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 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

 طريق الملك فيصل بن عبرالعزيز 

1982صندوق البريد:   

31441الدمام   

 المملكة العربية السعوية 

 013  -   8577000  الهاتف:

president@iau.edu.sa اإللكتروني:   البريد  

 

 كلية الهندسة 

C 1مبنى- الحرم الجامعي الجديد  

 طريق الملك فيصل بن عبرالعزيز 

1982صندوق البريد:   

31441الدمام   

 المملكة العربية السعوية 

 013  -   3331680  الهاتف:

engineering@iau.edu.sa البريد اإللكتروني:     

 وسيلة التواصل: 

 قسم الهندسة المدنية والتشييد

C 1مبنى- الحرم الجامعي الجديد  

 طريق الملك فيصل بن عبرالعزيز 

1982صندوق البريد:   

31441الدمام   

 المملكة العربية السعوية 

 013  -   3331703  ف:الهات

CE.CED@iau.edu.sa    : اإللكتروني البريد 

 

 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية 

 013  -   3331708  الهاتف:

 CE.VDAA@iau.edu.sa اإللكتروني:  البريد  

REG.ENG.D@iau.edu.sa 

 عمادة القبول والتسجيل 

 013  -   3332738  الهاتف:

registrar@iau.edu.sa اإللكتروني:  البريد  
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mailto:REG.ENG.D@iau.edu.sa


هـ 1442  
 

م2020  

الهندسة  كلية  
 

التشييد  هندسة  في العلوم بكالوريس برنامج  

            

 

 

 
2 

 الرؤية: 

فا به للتعيمثل مركزا عالميا  ل  ة والتشييد الهندسة المدنييسىع قسم   ي هندسة التشييد وإدارة المش يمعتر
ي تطوير صناعة    و   اري    علم الدائم والبحث المستمر ف 

أن يؤدى دورا أساسيا ف 

ي جديد 
ات من شأنها تحسي   وتطوير أسلوب الحياةالتشييد من خالل جيل معرف   .وبحث ابتكاري وختر

 الرسالة: 

ي توفت  معرفة هندسية عميقة ومتطورة يستطيع الطالب من خاللها دمج علوم التصميم واالقتصاد والتشييد واإلدارة للعمل كمهندسي الهندسة المدنية و تجمل رسالة قسم  
  التشييد ف 

كات هندسية  ي مؤسسات وشر
. تشييد ف 

ً
 وإقليميا

ً
ي القطاعي   العام والخاص محليا

 وتجارية واستشارية ف 

 اهداف البرنامج التعليمية: 

نامج  نامج  إن. مع رسالة الجامعة والكلية تشييد هندسة التتوافق األهداف التعليمية لتر  مهمة للممارسة المهنية الناجحة والقدرة عىل متابعة درجات علمية متقدمة.  اهداف التر

 مج هندسة التشييد خريجيها من أجل: يعد برنا

ي  واالبداع للحصول• تنفيذ المهارات التقنية والتعاونية 
 . تشييد هندسة العىل الوظائف ف 

ي التعلم مدى الحياة. 
وع ف  ي هندسة التشييد والشر

 • السىعي للحصول عىل درجات علمية أعىل ف 

ي ، وتفري    غ 
خيص المهن  ي هندسة ال• السىعي للحصول عىل التر

 البيئة.  و  عىل المجتمع شييد ، وإدراك تأثت  مشاري    ع هندسة ال تشييد مهاراتهم المهنية ف 
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 : مخرجات الطالب العلمية 

 :طالب برنامج هندسة التشييد بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل قبل التخرج ي سيكون صفاتوالذ "ABET Student Outcomes (SO) "1-7 يطبق القسم برنامج 

 

 .القدرة عىل تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق مبادئ الهندسة والعلوم والرياضيات -1

 

ي االحتياجات  مع مراعاة ال -2 ي تلنر
صحة العامة والسالمة والرفاهية ، وكذلك العوامل العالمية والثقافية واالجتماعية القدرة عىل تطبيق التصميم الهندسي إلنتاج الحلول النر

 .والبيئية واالقتصادية

 
 .القدرة عىل التواصل بشكل فعال مع مجموعة من الجماهت   -3

 
ي ي  -4

ي المواقف الهندسية وإصدار األحكام الصحيحة، والنر
ي  القدرة عىل التعرف عىل المسؤوليات األخالقية والمهنية ف 

ي االعتبار تأثت  الحلول الهندسية ف 
جب أن تأخذ ف 

 .السياقات العالمية واالقتصادية والبيئية والمجتمعية

 
 القدرة عىل العمل بفعالية مع المجموعة ، ويخلقون بيئة تعاونية وشاملة ، ويضعون األهداف ، ويخططون للمهام ، ويحققون األهداف.  -5

 
 المناسبة وتطويرها ، وتحليل وتفست  البيانات ، واستخدام الحكم الهندسي الستخالص النتائج. القدرة عىل إجراء التجارب  -6

 

 

اتيجيات التعلم المناسبة  معرفةالقدرة عىل اكتساب ال -7  .وتطبيقها باستخدام استر
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 محتوى برنامج بكالوريوس هندسة التشييد

ية ) 134يتكون برنامج هندسة التشييد من أربعة سنوات أكاديمية ) ساعة( يتم خاللها إعداد الطلبة الجدد لمرحلة البكالوريوس من    36ساعة معتمدة( باإلضافة إىل سنة تحضت 

، وتطبيقات حاسب آىلي )جدول   ياء، ومهارات حاسب آىلي وبحث علمي ية، ورياضيات، وفت   ية حيث أنه من (1خالل تدريسهم لغة إنجلت   نامج هي اإلنجلت   ي التر
. إن لغة التدريس ف 

ية. تتوزع الساعات المعتمدة عىل ثمان فصول دراسية )جداول   نامج أن يعمل ضمن فريق يتحدث باللغة اإلنجلت   ( يخصص الفصلي   األولي   منها لتدريس  2المتوقع من خري    ج التر

ياء والكيمياء.  مساقات أساس لكل تخصصات الهندسة مثل الرياضيات وال  فت  
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   1جدول 
نامج +  134)   170مجموع الساعات المعتمدة  ية(   36ساعة معتمدة للتر  ساعة معتمدة للسنة التحضت 

 
 ( %54ساعة ) 91(                           علوم هندسية: %25ساعة ) 42علوم أساسية:                (%21ساعة )37ية واجتماعية: إنسانس م : ساعة معتمدة             علوم  

                      

 م قسرئيس ال / ه الطالبموج  يتطلب موافقة  *

          

 السنة األولى  السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة  السنة الخامسة 

 فصل أول   فصل ثاني فصل أول   فصل ثاني فصل أول   فصل ثاني فصل أول   فصل ثاني
 فصل ثاني

 

 فصل أول 

 ثقافة أعمال دولية

 س م( 2)

الممارسة و األخالق  

 المهنية

 س م( 2)

 منهجية البحث 

 س م( 1)

 كتابة تقنية 

 س م( 2)

 جبر خطي 

 س م( 3)

تواصل لفظي و خطابة  

 عامة

 س م( 1)

في   األخالق والقيم

 اإلسالم

 س م( 2)

تاريخ وحضارة المملكة  

 العربية السعودية

 س م( 2)

مهارات اللغة  

 العربية

 س م( 2)

 لغة إنجليزية عامة

 س م( 7)

مشروع تصميم 

 2نهائي 

 س ( 4)

تنبؤ بتدفق النقد وإدارة  

 التمويل

 س م( 2)

 اقتصاد هندسي 

 س( 2)

 ريادة األعمال

 س م( 2)

 جيولوجيا 

 س م( 2)

 معادالت تفاضلية  

 س م( 3)

حساب تفاضل و تكامل  

2 

 س م( 4)

 مهارات مكتبة

 س م( 1)

اإلنجليزية  اللغة 

لألغراض  

 األكاديمية

 س م( 3)

 

 صحة وتربية بدنية 

 س م( 1)

 * 2مساق اختياري 

 س م( 3)

 1مشروع تصميم نهائي 

 س م( 2)

 أنظمة كهروميكانيكية 

 س م( 3)

 احتماالت وإحصاء

 س م( 3)

 ديناميكا حرارية

 س م( 3)

 ديناميكا 

 س م( 2)

 2فيزياء 

 س م( 4)

 اإلنجليزيةإنشاء باللغة  

 س م( 3)

 مهارات االتصال

 س م( 2)

 مهارات بحث علمي 

 س م( 2)

 * 3مساق اختياري 

 س م( 3)

 سالمة وحماية التشييد 

 س م( 2)

التخطيط والجدولة  

 والتحكم 

 س م( 3)

أساسيات ميكانيكا  

 التربة 

 س م( 3)

 تشييد مباني 

 س م( 2)

 ميكانيكا الموائع 

 س م( 3)

 برمجة بالحاسوب 

 س م( 2)

 كيمياء عامة

 س م( 3)

 فيزياء 

 س م( 3)

العقيدة واألسرة في  

 سالماإل

 س م( 2)

 هندسة النقل 

 س م(  3)

 تصميم المنشآت المعدنية

 س م( 3)

 الطرق العددية

 س م( 3)

 تقدير تكلفة 

 س م( 2)

 خرسانة ال مواد 

 س م( 2)

 هندسة المساحة

 س م( 3)

 رسم هندسي

 س م( 3)

حساب تفاضل و تكامل  

1 

 م(س  4)

مرسم أساسيات  

 2 التصميم

 س م( 3)

مرسم أساسيات  

 1 التصميم

 س م( 3)

 
 * 1مساق اختياري 

 س م( 3)

 تصميم األساسات

 س م( 3)

تصميم المنشآت  

 الخرسانية

 س م( 3)

تحليل المنشآت المحددة 

 استاتيكيا 

 س م( 3)

 مقاومة المواد 

 س م( 3)

 استاتيكا

 س م( 3)

 1فيزياء 

 س م( 4)

 2رياضيات       

 س م( 3)

 1رياضيات        

 س م( 3)

 
 هندسة صحية 

 س م( 3)

 عقود وقوانين التشييد 

 س م( 2)

تصميم الشدات  

 الخشبية وطرق التنفيذ

 س م( 2)

 تدريب صيفي أول

 س م( 0) 
  

 مقدمة عن الهندسة

 س م( 1)

 مهارات حاسب آلي 

 س م( 2)

 

 تدريب صيفي ثاني   
س م( 0)   

المنشآت غير  تحليل 

 محددة استاتيكيا

 س م( 2)

    

  

س م 15 س م 17  س م 15 س م 15 س م  19 س م 17  س م 18  س م 18   
 
س م 18  

 
س م 18  
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 تحضيرية  -: السنة األولى  1  – 2جدول 

 فصل دراسي أول

 متطلب سابق 
 اتصال ساعات 

 عم/تطمح ؛ 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 101 عامة لغة انجليزية  7 5؛ 15 قبول جامعة

 111 1رياضيات  3 0؛  3 قبول جامعة

 152 بدنيةصحة وتربية  1 2؛  0 قبول جامعة

 181 العقيدة واالسرة في اإلسالم  2 0؛  2 قبول جامعة

 121 1 مرسم أساسيات التصميم 3 4؛  0 قبول جامعة

 141 مهارات بحث علمي  2 0؛  2 قبول جامعة

 مجموع ساعات معتمدة وساعات اتصال:  18 11؛  22

ثاني فصل دراسي   

 متطلب سابق 
 اتصال ساعات 

 عم/تطمح ؛ 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 102 اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية  3 0؛ 12 101

 112 2رياضيات  3 0؛  3 111

 122 2 مرسم أساسيات التصميم 3 4 ؛ 0 121

 131 حاسب آلي  مهارات 2 4؛  0 قبول جامعة

 132 فيزياء  3 0؛  3 قبول جامعة

 142 واتصالمهارات تعلم  2 0؛  2 قبول جامعة

 182 مهارات اللغة العربية 2 0؛  2 قبول جامعة

 مجموع ساعات معتمدة وساعات اتصال:  18 8؛  22

 

 عم : ساعات عملية            قية : ساعات تطبي تط مح : ساعات محاضرات 
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 السنة الثانية   :2 –  2جدول جدول 

 فصل دراسي أول

 متطلب سابق 
 اتصال ساعات 

 عم/تطمح ؛ 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 281 تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية 2 0؛  2 إتمام تحضيرية 

 201 مهارات مكتبة  1 2؛  0 إتمام تحضيرية 

 211 إنشاء باللغة اإلنجليزية   3 0؛  3 إتمام تحضيرية 

 221 كيمياء عامة 3 2؛  2 إتمام تحضيرية 

 261 1حساب تفاضل و تكامل  4 2؛  3 إتمام تحضيرية 

 271 1فيزياء  4 2؛  3 إتمام تحضيرية 

 251 مقدمة عن الهندسة  1 2؛  0 إتمام تحضيرية 

 مجموع ساعات معتمدة وساعات اتصال:  18 10؛  13

ثاني فصل دراسي   

 متطلب سابق 
 اتصال ساعات 

 عم/تطمح ؛ 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 282 في اإلسالم األخالق والقيم 2 0؛  2 يوجد  ال

 262 2حساب تفاضل و تكامل  4 2؛  3 261

 272 2فيزياء  4 2؛  3 271

 212 برمجة بالحاسوب  2 2؛  1 يوجد  ال

 212 رسم هندسى 3 4؛  1 يوجد  ال

 232 استاتيكا  3 0؛  3 271

 مجموع ساعات معتمدة وساعات اتصال:  18 10؛  13

   

 عم : ساعات عملية       قية : ساعات تطبي تط مح : ساعات محاضرات   
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 : السنة الثالثة 3  – 2جدول 

 فصل دراسي أول

 متطلب سابق 
 اتصال ساعات 

 عم/تطمح ؛ 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 301 تواصل لفظي و خطابة عامة  1 0؛  1 211

 331 معادالت تفاضلية  3 2؛  2 262

 311 ديناميكا  2 0؛  2 323

 321 ميكانيكا الموائع  3 2؛  2   323

 341 مساحة  هندسة ال 3 2؛  2 ال يوجد 

 351 مقاومة المواد 3 2؛  2 323

 مجموع ساعات معتمدة وساعات اتصال:  15 8؛  11

ثاني فصل دراسي   

 متطلب سابق 
 اتصال ساعات 

 عم/تطمح ؛ 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 302 جبر خطي 3 2؛  2 262

 312 جيولوجيا  2 0؛  2 ال يوجد 

 352 ديناميكا حرارية 3 0؛  3 311

 322 تشييد مباني  2 0؛  2 ال يوجد 

 332 خرسانة المواد  2 2؛  1 351

 342-2103 تحليل المنشآت المحددة استاتيكيا  3 0؛  3 351

 ساعات معتمدة وساعات اتصال: مجموع  15 4؛  13

 
 

 

 

              

 

 

 عم : ساعات عملية       قية : ساعات تطبي تط مح : ساعات محاضرات     
 

 شهر واحد  -تدريب صيفي أول  

 متطلب سابق 
 اتصال ساعات 

 مح ؛ مع/عم 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 301 1تدريب صيفي  0 0 موافقة القسم 
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 : السنة الرابعة 4  – 2جدول 
 فصل دراسي أول

 متطلب سابق 
 اتصال ساعات 

 عم/تطمح ؛ 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 381 ريادة األعمال 2 0؛  2 اليوجد 

 401 كتابة تقنية  2 0؛  2 211

 411 احتماالت وإحصاء  3 2؛  2 302-331

 421 استاتيكيا تحليل المنشآت غير محددة  2 0؛  2 342

 431 أساسيات ميكانيكا التربة  3 2؛  2 ال يوجد 

 441 تقدير تكلفة 2 0؛  2 322

 451 تصميم المنشآت الخرسانية   3 2؛  2 342

 461 تصميم الشدات الخشبية وطرق التنفيذ 2 0؛  2 322

 مجموع ساعات معتمدة وساعات اتصال:  19 6؛  16

ثاني فصل دراسي   

 متطلب سابق 
 اتصال ساعات 

 عم/تطمح ؛ 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 402 بحثالمنهجية  1 0؛  1 201

 412 اقتصاد هندسي  2 0؛  2 ال يوجد 

 442 أنظمة كهروميكانيكية 3 0؛  3 321

 432 التخطيط والجدولة والتحكم 3 0؛  3 441

 472 الطرق العددية  3 0؛  3 331

 452 االساسات تصميم  3 2؛  2 431

 462 عقود وقوانين التشييد   2 0؛  2 441

 مجموع ساعات معتمدة وساعات اتصال:  17 2؛  16

شهرين  -تدريب صيفي ثاني    

متطلب 

 سابق 

 اتصال ساعات 

 مح ؛ مع/عم 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 491 تدريب صيف ثاني  0 0 موافقة القسم 
                   

 عم : ساعات عملية   : ساعات تطبيقية تط  مح : ساعات محاضرات 
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 الخامسة السنة :5  – 2جدول 

 
 فصل دراسي أول

 متطلب سابق 
 اتصال ساعات 

 مح ؛ مع/عم 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 501 الممارسة و األخالق المهنية  2 0؛  2 412

 511 وادارة التمويلتدفق نقدى  2 0؛  2 432

 521 1تخرج تصميم مشروع  2 4؛  0 402

 531 التشييد  وحماية سالمة 2 0؛  2 ال يوجد 

 541 تصميم المنشآت المعدنية  3 2؛  2 342

 5** * 1مساق اختياري  3 0؛  3 **

 471 هندسة صحية  3 0؛  3 321

 مجموع ساعات معتمدة وساعات اتصال:  17 6؛  14

ثاني فصل دراسي   

 متطلب سابق 
 اتصال ساعات 

 مح ؛ مع/عم 

ساعات  

 معتمدة
 رقم المساق  اسم المساق

 512 ثقافة أعمال دولية  2 0؛  2 يوجد  ال

 522 2تخرج تصميم مشروع  4 8؛  0 521

 5** * 2مساق اختياري  3 0؛  3 **

 5** * 3 مساق اختياري 3 0؛  3 **

 442 نقل الهندسة  3 0؛  3 451

 مجموع ساعات معتمدة وساعات اتصال:  15 8؛  11

         

 عم : ساعات عملية   : ساعات تطبيقية  تط  مح : ساعات محاضرات 

 

ه الطالب/ رئيس القسم *    بواسطة القسم  يحدد المتطلب السابق**   يتطلب موافقة موج 
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 *** المساقات االختيارية 

المساق رقم  اسم المساق  رقم المساق  اسم المساق 

 503 اإلنتاجية في التشييد وإدارة الجودة 573 نشائي اإلتحليل المواضيع في 

 513 طرق ومعدات تشييد  583 ت الخرسانية آمواضيع في المنش

 523 مواضيع في إدارة التشييد 593 مواضيع في هندسة األساسات

 533 التمويلإدارة  504 مواضيع في المنشآت المعدنية 

 543 المعدات الثقيلة وتشيد الطرق 514 تصميم المنشآت البحرية 

 553 نظم إدارة الرصف  524 منشآت صناعية 

 563 هندسة مواد اإلنشاءات والرصف 534 مواضيع حديثة في هندسة التشييد
 

 

ه ساعات معتمدة و  3*** كل المساقات االختيارية لها   الطالب/ رئيس القسم تتطلب موافقة موج 
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 الدراسية: المساقات لمحتوى مختصر توصيف

ي  المقدمة المساقات تحتوى
نامج هذا ف  ات، ساعات عدد المعتمدة، الساعات عدد المقرر، رقم عىل أدناه والموصفة التر ، العمىلي  ساعات عدد المحاض  ي

  والمتطلبات والتطبيقر

ي  وجودها حسب المساقات هذه رتبت السابقة. 
ي  المدرجة الدراسية الخطة ف 

 أعاله.  2  جدول ف 

 
 

 السنة الثانية 

 

 الفصل الدراسي األول 

 

   : مهارات مكتبة201

 إتمام تحضيريةمتطلب سابق:                            2تطبيقي: /عملي                0محاضرات:                     1ساعات معتمدة: 

مهارات   الكفء لها ألغراض البحث العلمياكتلوجات المكتبة )نظام دوي العشررري والكونجرس(ا اسررتخدام موارد المكتبة )المطبوعة وااللكترونية(ا مقدمة لقواعد البيانات واالسررتخدام 

وحة وعالئق المحافظة وصريا  الكتبا لغة المكتبةا البحث عن كتاب باسرتخدام حاسب المكتبةا التحري حول أغراض اختيار الموضوعا استنباط تقارير األطرالمكتبةا البحث فى المكتبةا  

 دعمها لألطروحة لغويا وفنيا ومهنيا والتركيز على التفكير الناقدا

 

 اريخ وحضارة المملكة العربية السعودية: ت281

 إتمام تحضيريةمتطلب سابق:                            0تطبيقي:  /عملي               2محاضرات:                     2 ساعات معتمدة:

والحضاري ودورهم في خدمة القضايا ياسي يحتوي المقرر على استعراض الجوانب التاريخية والحضارية للمملكة العربية السعودية وإرثها الثقافي، وجهود حكامها في بناء الدولة الس

 .في مجال السياحة والتراث الوطني 2030العربية واإلسالمية واإلنسانية، وتحقيق رؤية 

 

 : إنشاء باللغة اإلنجليزية 211

 إتمام تحضيريةمتطلب سابق:                           0تطبيقي:  /عملي               3محاضرات:                     3ساعات معتمدة: 

 االتحري حول أغراض اختيار الموضوعا استنباط تقارير األطروحة وعالئق دعمها لألطروحة لغويا وفنيا ومهنيا والتركيز على التفكير الناقد
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 : كيمياء عامة221

 إتمام تحضيريةمتطلب سابق:                           2تطبيقي:  /عملي               2محاضرات:                     3ساعات معتمدة: 

ا البولميراتا كيمياء  الكيمياء العضوية بما يضم  الترابط، بنية حالة الصالبة، أساسيات  الكيمياء الحرارية،  الكيمياءا  الديناميكا الحرارية، االتزا ، األحماض مفاهيم عامة في  لمحاليل، 

ابط، حساب العناصر المتفاعلة،  االلكترونية والنوويةا استخدام الحاسوب للحصول على البيانات وموارد الملتميدياا مقدمة للنظرية الذرية، التفاعالت الكيميائية، التروالقواعد، الكيمياء  

ا  الحمض والقاعدة، المحاليل الواقية، العناصر االنتقالية، الذوبانية، األيونات  الت سمية، قوانين الغاز، الخواص الرابطة، الغروانيات والمحاليلا تفاعال األكسدة واالختزال، كينامتيكاا اتز

 المركبة، الت هجينا دراسة مخبرية للخواص الكيميائية والتحليل النوعي شبه الميكروني لمجموعات عناصر مختارة من الجدول الدوريا

 

 1: حساب تفاضل وتكامل 261

 إتمام تحضيريةمتطلب سابق:                            2تطبيقي:  /عملي               3محاضرات:                      4ساعات معتمدة: 

والبولينوميالز واألسس  الّسلطات  )الدوال،  المشتقات  الحسبان.  وتطبيقات مقدمة  وطرق    واللوغريثمات(  المتكامالت  السلسلة.  قاعدة  الالحدية.  النهايات  التكامل. النهايات. 
ي الحسبان. 

ية ودوال الموجهات المقيمة. تطبيقات التكامل والدوال. تطبيقات ف   االحداثيات القطبية والبارمتر

 

 1: فيزياء 271

 إتمام تحضيريةمتطلب سابق:                           2تطبيقي:  /عملي               3محاضرات:                     4ساعات معتمدة: 

ون, العدسات. اساسيات وقواني   البرصيات. مقد
غىل وطول الموجة. نظرية االلكتر ضات دوبت 

ياء: الموجة، حركة المادة . افتر مة الضوء لتضم نظرية الضوء، انكسار اساسيات الفت  
ي الميكانيكا وحر 

ياء الذرية والنووية. مفاهيم أساسية ف   كة الموج. وانعكاس الضوء مفاهيم ميكانيكا الكوانتم، الفت  

 

 : مقدمة في الهندسة 251

 إتمام تحضيريةمتطلب سابق:                           2تطبيقي:  /عملي               0محاضرات:                     1ساعات معتمدة: 

مجة المتعلقة بالهندسة. نظرة شمولية واسعة حول مجال   ي  مهنة الهندسة، تطبيقات الحاسوب والتر
خيص المهن  الهندسة البيئية لتضم الجمعيات المهنية وقطاعاتها الطالبية، التر

ي 
ف  ، محور نشاط التحليل والتصميم الملقر عىل عاتق القطاع الخاص والعام من محتر . والتسجيل، كود أخالقيات المهنة، عناض التصميم الهندسي ي

  التصميم المدن 
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 السنة الثانية 

الثانيالفصل الدراسي   

 

   2: حساب تفاضل وتكامل 262

 261متطلب سابق:                           2تطبيقي:  /عملي              3محاضرات:                     4ساعات معتمدة: 

، القطاعات المخروطية، الس      ط  ف    الفراغ ثالنى االبعاد، المتجهات، معادالت الدرجة الثانية، البعد التحليل الهندس ف  الحس      بان، القطب والقطبية، خا المماس، الخا المنحن 
، معامالت المتجهات، القطع الكروى، نهايات واستمرارية الدوال، المشتقات التفاضلية، الميل، الحد االدن  واالقىص للدالة من م ، التكامل المضاعف والثالنى الثالنى يي    تغت 

 

 2: فيزياء 272

 271متطلب سابق:                           2تطبيقي:  /عملي              3محاضرات:                      4ساعات معتمدة: 

، منشور نيكول، المنشآت النووية و القوى النووية، نظرية بورتون ون-قطبية موجة الضوء، االنكسارالثنانى ون، وحدة  الذرة ، انظمة االرقام المستخدمة ف  االجهزة االلكتر ية الرقمية،  نيتر
ى، النظام االحادى، المنطق،   العالقات ، جتر المجموعات ، الحلقات ، الفراغات المتجه ، القطبية ومجال المتجهات.  النظام العشر

 

 : برمجة الحاسب212

 ال يوجد متطلب سابق:                           2تطبيقي:  /عملي              1محاضرات:                     2ساعات معتمدة: 

ي بيئة عمل. أساسيات لغة ب
رمجة نموذجية )ماتالب أو  مقدمة طرق الحاسوب، مقدمة نظم الحاسوب وألغورثم للتحليل وحل المشكالت الهندسية باستخدام الطرق العددية ف 

مجة   مجة الحاسوبية ولغات التر يوال بيسك(.  نظرة شمولية للتر ي االنسياب ليضم التنفيذ المنظم،  فت  
مجة لأللغوريثم والتحكم ف  (. مبادئ التر كيب ولغات المستوى العاىلي )اآللة، التر

، التحليل بال ي
.. التكامل العددي، جذور المعادالت، حل المعادالت اآلنية، نظم المجموعات النهانى نامج الفرعي كرار والتر

ّ
مجة الخطية، الاالختيار، الت مجة الديناميكية  مصفوفة، التر تر

ي مهنة الهندسة
 اوالحلول الهيورستك المستخدمة ف 

 

 : رسم هندسي 222

 251: متطلب سابق                          4تطبيقي:  /عملي              1محاضرات:                     3ساعات معتمدة: 

. مقدمة الرسم بالحاسوب واألنمذجة. تطبيقات   الهندسة البيئية. عملية التصميم للهندسة البيئية. استخدام أوتوكاد لتوضي  وتقدير خيارات التصميم. ممارسة ابتكار  الرسم األساسي
ي تكنولوجيا المعلومات. 

ي المجال. مواضيع ذات صلة ف 
  وتقويم تصاميم نموذجية رسمت من عدة محاور متخصصة ف 
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 : استاتيكا 323

 271: متطلب سابق                          0تطبيقي:  /عملي              3محاضرات:                     3ساعات معتمدة: 

وط االتزان، االحتكاك. خواص المقطع )مركز الثقل نة. خواص القوى، العزوم، االزدواج والمحصالت. شر (. تحليل القوى للمنشآت الهندسية المتر  ي
 ، العزم المساحي اللقصور الذانر

 
 والقيم اإلسالمية  : األخالق282

 يوجد  : المتطلب سابق                          0تطبيقي:  /عملي              2محاضرات:                     2ساعات معتمدة: 

للفطرة   والموافقة   ، والسنة  الكتاب  من  لها  عي 
الشر والتأصيل   ، واآلداب عمليا ً  الفاضلة والقيم  المقرراألخالق  المهارية  يتناول  واألنشطة   ، المجتمع  والوسطية وهوية   ، السليمة 

 والتطبيقية ذات العالقة. 

 

 السنة الثالثة 

 الفصل الدراسي األول 

. 

 

 : تواصل لفظي وخطابة عامة  301

 211: متطلب سابق                          0تطبيقي:  /عملي              1محاضرات:                     2ساعات معتمدة: 

ي مختلف المجتمعات. عىل الطالب إعداد وعرط مواض         ع خطابية مخ
تلفة حس         ب ما هو مطلوب  ينم هذا المس         اق لدى الطالب المقدرة عىل التحدث بثقة وفاعلية والخطابة ف 

كت   عىل طريقة العرط واالعتمادية  ف  خطابة الجماعة. 
 منه، يتم التر

 

 : معادالت خطية 331

 262: متطلب سابق                          2تطبيقي:  /عملي              2محاضرات:                     3ساعات معتمدة: 

العددية لنظم المعادالت التفاضلية الخطية، وقواعد النظيم تصنيف المعادالت وحلولها التحليلية، دراسة العالقات البينية بين النظم التفاضلية، الرسم البياني، والمشاكل الفيزيائيةا الطرق  

 ا ئق المصفوفات لالنظمة الخطيةااطارالالخطيةا مقدمة التفاضل والتكامل في أبعاد متعددة ولسالسل ماال نهائيةا تطبيقات تكوينات البرمجة، المصفوفات، حلول النظم الخطية، 
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 : ديناميكا331

 232: متطلب سابق                          0تطبيقي:  /عملي              2محاضرات:                      2ساعات معتمدة: 

ي الهندسة. الشعة، العجلة، الحركة النسبية، الشغل، الطاقة، كمية الحركة والتصادم. 
 النماذج الرياضية وحل المشكلة.  تحليل حركة الجسيمات واألجسام الصلدة الموجودة ف 

 مقاومة المواد : 351

 232: متطلب سابق                            2تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

، االنحناء، الكلل، الصالدة، اللدونة ...(.   ي والتحميل  مقدمة لخواص المواد )االنكماش، التمدد، الزحف، الشد، الضغا، القص، الىلي
االجهادات، االنفعاالت، التشوهات ذات الصلة بالثن 

ك والتمثيل األساسي لحاالت ا الجهاد واالنفعال عىل نقطة. طريقة  المحوري والقص والعزم وااللتواء تحميل اللكمرات وأعمدة الدوران والبالطات وآنية الضغا. التحميل المشتر
بة المطلوبة للتطبيقات الهندسية. التوثيق المعمىلي للفرضيات  الفشل األساسية. مقدمة االتزان لتضم انثنا 

ء األعمدة. ايجاد الخواص الميكانية بالمختتر للخرسانة، األسفلت والتر
ي لالجهاد. توثيق المعادالت التحليلية عتر أج  ي طرق ميكانيكا المواد. استخدام أجهزة قياس االنفعال. مقدمة التحليل المختر

االنفعال للشغالت المحملة    هزة قياس الموضوعة ف 
 محوريا، باالنثناء، وااللتواء. تجهت   تقارير فنية. 

 
 : ميكانيكا الموائع 321

 262: متطلب سابق                          2تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

اتها،   الموائع وتأثت  الطفدراسة خواص  الهيدرواستاتيكية.  القوى  الموائع.  الموائع وصفاتها. استاتيكا  البيئية. خواص  بالعلوم  المتصلة  الموائع  التماثل  أساسيات مفاهيم ميكانيكا  و. 
ي المجاري المكشوفة. قياسات الدفق النهري  

وحساباتها. اختبارات الضخ. تطبيقات لمفاهيم  والتحليل البعدي. ديناميكا الدفق. االنسياب خالل األنابيب. شبكات االنسياب. الدفق ف 
ي المكشوفة.    أساسية لميكانيكا المائع لعدة نظم. التعرط لمشاكل تجريبية ونظم مع مشاري    ع معملية موجهة ذات صلة بمجال الهندسة البيئية. اختبار دفق

ي األنابيب والقن 
الماء ف 

بو،  نظرية أجهزة قياس الدفق ومعايرتها. إنتاج أجهزة قياس ال يائية والتماثل. قياس أداء اآلالت التت  دفق. دراسة شعة االنسياب. إنتاج منحنيات أداء المضخة. نماذج الهيدروليكا الفت  
 انسيابية الشعة، الطبقة الجدارية لألسط . 

 
 : هندسة المساحة341

 ال يوجد :متطلب سابق                           2تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

ير. مساحة البوصلة  والطاولة المستوية. االستواء وتطبيقاته. مساحة الثيودواليت. المسوحات الهندسية )االستطالع وا لمسوحات األولية والموقعية للمشاري    ع  مقدمة مساحة الجت  
ية. المساحة   التحكمية. تعديالت المساحة. المساحة الفلكية. الهندسية(. المساحة التاكومتر

 
 
 

 



هـ 1442  
 

م2020  

الهندسة  كلية  
 

التشييد  هندسة  في العلوم بكالوريس برنامج  

            

 

 

 
18 

 السنة الثالثة 

 الفصل الدراسي الثاني

 
 : جبر خطي302

 262: متطلب سابق                          2تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

ي الجتر  
. مواضيع ف  الخطي ليضم الحل المنظم لنظم خطية وحذف جيسون. جتر المصفوفات األساسي ليضم المحددات، االنعكاس، النظم الخطية، المحددات،  أنظمة معادالت الجتر

ي الجتر الخ
. قيم ايجن، موجهات ايقن، فراغات الموجه. سلسلة فورير والقواعد المتعامدة، التحويالت الخطية، تطبيقات. تطبيقات حاسوبية ف    طي

 

 وجيا: جيول 312

 : ال يوجدمتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

بة، ميكانيكا الصخور، جيولوجيا الهيئة، علم طبقات األرط، الخرائا الجيولوجية   والقطاعات، الجيولوجيا الهندسية. جيولوجيا األرط،  انواع وتكوين المعادن والصخور، خواص التر
 جيولوجيا السط ، الزالزل، االنزالاقات االرضية، المياه الجوفية ومخاض  الفيضانات. 

 

 : تشييد مباني 322

 : ال يوجدمتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

بة، الخ  ي عناض البناء. التر
ونية(. أداء المواد ف  ، الخشب، المعادن، البالستيك، الزجاج.  عملية البناء. تجهت   الموقع، خواص مواد البناء )الميكانيكية والكيميائية وااللكتر رسانة، اللير 

 واألرضية.اعمال الطوب، البياط، الدهان، انظمة االسقف، انظمة الخدمات بات الجدار منع تشب الماء والعزل الحراري. تشطي

 
 : مواد الخرسانة332

 351: متطلب سابق                          2تطبيقي: /عملي               1محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

 المكّونة )اإلسمنت، 
ّ
صميم الخلطة الخرسانة، مناولة وصب الخرسانة، و سلوك الخرسانةتأثت  المواد

ّ
تحت   الماء، الركام واإلضافات( عىل الخواّص الخرسانة الطازجة والمتصلدة، ت

ي تستغّل اختبارات
نر
ّ
ّية للخرسانة . تدريبات المعمل ال

ّ
فتيش الماد

ّ
تحليل المنخل للركام و طرق اختبار الخرسانة    األنواع المختلفة من التحميل و البيئة . المواصفات و عملّيات الت

 القياسّية. 
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 : ديناميكا حرارية 352

 331: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

شغيل وعالقات أساسّية  
ّ
فاعالتمقدمة وتعريفات، خواّص سوائل الت

ّ
ر. البخار و الت

ّ
وف
ّ
يناميكا الحرارّية، عدم اإللغاء و الت

ّ
انية للد

ّ
 للعملّيات تستلزم انتقال الطاقة. القواني   األوىل و الث

يد و دورات طاقة الغاز. المبادئ األساسّية  تر
ّ
يناميكا الحرارّية و دورات الت

ّ
قة بالد

ّ
اكس والعالقات المتعل حميل الحرارّي، اإلشعاع، لشياالكيميائّية و سيكروميتر

ّ
وصيل، الت

ّ
ن الحرارة . الت

ا م
ً
يناميكا الحرارّية األساسّية لألنظمة، متضّمن

ّ
وع تصميم الهندسة الحرارّية االختيارّية . اإلدخال إىل الد وبيا و الوظائف و وّحد األساليب . مشر وازن و االنتر

ّ
يناميكا    فاهيم الت

ّ
قة بالد

ّ
المتعل

ات   ا عملّيات االنتشار، االحرارّية و تغيت 
ً
ظرّية الحركّية األساسّية و الميكانيكا اإلحصائّية، متضّمن

ّ
ّ و إحصاءات  المرحلة . القانون االول لديناميكا الحرارة. الن ور، كالسيكي

ّ
لمفهوم لفضاء الط

، نوع التشييد المساحة وال يد والتسخي   وتحليل االحمال لتشمل: شكل المبان   هويةت كّمّية، التتر
 

 : تحليل المنشآت المحددة استاتيكيا 342

 351: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

الهياكل، )العوارط(،  البالطات  المحددة استاتيكيا لتضم  المنشأة  المنشآت. تحليل  الفعل. االتزان وتقرير  المساند وردود  القوى    تصنيف األحمال،  األقواس والجملونات. حساب 
 الداخلية ورسم منحنيات القوى العمودية، قوى القص وعزم االنثناء. مقدمة خا التأثت  للمنشآت المحددة.  

 

 1: تدريب صيفي 333

 341: متطلب سابق                          0تطبيقي:  /عملي              0محاضرات:                   0ساعات معتمدة: 

ح بواس     طة القس     م للتدريب عىلي األعمال المس     احية   20بعد نهاية الس     نة الثالثة يخض     ع كل طالب قس     م هندس     ة التش     ييد اىل تدريب عمىل لمدة   يوم ف  مقر الجامعة أو موقع مقتر

ة التدريبية   وذلك لكسب المهارات. كل طالب مطلوب منه اعداد تقرير فن  واض   عن الفتر

 

 السنة الرابعة 

لدراسي األول الفصل ا  

 

 : كتابة تقنية 401

 211: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

ي حرفة الكتابة والمطالعة ومناقشة المنطق الشفوي، قدرة  طرق أكاديمية وشخصية مختلفة لكتابة الملخص والمقال. كتابة المقال األصيل والنقد الجماعي والنقاش. نماذج  
مقاالت ف 

  التواصل. 
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 : احتماالت وإحصاء411

 302, 331: متطلب سابق                          2تطبيقي:  /عملي              2محاضرات:                   3ساعات معتمدة: 

عة   ات العشوائية واحتماالت توزيعها لتضم التوزيعات  طرق عرط البيانات، طرق قياس الت   ات: االنحراف المعيارى والتشتت، المتغت  الحدية ) المتوسا والمنوال(. قياس المتغت 
ات العشوائية، والتماثل االستوكاستك، توزيعا,ذات الحدينالمنتظمة و  ت العينة، التماثل األقىص وطرق  ، والهندسية وبويسون والتقليدية واألسية، القيمة المتوقعة لدوال المتغت 

ي وتقدير المدى. اختبار الفروط
اض  ي ليضم االختبار االفتر

 .التقدير بالمربعات األقل، التشويش االحصانى

 
 الغير محددة إستاتيكيا تحليل المنشآت المحددة : 421

 342: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

شكالت المتوافقة،طريقة  الثالث معادالت للعزم.    محددة إستاتيكيا   تشكالت المنشآت. تحليل المنشآت الغت  
ّ
حليل يتضّمن طرق الت

ّ
ا الكمرات، اإلطارات و الجمالونات. الت

ً
، متضّمن

دة و الغت  
ّ
 التأثت  للمنشآت المحد

ّ
 .محددة إستاتيكياخا

 
 : أساسيات ميكانيكا التربة 431

 : ال يوجدمتطلب سابق                          2تطبيقي:  /عملي              2محاضرات:                   3ساعات معتمدة: 

الجدر  عىل  بة  التر ضغا  القص.  واجهاد  )الكل(  االندماج  الدفق،  وشبكات  التشب  النفاذية،  بة،  التر دمك  بة.  التر بنية  بة،  التر وتكوين  الميول    منشأ  استقرار  والدعامات.  الداعمة 
.  انيكية: التحليل المنخىل، النفاذية، مقاومة القص االندمجيةوالحفريات.االختبارات المعملية الميك ي

غ، الكثافة، المحتوى المانى  . اختبارات حدود اتربت 

 

 : تقدير تكلفة441

 322: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

وع ، المواصفات   األساسية لتقدير التكلفة، تكلفة صناعة  التشييد)  المواد، العمالة، المعدات، الرب   ،  تكلفة الوحدة، معدل االنتاج(، جداول  الكمياتالمبادئ    انية المشر واعداد مت  

ي 
وع  تطبيقر  ا، مشر

 

  : تصميم المنشآت الخرسانية 451

 342: متطلب سابق                          2تطبيقي: /عملي                2محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

صميم و الممارسات الحالّية. تصميم أعضاء تحت تأثت  االنحناء، متضمنا  القطاعات المست
ّ
حة. فلسفات الت

ّ
ي عىلي شكل  سلوك األعضاء الخرسانية المسل

  بالطات . تصميم الTطيلة والنر
صميم العمدة المقيدو والدائرية. تصميم

ّ
جاهي   . ت

ّ
جاه واحد و ذات االت

ّ
 .ابذات األعص بالطاتال ذات االت
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  : تصميم الشدات الخشبية وطرق التنفيذ 461

 322: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

قيلة و طرق تنفيذ 
ّ
ات البناء الث

ّ
 .األنفاق وأنظمة الكباريأنواع الشدات ، أهداف و تصميم وبناء الشدات الخشبية ، معد

 
 

 السنة الرابعة 

 الفصل الدراسي الثاني

 : منهجية البحث 402

 201: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               1محاضرات:                    1ساعات معتمدة: 

دراسة    ،  تصميم تقرير بحث  ،  عرض البيانات وتحليلها  ،  تجميع البيانات وجمعها  ،  إعداد خطة البحث  ،  تحديد المشكلة  ،  أخالقيات البحث العلمي  ،مفاهيم منهج البحث العلمي وتعريفه

  حالةا

 

 : اقتصاد هندسي 412

 ال يوجد: تطلب سابقم                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

جاع، برا اخيص التجارية، نظم االيداع واالستر مج منع التلوث واالتفاقيات االختيارية، طرق  مبادئ االقتصاد الهندس، التمويل وتحليالت التكلفة والفوائد. معينات التخطيا لتضم التر
. مقدمة   ي للمهندسي  

التقن  التواصل  الجدوى،  وع.درسات  المشر الذات.  تزكية  بتوجيه  التعليم  الذهبية. مقدمة  المستعرط. االستساغات والنسبة  االبتكار والتفكت   الناقد.  التفكت  
 تطبيقات االستمرارية والمفاهيم البيئية لحل المشاكل الهندسية. 

 

 : أنظمة كهروميكانيكية 422

 321: متطلب سابق                          0 تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

وحات، األنظ 
ّ
رق ألنظمة البناء الكهربائّية و الميكانيكّية و الل

ّ
 و الط

ّ
مة الكهروميكانيكّية تحت سيطرة تكنولوجيا ميكرو الكومبيوتر. قواعد األنظمة الكهربائّية ف  التشييد. اإلدخال إىل المواد

صميم و  
ّ
ظرّية، الت

ّ
كّية، بعناية تزاوج و منتجاتالن

ّ
ّ  بناء األنظمة الذ ي

عاون 
ّ
كامل الت

ّ
و أنظمة متكاملة تماًما. اسايات وتطبيقات االنظمة الميكانيكية، آلية توزي    ع الهواء بالغرف وجودته،الت

، تكنولوجيا المعلومات و الّرؤساء و ميكرو الكومبيوتر و المحّركات و األسط  البينّية
ّ
 و أجهزة االستشعار .  لآللّيات، المواد
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  التخطيط والجدولة والتحكم  :432

 441: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

نامج و طريقة المراجعة   ، شبكة األّسهم، تقييم التر ّ ي
خطيا ] رسم بيان 

ّ
الت وع، تعريف تقنّيات  وازن  CPM، طريقة المسار الحرج )(PERT)مفهوم تخطيا المشر

ّ
الت  

ّ
(، طريقة خا

(LOB  وع إىل مهام معرفة، المنطق، رسم الشبكات باستخدام طريقة وثيق والتقارير  ، الجدولة و نماذج التحكمCPM(، تقسيم المشر
ّ
. و تخصيص الموارد وتوزيعها ، الجداول و الت

ا.  وع . تطبيقات الكمبيوتر بحزمة برامج بريمافت  قييم للمشر
ّ
م و الت

ّ
قد
ّ
كاليف و الوقت، مراقبة الت

ّ
 األمثل ، ضبا الت

 

 : الطرق العددية 472

 331: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

عالوة عىل ذلك ، يخصص هذا   .رافسون -، وطريقة فاسىلي ، ونيوتن Bisectionالحلول العددية لوظيفة معينة باستخدام عدة طرق مثل النقطة الثابتة ، يتناول هذا المقرر إيجاد 

ا إليجاد الحلول العددية ألنظمة المعادالت الخطية وغت  الخطية باستخدام عدة طرق مثل الطرق التكرارية ل  
ً
 وتقنية  SOR و Gauss-Seide و Jacobi المقرر الدراسي أيض

Qaussian  و .LU- Factorization ا ، سيتم تناول التكامل العددي ، والحلول العددية للمعادالت التفاضلية من الدرجة األوىل باستخدام طرق تايلور ، و ً ،   Runge-Kutta أخت 

 Admas. ، و Euler's و

 

 : تصميم األساسات452

 431: متطلب سابق                         2ي: تطبيق/عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

كة، ال بة. تحري الموقع. ميكانيكا ومفهوم هندسة األساسات، اختيار وتصميم نظم األساسات لتضم األساسات المعزولة، المشتر بة  سعة تحمل التر ي التر
مجردة، الحزامية، العارضة ف 

 اختبارات ميكانيكية، واالختبارات الميدانية.  ، مقدمة االساسات العميقة ، مشاكل خاصة ، التشييد الرخوة، الثابتة والمنتفخة وحركة األرط من جراء 

 
 : عقود وقوانين التشييد 462

 441: متطلب سابق                         0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

وع ، تحليل تعاقدات مقاوىلي الباطن و مراحل العطا نواع عقود  أ
،/ العطاءات أنظمة تسليم المشر اعات التشييد، وثائق العقد، عملّية المزايدة، طرق التعاطي ءات ، فيديك وفض الت  

 ف  التشييد. 

 
 : ريادة األعمال 381

 ال يوجد : متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

سس و خطا إنشاء  أل فكار إىل مشاري    ع تطبيقية وفقا ألقتصادي. و يستعرط كيفية تحويل االمال عىل الصعيد الشخىصي وااألعتناول المقرر مفهوم الفكر الريادي وأهمية ريادة ي
ي مجال خلق فرص العمل من خ   2030المشاري    ع التجارية السليمة، وتحقيق رؤية المملكة 

 ألعمال. دعم ريادة ا اللف 
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  2: تدريب صيفي 444

 333: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

ات العملية  عند نهاية السنة الرابعة يخضع كل طالب قسم هندسة التشييد اىل تدريب  كة تعمل ف  مجال التشييد وذلك لكسب المهارات والختر عمىل لمدة شهرين ف  موسسة او شر
ة النر اكتسبها.  ة التدريبية الختر

ى. كل طالب مطلوب منه اعداد تقرير فن  واض   عن الفتر  مجال مشاري    ع التشييد الكتر
 ف 

 

 السنة الخامسة 

 الفصل الدراسي األول 

 

 الممارسة واألخالق المهنية : 501

 412: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

وع، ادارة  ، االدارة الذاتية وادارة المشر ي
اع. أخالقيات المهنة، التسويق والتجارة وتطوير العمل، االرتباط المهن  ي وفض الت  

 المخاطر، امكانية التأمي   المهن 

 

 تدفق نقدي وإدارة التمويل: 511

 432: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

وع والتقارير الزمنية والمالية لموارد  وع ، تكلفة رأس المال الكىلي . نظم محاسبة تكلفة المشر خل المشر
ّ
وع و منحن  التكلفة والوقت، توقع التدفق النقدّي لنفقات ود  المشر

 

  1: مشروع تصميم نهائي 521

 402: متطلب سابق                          4تطبيقي: /عملي               0محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

ي مجال برغبةبحث علمي  
اف عضو هيئة تدريس كمتطلب لنيل درجة البكالريوس ليتمحور بكتابة تقرير أو أطروحة علمية. من الهدف المركزي للبحث تكتب    منفرد ف  خاصة تحت اشر

. يطور ا  وع التخرج بي   فصلي   دراسيي   ي يحوي تحليل جوهري وتوضي  لموضوع سابق مقبول. ينقسم مشر
ي وتجمع البيانات والمعلومات  ورقة علمية أو تقرير ضاف 

لمنهج البحنى
 . ي
ي الفصل الدراسي الثان 

 المسبقة خالل الفصل الدراسي األول. تجرى التجارب وتحلل النتائج وتستنبا النتائج ف 

 

 : سالمة وحماية التشييد 531

 ال يوجد :متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

يائية والكيميائية والحيوية ذات الص  بيئة التشييد. برامج ادارة األمن والقضايا القانونية. المخاطر الفت  
لة بالعمليات الصناعية. اختبار عناض السالمة والصحة  ادارة السالمة والحماية ف 

 والتصميم. أسباب المخاطر المهنية والبيئية ومنعها. تاختبار عناض الصحة الصناعية وتنفيذها ف  التشييد.  المهنية ف  التشييد. التحليل اآلمن
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 تصميم المنشآت المعدنية: 541

 342: متطلب سابق                          2تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

، أعضاء االنضغاط و الكمرات ووصالت الكمرات باألعمدة ووصالت  الشد ( : أعضاء  LRFDوتصميم األعضاء والوصالت باستخدام عن طريق معامالت الحمل و المقاومة )سلوك  
شام.   القص واالنحناء باللحام ومسامت  التر

 

 : هندسة صحية 471

 321: متطلب سابق                         0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

ب و معدل  اإلس  تهالك، معالجة  المياه، تح ين وتوزي    ع  الميا ه، مص  ادر وخواص  مياه المجارى، معالجة مقدمة  الهندس  ة  البيئية، مص  ادر و خواص  المياه ، اس  تعماالت  مياه  الش  ر
،  اإلصحاح الموقىع ادارة وهندسة المخلفات الصلبة  ي

 والمواد الخطرة. مياه المجارى واعادة استعمالها، التخلص  النهانى

 

 1 : مساق اختياري5**

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                         0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

 .المشرف مساق في التخصص الدقيق في هندسة التشييد حيثما يهوى لبدء حياته العملية بعد التخرجا بتوجيه منيختار الطالب 

 

 السنة الخامسة 

 الفصل الدراسي الثاني

 

 : ثقافة األعمال الدولية 502

 : ال يوجدمتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               2محاضرات:                    2ساعات معتمدة: 

ي 
، الوعي الثقاف  ي

. التسويق الدوىلي والتعامل التجاري. التنوع الثقاف  ي
ون  ، احتياجات العمل  ادارة تمويل التجارة، المعينات وسلسلة االمداد، العمل االلكتر ي

 للعمل، موقع السوق الكون 
. التجارة االلالخاصة للعمالء، التداخل الناج  مع المجموع ي

ي البين 
ي أو التواصل الثقاف 

ونية،  ات العالمية، مهارات العمل العالمية، بناء المجموعات العالمية. األخالق، التقاطع الثقاف  كتر
 .  التسويق العالمي

 

 3 ،2 مساق اختياري 5**

 : ال يوجدمتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

ي هندسة التشييد حيثما يريد لبدء حياته العملية بعد التخرج. 
ي التخصص الدقيق ف 

ف مساق ف   يختار الطالب بتوجيه من المشر
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 نقل ال: هندسة 442

 451: متطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

ّ و األف اطات التصميم، دراسات المكان، تصميم المنحن  الّرأسي ريق الّشي    ع و اشتر
ّ
ريق، تصنيف الط

ّ
ي تصميم الط

ظرّية و الممارسة ف 
ّ
قاطعات. العوامل البيئّية، عناض ضف الن

ّ
، الت ّ ي

قر
رق العاّمة، تصميم الخلطات 

ّ
رق و المطاراتالط

ّ
مقدمة هندسة المرور، خصائص النقل، دراسات حركة المرور)حجم المرور، السعة، الشعة، حوداث   .الخرسانية واألسفلتية للط

 .المرور، دراسة زمن الرحلة(، تخطيا النقل، ادارة السالمة المرورية، أنظمة التحكم المرورية

 

 2: مشروع تصميم نهائي 522

 521: متطلب سابق                          8تطبيقي: /عملي               0محاضرات:                    4ساعات معتمدة: 

اف عضو هيئة تدريس كمتطلب لنيل درجة البكالريوس ليتمحور بكتابة تقرير أو أطروحة علمية.   ي مجال برغبة خاصة تحت اشر
للبحث تكتب    من الهدف المركزيبحث علمي منفرد ف 

ي  
. يطور المنهج البحنى وع التخرج بي   فصلي   دراسيي   ي يحوي تحليل جوهري وتوضي  لموضوع سابق مقبول. ينقسم مشر

وتجمع البيانات والمعلومات  ورقة علمية أو تقرير ضاف 
ي الفصل الدراسي 

.  المسبقة خالل الفصل الدراسي األول. تجرى التجارب وتحلل النتائج وتستنبا النتائج ف  ي
 الثان 

 

 المساقات االختيارية

 

 اإلنتاجية في التشييد وإدارة الجودة : 503

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

ع  
ّ
ات. مفاهيم الجودة مقدمة تطبيق المبادئ العلمّية لقياس و توق

ّ
ي تؤثر عىل اإلنتاجية للعمال و المعد

ي هندسة التشييد . المفاهيم والمعادالت الّرياضّية للعوامل النر
ي    اإلنتاجّية ف 

ف 
ن من الجودة . 

ّ
مك
ّ
فتيش، تأكيد الجودة، اإلدارة المتكاملة، طريقة نظام للت

ّ
ي الجودة و الت

م ف 
ّ
حك

ّ
وعات التشييد، الت  مشر

 
 ومعدات التشييد طرق  :501

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

ات، وأنظمة البناء التقليدية والمميكنة
ّ
 واألدوات و المعد

ّ
رق والمواد

ّ
ونظم األبنية الجاهزة . التفاصيل اإلنشائية. وسائل    إدارة الموقع . تقنيات البناء واإلنشاءات المدنية من حيث الط

قليدّية . 
ّ
ات البناء . تكنولوجيات البناء الحديثة و الت

ّ
 .ندسة القيمةهاختيار وتحديد وتشغيل معد

 

 : إدارة التمويل533

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

 المؤسسات التمويلية، االستثمارات والتعاون الماىل. مصادر التجارة معلومات التمويل، تحليل الوضع الماىل، قيمة العملة، طبيعة وقياس المخاطر، 
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  : مواضيع  متقدمة في إدارة المشروعات523

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

وعات إدارة الكوارث، الهياكل  ي مشر
اع ف   

ي مشاري    ع البناء، حّل الت ّ
يل و االنتقال )البوت(، األمان ف 

ّ
كات المقاوالت، عقود البناء والتشغ التشييد، تكلفة دورة حياة  التنظيمية للعميل وشر

وع ، قواني   الفيديك  .المشر

 
 المعدات الثقيلة وتشييد الطرق : 543

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

ق
ّ
ات الث

ّ
ذي يتضّمن تنظيم الموقع، المعد

ّ
مج و التثبيت، و تركيب شبكة الرّصف، حفر وتفجت  الّصخر . أعمال الّرصف ال

ّ
بة ،الد رق و األسنقل التر

ّ
ي تشييد الط

اليب  يلة المستخدمة ف 
ي الجودة. 

م ف 
ّ
حك

ّ
فتيش و الت

ّ
ي رصف الخرسانة األسفلتية.و خرسانة األسمنت البورتالندي . معالجات أسط  األسفلت . الت

 المستخدمة ف 

 

 : نظم إدارة الرصف 553

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

قييم االقتصادّي، برمجة و أولوّيات  المعالجة المتعّمقة لجوانب نظام إدارة الّرصف . طريقة تحقيق هيكل جّيد لتصميم الّرصف وأدوات البيانات و صنع القرار ، تقييم الّرصي
ّ
ف، الت

 وتشييد أعمال الرصف. 

 

 مواد الرصف واإلنشاءاتهندسة : 563

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

امج الحاسويبة ف  عملية  مراجعة تحليل االنفعاالت بالرصف، الطريقة التحليلة ف  تصميم الرصف، تحليل الحمولة المرورية   ها عىل الرصف، مواد رصف متقدمة، مدخل التر وتأثت 
 . تصميم وتقييم الرصف، المام الطالب بعدة طرق لتصميم الرصف، مواد وعناض تشييد الطرق

 

 : مواضيع حديثة في هندسة التشييد 534

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

ي هندسة التشييد 
 . يتناول المقرر التطورات والمواضيع المتقدمة ف 
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   مواضيع فى التحليل االنشائي : 573

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

حليل لألبنية الغت   
ّ
ي باستخدام المصفوفات. تطبيقات الكمبيوتر لتحليل الكمرات، اإلطا  محددة إستاتيكيا الت

رات  باستخدام طريقة توزي    ع العزم و طرق انحراف الميول . التحليل اإلنشانى
ي العالية

ي العالية باستخدام األكواد الدولية . األنظمة اإلنشائية للمبان 
 .و الجمالونات. األحمال الجانبّية عىل المبان 

 
 الخرسانية  المنشآتفي  : مواضيع583

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

ي األعمدة. اال
ي الكمرات. اجهاد القص واال  لتواء تأثت  النحافة ف 

ا   لتواءف 
ً
ي تصميم الخرسانة المسلحة طبق

ك. تصميم البالطات المستوية. تصميم الّساللم. تطبيقات الكمبيوتر ف  المشتر
(  ّ  (. ACIلمعهد الخرسانة األمريكي

 

 : مواضيع في هندسة األساسات 593

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

بة والمنشآت. ال  لتشييد طرق ا
غا و األحمال الجانبّية، تفاعل الترّ

ّ
ّ األبعاد  للخوازيق. القدرات المطلقة و تحّمل وتشكل الخوازيق تحت تأثت  أحمال الشد والض ي

النى
ّ
ي و الث

حليل الثنانى
ّ
ت

 لمجموعات الخوازيق. فحص واختبارات األساسات العميقة. 

 

 معدنيةالمنشآت ال مواضيع في: 504

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ة: ساعات معتمد

كت   عىل االنبعاج واالتزان للعناض اإلنشائية واإلطارات. تطبيقات  اإللتواء عىل الكمرات ،  للمنشات  نظريات السلوك القصوي  
ي مع االلتواء، عزم  المعدنية مع التر واالنبعاج الجاننر
 .االنحناء مع التحميل المحوري وتصميم الوصالت

 
 تصميم المنشآت البحرية : 514

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

كيب ؛  النشائية ؛ تصميم الوصلة ؛ الخوازيق ، التصميم للظروف البيئية ؛ أشكال وأوزان األرصفة البحرية؛ قوي الموجة ؛تصميم العناض اإل مقدمة ؛ معايت   تحميل و النقل والتر
 . التآكل والحماية الكاثودية
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 صناعية منشآت : 524

 : يحدد بواسطة القسممتطلب سابق                          0تطبيقي: /عملي               3محاضرات:                    3ساعات معتمدة: 

وكيماويات ، والزراعة ، والصناعة. فهم ألداء ا ي تشكل البنية التحتية لقطاعات الطاقة والبتر
لمنشات الصناعية و الذي يتطلب تخصصات  يتناول هذا المقرر المنشات الصناعية النر

ات  ي تخصصات الكيمياء واالنشاء والميكانيكا  و علماء الموادعدة لدمج ختر
 .المهندسي   ف 

 

 
********************************** 

 


