وصف المواد االبجارية واالتيةرية في قسم الهندس المدنة
 42410040الرسم الهندسي ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :ال يوجد)
أدوات الرسم اليندسي واستعماالتيا ،كتابة الحروف واألرقام ،رسم المماسات والعممية اليندسية ،اإلسقاطات اليندسية ،اإلسقاط
المتعامد ،اإلسقاط المناظر ،المقاطع ،مقدمة في اليندسة الوصفية ،الرسم المجسم ،تطبيقات ىندسية ،الرسم بواسطة الحاسوب.
 42410040أخالقيات مهنة الهندسة ( 1ساعة معتمدة ،المتطمب السابق :ال يوجد)

الجوانب الرئيسية المتعمقة بمينة اليندسة ،أفضل الممارسات اليندسية ،دور الميندس في المجتمع ،األنظمة والقوانين التي
تحكم مينة اليندسة في األردن ،أساسيات التخاطب والتواصل المحترفة ،متطمبات ممارسة مينة اليندسة كما وردت في نظام

ممارسة المينة األردني ونظام تصنيف الميندسين ومتطمبات التصنيف.
 42411040الكتابة التقنية ( 2ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)0040000 :

أفكار عامة حول أساليب الكتابة وأشكاليا ،والكتابة الرسمية في مجاالت الصناعة واألعمال الحرة والمراسالت العامة
والحكومية ،وأنواع الكتابة من حيث الكفاية والتميز ،وتحميال لسياق االتصاالت ،وتقنيات الكتابة األساسية ،وأنواع االتصال

الكتابي ،وتنقيح لمكتابة وأسس تقييميا وكيف تكون متميزة  ،والكتابة المينية ،وأنواع وفئات الكتابة ،ومبادئ كتابة التقرير الفني
و إجراءات تصميم واعداد التقرير الفني باالنجميزية ،واعداد السير الذاتية الخاصة ،والخبرة العممية في كيفية التييئة النفسية
واإلعداد الجيد لحضور المقابالت الخاصة بالعمل.
 42411040اإلدارة واالقتصاد هندسي ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)00410040 :

مبادئ االقتصاد اليندسي ،معادالت الفوائد ،اتخاذ الق اررات االقتصادية والتحميل االقتصادي بطريقة القيمة الحالية ،القيمة

المستقبمية ،القيمة المنتظمة السنوية ،نسبة المردود الداخمي ،نسبة المردود إلى التكمفة و حساب الزمن الالزم السترداد رأس

المال ،االستيالك و حساب الضريبة ،تأثير الضريبة عمى الق اررات االقتصادية ،قراءة الميزانية العامة و ميزان األرباح و

الخسائر ،التضخم المالي و تأثيره عمى الق اررات االقتصادية.
 42410000الرياضيات الهندسية ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)00410040 :

المعادالت التفاضمية الخطية من الدرجة األولى والثانية ،المعادالت التفاضمية من الدرجات األعمى ذات المعامالت الثابتة،

تحويالت البالس ،متسمسالت فوريير ،المعادالت التفاضمية الجزئية.
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 42410000رسم مدني ( 1ساعة معتمدة ،المتطمب السابق)42410040 :
المبادئ األساسية لمرسم اإلنشائي ،أنواع المخططات اإلنشائية ونظام الترقيم ،رسم مساقط ومقاطع لمختمف العناصر اإلنشائية،
قراءة ورسم تفاصيل التسميح لألساسات ،األعمدة ،الجيزان ،البالطات ،الجدران واألدراج .قراءة ورسم مخططات األساسات،
األعمدة ،الجيزان والبالطات ،أنواع مقاطع المنشآت الفوالذية .قراءة ورسم تفاصيل عناصر المنشآت الفوالذية :إطارات ،جيزان،

مفاصل ،براغي ولحام ،استخدام الحاسوب لمرسم (األوتوكاد).

 42410000الجيولوجيا الهندسية ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :ال يوجد)

مدخل إلى عمم الجيولوجيا و مدى أىميتو لمميندس المدني ،األرض و تركيبيا الداخمي ،الكريستاالت والمعادن ،الصخور

وأنواعيا ،الحركات الخارجية والداخمية التي تؤثر عمى األرض ،الخواص الفيزيائية و الميكانيكية لمصخور ،تصنيفات الصخور،
اليندسة الجيوفيزيائية ،اإلنزالقات ،التصنيفات ،الخواص الجيولوجية و القياسات ،الزالزل ،البراكين ،المياه الجوفية ،دراسة
الكريستاالت ،المعادن ،الصخور بأنواعيا ،المقاطع ،اليندسة الجيوفيزيائية وتطبيقاتيا العممية.

 42410001المساحة ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)00410040 :

مقدمة في المساحة وأنواعيا ،مبادئ وتعريفات أساسيو في المساحة ،أنواع القياسات ،مساحة الجنزير ،مقياس الرسم ،األخطاء
في عمميات القياس المساحية ،القياسات الخطية ،االتجاىات ،التسوية ،أعمال التسوية لممقاطع الطولية والعرضية ،الخطوط
الكنتورية ،الثيودوليت ،حساب المساحات والحجوم.

 42410002المساحة عممي (ساعة معتمدة واحدة ،المتطمب السابق أو المتزامن)42410001 :

تطبيقات عمى القياسات الخطية بالشريط واألجيزة اإللكترونية ،قياس الزوايا األفقية والرأسية  ،رفع وتوقيع التفاصيل ،قياس

المناسيب وعمل المقاطع ،عمل المخططات الكنتورية والطبوغرافية ،تطبيقات عمى البالنيميتر والبوصمة وأدوات قياس الميل.
 42410010استاتيكا ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)11121111، 11131111 :

مقدمة ،أنظمة القوى ،المحصالت ،المركبات ،العزم واالزدواج ،اتزان الجسيمات واألجسام الصمبة ،اإلنشاءات (الجمالونات
واليياكل) ،مركز المساحة ،محصمة القوى الموزعة ،عزم القصور الذاتي ،مخططات القص وعزم االنحناء في الجي ازن.

 14132132الديناميكا ( 2ساعة معتمدة ،المتطمب السابق)11131212+11021101:

وصف الحركة لمجسيمات النقطية :الحركة المستمرة بمسار مستقيم والحركة الغير مستمرة ،الحركة بمسار منحني  ،الحركة

المطمقة لجسيمين نقطيين والحركة النسبية؛ تأثير القوه عمى الحركة :قانون نيوتن الثاني  ،الشغل والطاقة  ،طاقة الوضع ومبدأ

حفظ الطاقة ،الزخم واالندفاع ؛ وصف الحركة لألجسام الصمبة :الحركة االنتقالية  ،الدوران حول محور ثابت  ،الحركة النسبية
لألجسام الصمبة.
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 14132211البرمجة لمهندسة المدنية ( 2ساعة معتمدة ،المتطمب السابق او المتزامن)42410001 :
المادة عبارة عن تدريب لمطالب عمى برمجة المعضالت اليندسية المختمفة باستخدام برنامج .MatLab

 42410000تفاضل وتكامل ( 3( )3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)11031202 :

المتجيات ،معادالت الخط والمستوى والسطوح التربيعية ،الدوال المتجية وتطبيقاتيا اليندسية ،الدوال في عدة متغيرات ودراسة

نياياتيا واتصاليا ،االنحدار ،المشتقات الجزئية وقاعدة السمسمة ،القيم العظمى والقيم الصغرى ،مضروبات الجرانج ،التكامالت
المتعددة واستخداميا في حساب المساحات والحجوم ومراكز الثقل ،التكامالت في االحداثيات االسطوانية والكروية ،التكامالت

الخطية والسطحية ،نظريات تحميل المتجيات الرئيسية.
 42410000اإلحصاء الهندسي ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)11131212:

اإلحصاء الوصفي ،تقدير الفترة ،اختبار الفرضيات ،فترات الثقة ،االرتباط والتراجع ،تحميل التباين ،التصميم اإلحصائي

لمتجارب.
 42410001طرائق التحميل العددي ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42410000 :

التقريب واألخطاء العددية ،جذور المعدالت ،طرق حل المعادالت الخطية وغير الخطية ،التكامل العددي ،التفاضل العددي،
نظرية مطابقة المنحنيات ،التطبيقات واستخدام الحاسوب في مجاالت اليندسة المدنية المختمفة.

 42410010مقاومة المواد ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42410010 :

أنواع األحمال ،المنشآت والركائز ،قانون ىوك ،االستطالة ،االجيادات واالنفعاالت تحت تأثير القوى المحورية ،االجيادات
الح اررية ،المي ،تحميل القوى الداخمية لمجيزان ،االجيادات واالنفعاالت تحت تأثير العزم الخالص ،المقاطع المركبة،قوة القص،
إجيادات وانفعاالت القص ،مركز القص ،االجيادات المركبة،االجيادات و االنفعاالت المستوية و تحميالتيا ،انبعاج األعمدة.

 42410010مقاومة المواد عممي (ساعة معتمدة واحدة ،المتطمب السابق أو المتزامن)42410010 :

اختبار الشد ،اختبار االنبعاج ،اختبار المي ،اختبار الزحف ،اختبار الصالبة ،اختبار االنحاء لمجيزان ،اختبار الطرق ،اختبار

القساوة.
 42411010ميكانيكا الموائع ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق ،13140040 :المتطمب السابق أو المتزامن:
)42410000

خواص الموائع ،استاتيكا و ديناميكا الموائع ،الطفو والتعويم ،كينماتيكا انسياب الموائع ،اعتبارات الطاقة لالنسياب المستقر

وتطبيقات كمية الحركة والقوى في انسياب الموائع ،االنسياب المستقر المنضغط والالمنضغط في األنابيب :الرقائقي

والمضطرب .فواقد االحتكاك والفواقد الثانوية ،أنظمة األنابيب المتعددة وطرق حميا ،قوى الرفع واإلعاقة لألجسام المغمورة في
الموائع القابمة وغير القابمة لالنضغاط.
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 42411020تحميل إنشاءات ( 3( )1ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42410010 :

أنواع المنشآت ،األحمال ،الثبات والتقرير ،ردود الفعل ،القوى الداخمية في المنشآت المقررة استاتيكيا :القوى المحورية ،عزوم

االنحناء ،المي وقوى القص في الجيزان ،اإلطارات ذوات العناصر المستقيمة والمنحنية ،الشبكيات والمنشآت الفراغية ،خطوط

التأثير لمجيزان واإلطارات والشبكيات المستوية .طرق ترخيم المنشآت ،طرائق الطاقة :الشغل الوىمي ،نظرية كستيميانو.
 42411030الهندسة الجيوتقنية ( 3( )1ساعات معتمدة ،المتطمب السابق أو المتزامن)42410000 :

مقدمة عامة لمتربة وخصائصيا اليندسية ،تصنيف التربة ،دمك التربة ،نفاذية التربة لممياه ،االجيادات في التربة ،نظرية
التضاغط لمتربة ،مقاومة التربة لمقص وطرق تحديدىا في المختبر.

 42411030الهندسة الجيوتقنية عممي (ساعة معتمدة واحدة ،المتطمب السابق أو المتزامن)42411030 :

محتوى الرطوبة ،حد السيولة والمدونة ،حد االنكماش ،التحميل الحبيبي باستخدام المناخل ،الييدروميتر ،الدمك ،التضاغط،
الضغط الالمحصور ،الضغط ثالثي المحاور ،تجربة جياز القص المباشر.
 42411040هندسة المرور والنقل ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42410000 :

مقدمو في ىندسة النقل ،أىمية النقل ،وسائل النقل ،متطمبات النقل ،مقدمو في ىندسة المرور ،مكونات انظمو المرور ،دراسات
ىندسة المرور ،المبادئ األساسية النسيابية المرور ،السيطرة المرورية عمى التقاطعات ،السالمة المرورية عمى الطرق ،السعو

ومستوى الخدمة عمى الطرق ،السعو ومستوى الخدمة عمى التقاطعات.

 42411000مواد بناء ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42410010 :

أنواع األسمنت وصناعة األسمنت ،خواص األسمنت ،إماىة األسمنت ،خواص الركام ،تصميم الخمطات الخرسانية ،الشك
االبتدائي ،الشك النيائي ،قوام الخرسانة ،قابمية التشغيل ،االنفصال الحبيبي ،مقاومة الخرسانة ،الضغط ،الشد ،االنحناء ،مرونة

الخرسانة والتقمص والزحف ،ديمومة الخرسانة ،تصميم الخمطات الخرسانية ،خواص الفوالذ االنشائي وأنواعو.
 42411000مواد بناء عممي (ساعة معتمدة واحدة ،المتطمب السابق أو المتزامن)42411000 :

فحوصات خواص األسمنت :زمن الشك ،المساحة السطحية ،تغير الحجم ،قوة تحمل الضغط والشد ،الحصمة :تجربة لوس

أنجموس ،قوة تحمل الصدم ،التدرج ،الكثافة ،نسبة االمتصاص ،الخرسانة الطازجة :اليبوط ،الدمك ،نسبة الفراغات اليوائية،
صب عينات أسطوانية ومكعبة.الخرسانة المتصمدة :قوة الكسر واالنحناء ،مطرقة شميدت ،النفاذية المائية ،تحديد القوة

بالموجات فوق الصوتية.
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 42411020تحميل إنشاءات ( 3( )2ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42411020 :
المنشآت المحددة وغير المحددة استاتيكيا ،استق اررية المنشات  ،تحميل اليياكل المفصمية والعوارض واألطر الغير محددة
استاتيكيا؛ معادالت االتزان والتوافق ،طريقة القوة واإلزاحة (الشغل االفتراضي) وطريقة الشغل األدنى (نظرية كاستميانو الثانية)،

طريقة معدالت العزوم الثالثة لمعوارض ،طريقة ميل الترخيم لمعوارض واألطر بدون ومع إزاحة جانبية ،طريقة توزيع العزوم

لمعوارض واألطر بدون ومع إزاحة جانبية ،تحميل العوارض واألطر المتغيرة المقاطع.

 42411040تصميم طرق ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42411040 + 42410001 :

أىمية الطرق والنقل ،تصنيف الطرق ،الخصائص المؤثرة عمى تصميم الطريق ( المركبة ،السائق ،المشاة) ،الخصائص

المرورية المؤثرة عمى تصميم الطرق ( الحجم المروري ،السرعة ،الكثافة) ،مسارات الطرق ( المنحنيات المستوية و المنحنيات

الرأسية ) ،المكونات التصميمية لمسافة الرؤية عمى المنحنيات األفقية و العمودية ،التصميم عمى اساس استيعاب الطرق (

تصميم الطرق السريعة و الطرق ذات المسربين و باتجاىين) ،المتطمبات التصميمية لسالمة الطرق ،تصريف المياه عمى
الطرق.

 42411040الهيدروليكا ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42411010 :

السريان المنتظم فيي القنيوات المكشيوفة ،القفيزة الييدروليكيية ،السيريان المتغيير فيي القنيوات المكشيوفة ،األشيكال المختمفية لسيطوح

السريان المتغير ،مدخل لنظرية الطبقة الجدارية ،خصائص السريان الرقائقي والمضطرب ،االنفصال وتكيوين اليدوامات ،اتالت

الييدروليكية :المضخات والتوربينات أنواعيا ،أداؤىا ،اختيارىا وحدود استخداميا ،التشابيية.

 42411040الموائع والهيدروليكا العممي (ساعة معتمدة واحدة ،المتطمب السابق أو المتزامن)42411040 :

مركييز االنسييياب ،األجسييام الطافييية ،اصييطدام النفييث ،فقييد الطاقيية فييي األنابيييب :الرقييائقي والمضييطرب .منحنييى توزيييع السييرعة

الموغييارتمي فييي األنابيييب ،أجي يزة  ،قييياس التصييرف ،الفتحييات واألب يواق ،مقييياس فنتشييوري ،اليييدارات الحييادة والبوابييات .الس يريان
المنييتظم فييي القن يوات ،سييرعة الموجييو ،الطاقيية النوعييية والعمييق الحييرج ،القف يزة الييدروليكييية ،قييوى اإلعاقيية لألجسييام األسييطوانية،

اإلعاقيية والرفييع لألجسييام غييير المتنيياظرة ،أجي يزة قييياس فنتشييوري ،قنيياة بارشييال ،اتالت الييدروليكييية ،أداء المضييخات والم يراوح
اإلشعاعية ،أداء المضخات المحورية ،أداء المضخات عمى التوالي والتوازي.
 42411041الهيدرولوجيا الهندسية (ثالث ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42411010 :

الدورة الييدرولوجية ،التساقط ،التبخير ،التسيرب ،الفيائض ،الميياه الجوفيية وحركتييا وطيرق اسيتغالليا ،الجرييان السيطحي ،تحمييل
الييدروجراف ،تحميل موجة الفيضان ،التنبؤات الييدرولوجية.
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 42412020الخرسانة المسمحة ( 3( )1ساعات معتمدة ،المتطمب السابق أو المتزامن)42411020 :

خواص الخرسانة والفوالذ ،مراحل التحميل ،طريقة إجياد التشغيل ،االجيادات المسموح بيا ،أنماط الفشل ،المقاطع المتشققة
وغير المتشققة ،التصميم بطريقة المقاومة ،المقاطع مفردة ومزدوجة التسميح ،األشكال المستطيمة ومقاطع  Tوأشكال أخرى،

مبادئ التصرف المرن واليش ،التصميم لعزم االنحناء ،تصميم القص ،متطمبات الترابط ،طرق التطور ،العقدات ذات االتجاه
الواحد المصمتة والعرقية ،األعمدة المحورية والالمركزية القصيرة ،منحنيات التداخل.

 42412030هندسة األساسات ( 3( )1ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42411030 :

اسييتطالع الموقييع ،األساسييات السييطحية ،قييدرة تحمييل التربيية ،توزيييع االجيييادات فييي التربيية تحييت األساسييات ،ىبييوط التربيية تحييت

األساسات ،تصميم وتحمييل األساسيات السيطحية ،األساسيات العميقية ،مقدمية لتصيميم وتحمييل األساسيات العميقية ،ضيغط التربية
الجانبي ومقدمة لممنشآت الساندة.

 42412040تصميم رصفات ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42411040 ،42411000 :

أنواع الرصفات ،المواد الترابية المستخدمة في الرصفات ،المواد االسفمتية المستخدمة في الرصفات ،تحضير السطح الترابي،

حسابجدول كميات الحفر والردم التراكمية ،خصائص الطبقات االنشائية لمطرق ،الحموالت المحورية ،طرق تصميم الرصفات
المرنة والقاسية لمطرق وتصميم الخمطات االسفمتية الساخنة باستخدام اختبار مارشال ،صيانة الرصفات.

 42412040هندسة الطرق العممية (ساعة معتمدة واحدة ،المتطمب السابق أو المتزامن)42412040 :

تجربيية نسييبة قييوة تحمييل كاليفورنيييا ،تجييارب اإلسييفمت :المزوجيية بأنواعيييا ،الممطولييية ،الغييرز ،نقطيية الييوميض واالشييتعال ،نقطيية

الميونة ،التقشر والفقدان بالح اررة ،الوزن النوعي ،تصميم الخمطيات اإلسيفمتية (تجربية مارشيال) ،الكثافية النظريية العظميى ،تجربية
فصل اإلسفمت عن الركام ،قياس خشونة سطح الطريق والتموجات ،تجربة االحتكاك بالبندول.
 42412040هندسة معالجة المياه ( 3( )1ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)00400040 + 42411041 :

موارد وخصائص المياه والمياه العادمة ،الخطوات المتعددة في عمميات المعالجة ،ادارة مخمفات عممية المعالجة ،تصميم
محطات معالجة المياه والمياه العادمة ،نظرية ونمذجة المفاعالت ،عمميات المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية،
ىيدروليكا شبكات توزيع مياه الشرب وأنظمة تجميع المياه العادمة.

 42412040هندسة المياه العممية (ساعة معتمدة واحدة ،المتطمب السابق أو المتزامن)42412040 :

تحميييل المييياه العادميية ومييياه الشييرب وىييذا يتضييمن الحموضيية والقموييية ،الكمو اريييد ،العسيير ،اتمونيييا ،الكمييورين ،األكسييجين الييذائب

وكمية األكسجين الممتصة عضوياً وكيماوياً ،الكوليفورم والمواد الصمبة العالقة والذائبة ،والترويق وازالة العسر.
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 42412020الخرسانة المسمحة ( 3( )2ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42412020 :

التص ييميم م يين أج ييل الح ييدود التش ييغيمية ،ض ييبط التش ييققات ،الت ييرخيم ،التص ييميم لمقاوم يية الم ييي ،تص ييميم العق ييدات المص ييمتة وذات

األعصيياب المرتك يزة عمييى جسييور طرفييية باتجيياه واحييد أو باتجيياىين ،طريقيية المعييامالت ،تصييميم العقييدات المسييطحة ،طريقيية
التصييميم المباشيير ،تصييميم األعمييدة النحيفيية المكتفيية وغييير المكتفيية بطريقيية تضييخيم العييزوم ،الجي يزان المسييتمرة واليياكييل ،أنميياط
األحمال ،إعادة توزيع عزوم االنحناء ،تصميم القواعد المنفردة والمشتركة لعمودين.

 42412020اإلنشاءات الفوالذية ( 3( )1ساعات معتمدة ،المتطمب السابق أو المتزامن)42411020 :

خواص الفوالذ اإلنشائي وأنواعيو ،األحميال وتجميعيات األحميال ،التصيميم باسيتخدام طريقية معيامالت األحميال والمقاومية ،فمسيفة
التصيميم حسيب نظريية الحيدود .العناصير اإلنشيائية المعرضية لمشيد المحيوري ،العناصير اإلنشيائية المعرضية لمضيغط المحيوري،

االنبعاج الكمي المرن وغير المرن باالنحناء والميي لعناصير الضيغط ،العناصير اإلنشيائية المعرضية لالنحنياء ،الفشيل بالخضيوع،
انبعيياج المييي الجييانبي المييرن وغييير المييرن ،التصييميم لمقاوميية القييص ،التصييميم لمتطمبييات التييرخيم ،تصييميم العناصيير اإلنشييائية
لمقاومة االجيادات المركبة ،وصالت البراغي البسيطة.
 42412040المواصفات وحساب الكميات ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42412020 :

مقدمو عامو ،أنواع العطاءات ،العقود ،وثيائق العطياء ،الشيروط العامية األردنيية ،المواصيفات الخاصية باألبنيية ،حسياب الكمييات
و تقدير الكمفة ،مقدمة الى اليندسة القيمية.

 42412040إدارة اإل نشاء ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق ،12411040 :المتطمب السابق أو المتزامن:
)42412040

الطرق العممية في إدارة المشاريع ،التخطيط الخطي التقميدي ،التحميل الشبكي بطرق األسيم والدوائر وبيرت ،طريقة التتابع
بالشبكات المتداخمة مع عالقات متعددة ،مبادلة الوقت مع التكمفة ،مراقبة المشروع والتحكم بو ،تحديث الشبكة ،تسوية الموارد

وطرق توزيعيا.

 42412040التدريب الهندسي ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :ال يوجد)

تدريب عممي بحد أدنى ( )082ساعة عممية بعد إنياء ( )111ساعة معتمدة وحسب تعميمات التدريب.

 42413040مشروع تخرج (( )1ساعة معتمدة واحدة ،المتطمب السابق :حسب تعميمات القسم)42412040 ،

دراسة موجية في اليندسة المدنية ،مقدمة في طرق البحث العممي ،ندوات تتعمق بمواضيع ذات اىتمام في اليندسة المدنية.
المرحمة األولى في مشروع التخرج.
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 42413040مشروع تخرج ( 2( )2ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)42413040 :
التخطيط ،التصميم ،كتابة تقرير عممي ،وتحضير المخططات اليندسية لممشروع.

 14135111مواضيع خاصة في الهندسة المدنية ) 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :موافقة القسم)

تطرح حسب إمكانيات القسم ويقوم مدرس المادة بوضع وصف ليا ويقدمو لمجمس القسم لمموافقة عمييا .يجب أن تحتوي المادة
عمى مشروع تطبيقي.

 14135112نظم المعمومات الجغرافية ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :موافقة القسم)

مفيوم المعمومات الجغرافية وغير الجغرافية ،أنظمة المعمومات الجغرافية ،العالقة بين المعمومات الجغرافية وعموم المساحة،
العالقة بين المعمومات الجغرافية ورسم الخرائط والمخططات ،تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية في اليندسة المدنية ،مشروع

فصمي.
 14135211تطبيقات الحاسوب في الهندسة المدنية ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :موافقة القسم)

المادة عبارة عن تدريب لمطالب عمى استخدام واحد أو أكثر من البرامج اليندسية الجاىزة والتي تستخدم في مجاالت اليندسة

المدنية المختمفة ( الطرق والمواصالت ،المياه والبيئة ،اإلنشاءات والجيوتقنية).

 14135181إنشاء مباني ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14132121 :
تطور فمسفة البناء،

أنواع المباني،

العناصر اإلنشائية في المباني،

انتقال األحمال إلى العناصر اإلنشائية،

أنواع

األساسات ،وتصميم األشكال اليندسية لألساسات ،أنواع األدراج ،وتصميم أبعادىا ومركباتيا ،أعمال الطوبار واألرضيات
والعزل ضد الرطوبة ،الفواصل في المنشآت ،رسم مقاطع وتفاصيل أعمال ىندسة مدنية مختمفة مثل العقدات و الجسور و

القواعد والجدران الساندة والمقاطع والوصالت الفوالذية.

 14135182أساليب اإلنشاء ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق) 14134282 :

طرق اختيار اتليات الثقيمة عمى أساس العوامل التكنولوجية واالقتصادية إلزاحة األتربة ونقميا ودكيا وتكسير الصخور ورفعيا
ونقميا .آليات الرفع والمضخات والكمبريسرات بكافة أنواعيا ،تقدير العوامل المؤثرة عمى اإلنتاجية ،تقدير تكمفة اإلنشاء الختيار
األفضل اقتصادياً ،تحميل اقتصادي لتكمفة امتالك اتليات وتشغيميا ،تصميم الطوبار ،ومقدمة ألساليب التخطيط في أعمال
البناء ،مشروع فصمي.

 14135281خدمات األبنية ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :موافقة القسم)

الت يوية ،توزيع اليواء ،الطاقة الشمسية ،المصاعد الكيربائية ،الساللم الكيربائية ،نظم وقاية المباني من الحريق ،نظم تغذية
المباني بالمياه ،أنظمة الصرف الصحي وتصريف األمطار ،التخمص من النفايات ،مشروع فصمي.
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 14135141التحميل اإلنشائي باستخدام المصفوفات ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14133241 :

مراجعة مبادئ الجبر الخطي ،المبادئ األساسية لتحميل المنشآت شامالً :العالقات االستاتيكية والكينماتيكية ومكونات المواد.

الطريقة العامة لمقوة باستعمال المصفوفات ،طريقة القوة الرسمية .طريقة اإلزاحة الرسمية ،طريقة الجساءة المباشرة ،ازدواج القوة

واإلزاحة .تطبيقات خاصة عمى تحميل المنشآت باستعمال طريقة الجساءة المباشرة شامالً :الحدود المختمطة ،النيايات الصمبة

وتطبيقات أخرى.المنشآت الفراغية (ىياكل و جمالونات) ،مشروع فصمي.

 14135142اإلنشاءات الفوالذية ( 3( )2ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14134242 :

مقدمة في وصالت البراغي ،البراغي المعرضة ألحمال مركزية وأحمال المركزية ،أنواع وطرق المحام ،المحام المعرض ألحمال
مركزية وأحمال المركزية ،وصالت القص ،وصالت العزوم ،بالطات األعمدة ،االنحناء غير المتناظر ،جيزان األلواح
المجمعة ،الجيزان المصنوعة من الفوالذ والخرسانة ،مشروع فصمي.
 14135143الخرسانة مسبقة اإلجهاد ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14134241 :

مقدمة حول الخرسانة المسبقة اإلجياد أنواعيا وأساسياتيا ،خواص وأنواع الخرسانة والحديد المستعمل في اإلجياد ،تحميل

الجيزان بطريقة اإلجياد المرن ،تحميل الجيزان بطريقة الحد األقصى ،تصميم الجيزان بطريقة الحد األقصى ،ضبط التشققات
الناتجة من االنحناء ،الخسارة في قوى اإلجياد ،الجيزان المركبة ،مشروع فصمي.

 14135241هندسة الجسور ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14134241 :

أنواع الجسور ،المواصفات المستخدمة في تصميم الجسور ،األحمال ،توزيع األحمال ،توزيع األحمال المحورية عمى البالطات
الخرسانية ،التفاصيل اإلنشائية لمجسور ،تصميم الجسور من نوع البالطات الخرسانية ،تصميم الجسور من نوع الجائز الرئيسي

مع البالطات ،تصميم الجسور المركبة ،خط التأثير لمجسور المستمرة ،تصميم الجسور المستمرة ،مشروع فصمي.

 14135242مقدمة في التصميم الزلزالي لممباني ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14134241 :

مقدمة في عمم الزالزل ،منحنيات طيف االستجابة المرنة ،االستجابة الزلزالية لألنظمة وحيدة ومتعددة القدرات الحركية،

متطمبات كودات األبنية ،قوى الزالزل التصميمية ،طريقة الحمل االستاتيكي المكافئ ،توزيع القوى الزلزالية ،تصميم جدران
القص ،التفاصيل الزلزالية ،مشروع فصمي.
 14135243مواضيع خاصة في اإلنشاءات ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :موافقة القسم)

تطرح حسب إمكانيات القسم ويقوم مدرس المادة بوضع وصف ليا ويقدمو لمجمس القسم لمموافقة عمييا .مشروع فصمي.
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 14135151الهندسة الجيوتقنية ( 3( )2ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14133151 :

دراسة استطالع الموقع ،تصنيف التربة لمطرق ،االنييارات في التربة واستقرار المنحدرات ،التربة المحدثة لممشاكل اليندسية،

العبارات المدفونة .ويطمب من الطالب تقديم ومناقشة مشروع فصمي ألحد
طرق تثبيت التربة وتحسين خصائصيا اليندسيةّ ،
العناوين المتعمقة بالمادة.
 14135152المنشآت الساندة لمتربة ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14134151 :

مقدمة لمقاومة القص والضغط الجانبي لمتربة ،أنواع المنشآت الساندة لمتربة ،نظريات الضغط الجانبي لمتربة ،تصميم الجدران
الخرسانية التقميدية ،تصميم جدران سالل الحجر ،تصميم صفائح الركائز الحديدية ،تصميم جدران التربة المسمحة ،الحفريات
المدعمة .ويطمب من الطالب تقديم ومناقشة مشروع فصمي ألحد العناوين المتعمقة بالمادة.

 14135153هندسة األساسات ( 3( )2ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14134151 :

مواضيع متقدمة في استطالع الموقع ،تحميل وتصميم األساسات الحصيرية والمشتركة ،تحميل وتصميم األساسات المستندة
عمى صخور ،مواضيع متقدمة في األساسات العميقة ،قدرة التحمل ،اليبوط ،تصميم وتحميل األساسات العميقة بطرق مختمفة.

ويطمب من الطالب تقديم ومناقشة مشروع فصمي ألحد العناوين المتعمقة بالمادة.

 14135251تقوية التربة واستقرار المنحدرات ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14133151 :

مقدمة لمقاومة القص لمتربة وانضغاطيا ،التربة ذات المشاكل اليندسية ،طرق تقوية التربة ،الدمك الديناميكي ،استبدال التربة،
التحميل المسبق وتصريف الماء رأسيا ،الحقن ،تسميح التربة .نظرة عامة لطرق استقرار المنحدرات ،استقرار جوانب الحفريات
والقطوع المفتوحة ،استقرار المنحدرات تحت تأثير الزالزل .ويطمب من الطالب تقديم ومناقشة مشروع فصمي ألحد العناوين

المتعمقة بالمادة.

 14135161إدارة وصيانة الطرق ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14134282 + 14134161 :

مقدمة في إدارة وتأىيل الرصفات ،شبكات إدارة وتأىيل الرصفات وتصنيفيا ،مسوحات تمف الرصفات وطرق التقييم:

(االنحناء ،الخشونة ،مقاومة االنزالق) ،فكرة عامة عن الصيانة وتقنيات إعادة التأىيل ،إدارة شبكات الطرق ،إدارة مشاريع

الطرق ،مشروع فصمي.

 14135162هندسة السكك الحديدية والمطارات ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14134161 :

ىندسة المطارات :دراسة تعيين مواقع المطارات ومتطمباتيا ،تصميم المدارج وتوجيييا ،أطواليا ،ومقاطعيا ،وتصميم بناية

المطار ومتطمباتيا ،ىندسة السكك الحديدية :المقاطع العرضية ،التقاطعات ،تصميم المنحنيات األفقية والعمودية لمسكك
الحديدية .ويتضمن تقديم مشروع فصمي ليذه المادة.
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 14135163مسارات الطرق ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14133261 :

مبادئ تحديد وتصميم مسارات الطرق ،المنحنيات األفقية والعمودية والمركبة ،مسافة الرؤية ،المقطع العرضي لمطرق
وعناصره ،حساب الكميات لألعمال الترابية.

 14135164تخطيط النقل ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14133261 :

أنواع التخطيط ،نماذج المواصالت واستخدامات األراضي ،دراسات المواصالت ،تجميع المعمومات ،دراسات بداية ونياية

الرحمة ،دراسات استخدامات األراضي ،دراسات الحجم المروري ،اتثار البيئية لممواصالت ،بناء نماذج المواصالت :تكوين
الرحالت ،توزيع الرحالت ،اختيار مسارات الرحالت ،تقييم بدائل المواصالت ،مشروع فصمي.
 14135261السالمة المرورية لمطرق ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14133261 :

أىمية السالمة عمى الطرق ،تصنيف الحوادث المرورية ،أسباب الحوادث المرورية ،تقارير الحوادث ،مخططات التصادم ،برامج

تطوير السالمة عمى الطرق ،المتطمبات التصميمية لسالمة الطرق ،مشروع فصمي.

 14135262مواضيع خاصة في هندسة الطرق والمواصالت ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :موافقة القسم)

تطرح حسب إمكانيات القسم ويقوم مدرس المادة بوضع وصف ليا ويقدمو لمجمس القسم لمموافقة عمييا .يجب أن تحتوي المادة
عمى مشروع تطبيقي.

 14135263المساحة المتقدمة ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14132123 :

نظرية األخطاء ،مساحة المضمعات ،أعمال التثميث ،مساحة األراضي ،أنظمة اإلحداثيات ،التعيين الفمكي لالتجاه ،مشروع
فصمي.

 14135264المساحة الجوية ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14132123 :

مبادئ عامة عن التصوير الجوي ،أنواع الصور الجوية ،مبادئ القياس باستخدام الصور وأدوات التجسيم وتوجيو الصور
وتعديميا إنتاج الخرائط العادية والمجسمة والرقمية من الصور الجوية ،التثميث الجوي ،تطبيقات المساحة الجوية في أعمال
اليندسة المدنية ،مشروع فصمي لممادة.

 14135171إدارة النفايات الصمبة ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :موافقة القسم)

مواصفات النفايات الصمبة ،طرق التجميع ،إستراتيجية نقل المخمفات ،معالجة وطرح النفايات الصمبة (الفرز ،الحرق ،التسميد،
الطمر الصحي) ،إعادة التدوير.
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 14135172تصميم شبكات ومحطات المياه والمجاري ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14134171 :

فترة التصميم وتعداد السكان والتنبؤ بو وكميات المياه والمياه العادمة .مبادئ تصميم شبكات توزيع المياه وىيدروليكيتيا.
تصميم شبكات الصرف الصحي ،مع تصميم شبكة توزيع مياه وشبكة صرف صحي لمدينة في األردن .مبادئ تصميم وحدات
التنقية المختمفة في عمميات تنقية مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة ،مشروع فصمي.

 14135173هيدرولوجيا المياه الجوفية ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14133273 :

عناصر الدورة الييدرولوجية ،الطبقات الحاممة والمنفذة لممياه ،األحواض الجوفية ،الخواص الفيزيائية لمطبقات المائية ،المبادئ

األساسية لحركة المياه الجوفية ،آبار المياه ،ىيدرولوجية اتبار الجوفية ،التغذية االصطناعية لممياه الجوفية .مقدمة في حركة
ونقل المموثات في المياه الجوفية ،بعض التطبيقات المختارة عمى الحاسوب ،مشروع فصمي.
 14135174تقييم األثر البيئي ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :موافقة القسم)

عممية تقييم الخطر البيئي ،طرق الرقابة البيئية ومن ضمنيا طريقة  ISO14000وتأثيرىا عمى عممية الرقابة البيئية،
المتطمبات القانونية المتعمقة بالتقييم البيئي وتحديد األثر ،استراتجيات تقميل النفايات ومنع التموث .المادة تتضمن مشروع

فصمي يتضمن الرقابة البيئية عمى بعض المرافق ،مشروع فصمي.

 14135271هندسة البيئة ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14134171 :

تعريف في ىندسة البيئة ،األنظمة البيئية .الماء :مصادر وأنواع تموث المياه وطرق معالجتيا والتحكم بيا .اليواء :أساسيات
فيزيائية وكيميائية ،معايير مموثات اليواء وتأثيرىا ،مصادر المموثات الثابتة والمتحركة وطرق التحكم بيا .النفايات الصمبة:

تعريفيا ومصادرىا وأخطارىا البيئية وطرق معالجتيا والتحكم بيا .الضجيج :مصادره وتأثيره البيئي ومعاييره وطرق التحكم بو،
المبيدات :أنواعيا وأثارىا البيئية والطرق البيئية البديمة.

 14135272هندسة معالجة المياه ( 3( )2ساعات معتمدة ،المتطمب السابق)14134171 :

طرق المعالجة المتقدة ،المعالجة باألغشية ،المعالجة بتبادل األيونات ،تصميم وتشغيل معالجة المرحمة الثالثة (الكيميائية)،
التعامل اتمن مع مخمفات المياه المعالجة والتخمص منيا واعادة استخداميا ،مشروع فصمي.

 14135273مواضيع خاصة في هندسة المياه والبيئة ( 3ساعات معتمدة ،المتطمب السابق :موافقة القسم)

تطرح حسب إمكانيات القسم ويقوم مدرس المادة بوضع وصف ليا ويقدمو لمجمس القسم لمموافقة عمييا .يجب أن تحتوي المادة
عمى مشروع تطبيقي.
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