز %( 10اقل من )خفق في النجاح بهذا االمتحان الحاسوب وعلى الطالب الذي ي

 .بنجاح المادة االستدراكية التي اخفق بها

* 0440303 0 مختبر الطرق  0440300    ساعة 000 3 مواضيع خاصة في الهندسة المدنية 0440113   

  0440663 3 معالجة المخلفات السائلة و الصلبة  0440161   0440300 3  0خرسانة مسلحة  0440600 

 :داللة االرقام المستخدمة في الخطة الدراسية 
 هندسة العمارة  440      الهندسة الميكانيكية      400الهندسة الكهربائية        400
 هندسة الميكاترونيكس    460هندسة الحاسوب          430
  هندسة االتصاالت وااللكترونيات  410   الهندسة المدنية         440

 متزامن)*(    0440600 3  0خرسانة مسلحة  0440600 
   0440300 3 منشأت معدنية  0440603  ساعة معتمدة  00اسابيع متصلة بعد أكمال  6)**( 

   0440306 3 هندسة النقل و المرور  0440600 

 


