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1خشعبٔخ ِغٍؾخ اضبفخ    

 وصف المىاد

 

 اٌؼٕٛاْ اٌزفغ١شٞ

[A – B – C] ٌّغبقسلُ ا       اٌّغبقاعُ   اٌّزطٍت اٌغبثك 

اٌغبػبد إٌظش٠ٗ   :A  

 B: اٌغبػبد اٌؼ١ٍّٗ

 C: اٌغبػبد اٌّؼزّذٖ

 

0300102 سلُ اٌّغبق:0902209 [3 – 0 – 3] ِغبؽخ اٌّزطٍت اٌغبثك:   

ألساسية في المساحة، وتسجيل البيانات الميدانية والمالحظات ، وأنواع الخطأ ومصادره ، ىذا المساق التعريفات ا يضمن
ووحدات القياس المترية والنظام اإلنجميزي ، ومقياس الرسم والخريطة ، والقياسات الخطية والزاوية ، ومعدات وأدوات المساحة 

النحرافات( ، أنظمة اإلحداثيات والمضمعات ، المنحنيات االرضية ، ومبادئ التسوية والخطوط ، والزوايا واالتجاىات ) ا
 حسابات المساحة والكميات. ,األفقية والرأسية التصميم اليندسي لممنحنيات األفقية البسيطة  والمركبة والمنحنيات الراسية

*0902209 سلُ اٌّغبق: 0902210 [1 – 3 – 0] ِخزجش ِغبؽخ  اٌّزطٍت اٌغبثك:   

األعمال المساحية المختمفة، القياسات الخطية،  استخدام أجيزة القياس االلكتروني، قياس الزوايا، تطبيقات عممية عمى 
توقيع المنحنيات االفقية ) انشاء الخرائط الكنتورية, تنفيذ المضمعات بانواعيا واجراء العميات الحسابية ,التسوية، عمميات 

 .في جياز المحطة الشاممة البسيطة والمركبة( توقيع المنحنيات الراسية, مقدمة
0300121 سلُ اٌّغبق: 0902221 [3 – 0 – 3] عزبر١ىب اٌّزطٍت اٌغبثك:   

ستاتيكا الجسيمات ، األجسام الصمدة ، نظم القوى المتكافئة مراكز الثقل ، تحميل المنشآت ، اإلطارات ، اآلالت ، الجمالونات 
 . السكوني  ، استخدام الحاسوب في حل المسائل ، االحتكاك ، عزم القصور الذاتي ، الشغل االفتراضي

*0902221 سلُ اٌّغبق: 0902231  [3 – 0– 3] رىٍٕٛع١ب خشعبٔخ  اٌّزطٍت اٌغبثك:   

مقدمة، ركام الخرسانة، أنواع االسمنت، ماء الخمط، المضافات، صناعة الخرسانة، خواص الخرسانة الرطبة والمتصمبة، 
ات الخرسانية، الصب في الظروف الحارة والباردة، ضبط جودة الخرسانة، األنواع الخاصة اختبارات الخرسانة، تصميم الخمط

  من الخرسانة.

*0902231 سلُ اٌّغبق: 0902233 [1 – 3 – 0] ِخزجش رىٍٕٛعج١ب خشعبٔخ اٌّزطٍت اٌغبثك:   

المتصمبة، االختبارات غير االتالفية اختبارات اإلسمنت والمونة اإلسمنتية، اختبارات الركام، اختبارات الخرسانة الطازجة و 
 . لمخرسانة

 0300121اٌّزطٍت اٌغبثك:  سلُ اٌّغبق: 0902262 [3 – 0 – 3] ٕ٘ذعخ ع١ٌٛٛع١خ 

 .إٌٙذعٟ اٌجٕبء ٚرؤص١ش٘ب ػٍٝ اٌزؼش٠خ، اٌزغ٠ٛخ، ػٛاًِ اٌغطؼ، ٚرؾ١ًٍ ١ِضح اٌصخٛس، األسض، ٚرشى١ً ِٛاد دساعخ
0905103 سلُ اٌّغبق: 0902300 [1 – 3 – 0] سعُ ثبعزخذاَ اٌؾبعٛة /ارٛوبد اٌّزطٍت اٌغبثك:   

 العزخذاَ فُٙ أعبعٟ اٌطالة ٌذ٠ُٙ ٠غت أْ .اٌص١بغخ LT أٚرٛوبد ثشٔبِظ ٌٍىّج١ٛرش ِبدح رُؼطٝ ٌٍّغزخذ١ِٓ ٌٍّجزذئ١ٓ ٟ٘ األٚرٛوبد

 ػشض وّب ع١زُ .اٌص١بغخ ّغزخذِخ فٟاٌجشِغ١بد اٌ اٌٝ اٌّغزخذ١ِٓ اٌغذد اٌّمشس اٌٝ رؼش٠ف ػًّ ٠ٚٙذف .عٙبص وّج١ٛرش شخصٟ

اٌصٕبػخ  ِؼب١٠ش ٠زٛافك ِغ اٌزٞ اٌجٕبء ثغ١ظ سعُ طجبػخ لبدسا ػٍٝ ٠ىْٛ اٌطبٌت اٌّمشس ٠غت أْ ٘زا ػٕذ االٔزٙبء ِٓ .اٌص١بغخ ِمذِخ

 .LT أٚرٛوبد ثبعزخذاَ ثشٔبِظ ص١بغخ اٌّمجٌٛخ

0905201 سلُ اٌّغبق: 0902305 [3 – 0 – 3] اؽصبء ٕ٘ذعٟ  زطٍت اٌغبثك:اٌّ   

 ,أخز اٌؼ١ٕبد ٔظش٠خ ,ّٕفصٍخاٌٚ ّغزّشحاٌ اٌزٛص٠ؼبد االؽزّب١ٌخ ؼشٛائ١خ؛اٌ ّزغ١شادٚاٌ االؽزّبالد ٔظش٠خ اٌج١بٔبد؛ ِٚؼبٌغخ ػشض
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 اٌخطٟ اٌجغ١ظ ٚاٌّزؼذد.االسرجبط ٚرؾ١ًٍ االٔؾذاس .اخزجبس اٌفشض١بد اإلؽصبئٟ؛ اٌزمذ٠ش

:0902348 [ 3– 0 – 3]أشبء ِجبٟٔ   ٌّغبقسلُ ا اٌّزطٍت اٌغبثك:  

0902231+0905103+090236

1* 

 .إٌّٛرط األخشبة ٚػًّ .اٌّٛاد اٌّؾ١ٍخ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ ِٛاد اٌجٕبء .اٌؾبعُ أػضبء ٚرؾ١ًٍ ٚظ١فخ فٟ اٌّجبٟٔ ا١ٌٙى١ٍخ اٌؼٕبصش ِمذِخ

 .ا١ٌٙبوً فٟ اٌّفبصً رٛف١ش
ت اٌغبثك: اٌّزطٍ سلُ اٌّغبق: 0902332 [ 3– 0 – 3]( 1خشعبٔخ ِغٍؾخ )

0902231+0902343 

خصبئص اٌخشعبٔخ ٚاٌصٍت ، رص١ُّ طش٠مخ اٌؼًّ ، اٌّمبطغ اٌّزشممخ ٚغ١ش اٌّزشممخ ، رص١ُّ اٌطش٠مخ إٌٙبئ١خ ، اٌّمبطغ اٌّمٛاح 

ٛح اٌمص ، ِجبدئ اٌغٍٛن اٌّشْ ٚاٌٙش ، رص١ُّ االٔضٕبء ، رص١ُّ ل Tِٕفشدح ِٚضبػفخ ، اٌّمبطغ اٌّغزط١ٍخ ٚاٌّمغّخ ػٍٝ شىً ؽشف 

 .، طٛي اٌزط٠ٛش ، اٌزص١ُّ ِٓ أٌٛاػ صٍجخ ِٚضٍؼخ أؽبد٠خ االرغبٖ ، ٚأػّذح لص١شح ِزؾذح اٌّشوض ، ِٚخططبد رفبػ١ٍخ

0905213 سلُ اٌّغبق: 0902343 [3 – 0 – 3] ( 1رؾ١ًٍ أشبئٟ) اٌّزطٍت اٌغبثك :   

ة، زالزل...( تصنيف العناصر االنشائية، االستقرار مدخل إلى التحميل اإلنشائي، أنواع الحموالت )ساكنة، ديناميكية، بيئي
والتحديد، الجمالونات المحـددة سكونيًا، الكوابـل، الجوائز، اإلطارات، خطوط التأثير لمجـوائز الجمـالونات واإلطارات، الترخيم، 

.مدخـل إلى الشغل االفتراضي  

0902343 سلُ اٌّغبق: 0902345 [3 – 0 – 3] ( 2رؾ١ًٍ أشبئٟ) ٌّزطٍت اٌغبثك :ا   

المنشآت غير المقررة سكونيًا، طريقة اإلنحرافات المتوافقة، طريقة الميل واإلنحراف، معادلة العزوم الثالثة، طريقة توزيع  
 العزوم، مدخل إلى التحميل اإلنشائي باستخدام المصفوفات

ك :اٌّزطٍت اٌغبث سلُ اٌّغبق: [3 – 0 – 3] ِى١ب١ٔىب ِٛائغ ٌٍٕٙذعخ اٌّذ١ٔخ   

 

اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ ١ٌّىب١ٔىب اٌّٛائغ. خصبئص اٌغٛائً. اعزبر١ىب اٌضغظ ٚاٌغٛائً. ِمذِخ فٟ د٠ٕب١ِبد اٌّٛائغ ٚاٌؾشو١خ. ِؼبدٌخ ؽفع 

اٌىزٍخ ٚاالعزّشاس٠خ. طبلخ اٌؾفع ِٚؼبدٌخ ثشٌٟٔٛ. خطٛط دسعبد اٌطبلخ ٚا١ٌٙذس١ٌٚه. رؾ١ًٍ األثؼبد ٚاٌزشبثٗ. رذفك ال١ِٕبس ٚاضطشاة 

 خالي أٔبث١ت ِضغٛطخ. ِخطظ ِٛدٞ ٚخغبئش سأط طف١فخ ٚوج١شح ِٓ

 اٌّزطٍت اٌغبثك : سلُ اٌّغبق: 0902361 [3 – 0 – 3] إٌٙذعخ اٌغ١ٛرم١ٕخ

0902262+0905213 

مقدمة في ميكانيا التربة ، تشكيل وتركيب التربة ، الخواص الفيزيائية لمتربة ، تحديد أدلة التربة، فحص وتصنيف التربة، 
، قص التربة، دمك التربة، ضغط التربة الجانبي، استقرار  نفاذية ، جريان التسرب ، توزيع االجيادات ، انضغاطية التربةال

 المنحدرات .

*0902361 سلُ اٌّغبق: 0902363 [1 – 3 – 0] ِخزجش إٌٙذعخ اٌغ١ٛرم١ٕخ  اٌّزطٍت اٌغبثك:   

التحميل المنخمي )بواسطة المناخل ، ، االنكماش ، اختبار انضغاطية التربة الوزن النوعي، محتوى الرطوبة ، السيولة ، المدونة 
لمتربة ذات الحبيبات الخشنة وبواسطة الييدروميتر لمتربة الناعمة( ، كثافة التربة في الموقع ، انضغاط التربة ، دمك التربة، 

 .حصور، والضغط ثالثي المحاور(اختبار تحمل كاليفورنيا، النفاذية، قص التربة )القص المباشر، الضغط الم
اٌّزطٍت اٌغبثك :  cr.h 115 سلُ اٌّغبق: 0902400  اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٌٍٕٙذعخ اٌّذ١ٔخ  

 ساعة معتمده بنجاح 111يشترط لتسجيل التدريب الميداني اجتياز الطالب   

اٌّزطٍت اٌغبثك:  سلُ اٌّغبق: 0902405 [1 – 3 – 0]  سعُ ِذٟٔ

0902300+0902348+090233

2 
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مقدمة، المخططات اإلنشائية األساسية، مخطط الموقع والمخطط الطبوغرافي ، المخططات اإلنشائية لألبنية، مخططات 
،  الجسور، التفاصيل اإلنشائية في القواعد واألعمدة والبالطات ، مقاطع الجوائز، األدراج، المخططات الميكانيكية والكيربائية

 لرسم اإلنشائي المحوسب االوتوكادتفاصيل المنشآت المعدنية، ا

 اٌّزطٍت اٌغبثك : سلُ اٌّغبق: 0902442 [3 – 0 – 3] (2خشعبٔخ ِغٍؾخ )

0902348+0902345* 

ظروف الخدمة في الجيزان والبالطات أحادية االتجاه )الترخيم، والتشقق( االطارات والجوائز المستمرة، انماط التحميل )حاالت 
قوى القص، التصميم لمقاومة المي والمي المترافق مع  القص، تصميم البالطات )البالطات المحمولة التحميل(، مغمف العزوم و 

.تحـميـل البالطـات باستخـدام نظريـة خط الخضوع ، عمى أعمدة: طريقة التصميم المباشر، اإلطار المكافيء(، تصميم األدراج   
 

0902345 سلُ اٌّغبق: 0902444 [3 – 0 – 3]  ِٕشآد ِؼذ١ٔخ اٌّزطٍت اٌغبثك :   

، تحميل وتصميم عناصر الشد والضغط، تصميم الحوائز  ، األحمال، طرق التصميم مقدمة، المواصفات وكودات التصميم
، تصميم الوصالت الممحومة والمبرشمو Beam-Columns عمى االنعطاف والقص والمي، تحميل وتصميم األعمدة الجائزية 

. 
0902351 سلُ اٌّغبق: 0902451 [3 – 0 – 3]١٘ذسٌٚٛع١ب ١٘ٚذس١ٌٚىب اٌّزطٍت اٌغبثك :   

معمومات األرصاد الجوية ، عناصر الدورة الييدرولوجية، )اليطول والتبخر والنتح والرشح( المياه الجوفية، والجريان السطحي 
رة الييدرولوجية،التدفق، الفياضانات وتحميمو، تحميل الييدروغراف واستتباع الفيضان والتنبؤ الييدرولوجي، معايير التصميم والدو 

وتخفيف األضرار الناتجة عن الفياضانات، تدفق المياه الجوفية أساسيات الييدروليك )حفظ الطاقة، الجريان في األنابيب 
 المفتوحة والجريان المضغوط(، تطبيقات ىيدروليكية لمرافق النقل.

*0902451 سلُ اٌّغبق: 0902453  ١٘ذسٌٚٛع١ب ١٘ٚذس١ٌٚىبِخزجش  اٌّزطٍت اٌغبثك :   

إختبارات الموائع: الكثافة والوزن النوعي، المزوجة، أنواع الجريانات، قانون اإلستمرارية وقانون حفظ الطاقة، الجريان في 
 .(Unit and S-hydrographs) القنوات المفتوحة، اليدارات، الفتحات والثقوب، إنشاء منحنيات  المياه  

*0902555 سلُ اٌّغبق: 0902455 [3 – 0 – 3] ِخ ٚاٌصشف اٌصؾٟ ٕ٘ذعخ ا١ٌّبٖ اٌؼبد اٌّزطٍت اٌغبثك :   

المياه العادمة ومياه األمطار، تشكل المياه العادمة ومصادرىا، تقدير كميات ونوعية المياه العادمة، معالجة المياه العادمة، 
 الحمأة المنشطة، إدارة مخمفات المياه، تصميم األنظمة الصحية.

 اٌّزطٍت اٌغبثك : سلُ اٌّغبق: 0902471 [3 – 0 – 3] ذعخ طشقٕ٘

0902209+0902361 

مفاىيم التصميم اليندسي لمطرق والسكك الحديدية، ضوابط ومعايير التصميم، مسافة الرؤية ، التصميم األفقي والرأسي،   
واع الطرق ، التقاطعات عمى نفس المستوى، المقطع العرضي وعناصره، التعمية وطرقيا، حساب الكميات لألعمال الترابية، أن

 . أنواع التقاطعات التبادلية والمفصولة

0902471 سلُ اٌّغبق: 0902474 [3 – 0 – 3] رص١ُّ سصفبد اٌّزطٍت اٌغبثك :   

  متصمي .Superpave مارشال، وأنظمة مزيج تصميم مخاليط األسفمت، مواد البيتومين، .التربة لتصميم الطرق السريعة ىندسة
flexiple جامدة واألرصفة. AASHTO الرصيف واإلدارة صيانة .تجريبي الميكانيكية الرصيف تصميم .التصميم طريقة. 

*0902474 سلُ اٌّغبق: 0902476 [1 – 3 – 0] ِخزجش االعفٍذ ٚاٌطشق اٌّزطٍت اٌغبثك :   
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نيات األفقية والرأسية مثل المنحنى الدائري تطبيقات عممية عمى التصميم اليندسي لمطرق: توقيع األنواع المختمفة لممنح
 . البسيط، المنحنى االنتقالي، المنحنى المركب، المنحنى الرأسي ، تطبيقات عمى الكمبيوتر في ىندسة المرور

0902471 سلُ اٌّغبق: 0902477 [3 – 0 – 3] ٕ٘ذعخ اٌّشٚس اٌّزطٍت اٌغبثك :   

اإلشارات  صميمدفق المتقطع والمستمر، تمتميل الحوادث، تحميل السعة ل، الدراسات المرورية، تحتقنيات ىندسة المرور
, مستوى الخدمة لمتقاطعات المحكومة باألشارة الضوئية , مستوى الخدمة لمطرق  الضوئية، تطبيقات مرورية باستخدام الحاسوب

 بكافة أنواعيا.

 

0906402 سلُ اٌّغبق: 0902501 [3 – 0 – 3] اداسح اٌّشبس٠غ ت اٌغبثك :اٌّزطٍ   

، توزيع الموارد ، مقايضة الكمفة والزمن، التنظيم ، المقاوالت  PERTنظم ادارة المشاريع ، طريقة المسار الحرج، طريقة 
 والعطاءات

 

 اٌّزطٍت اٌغبثك : سلُ اٌّغبق: 0902505 [3 – 0 – 3]  ؽغبة اٌى١ّبد ٚاٌّٛاصفبد

0902348+0902332 

مال الخرسانة والتشطيبات والطرق، حساب الكميات،:) األعمال الترابية، المباني، الطرق، العقود والمقاوالت، مواصفات أع
  الجسور الخرسانية والمعدنية

0902351 سلُ اٌّغبق: 0902555 [3 – 0 – 3] ٕ٘ذعخ ١ِبٖ اٌششة اٌّزطٍت اٌغبثك :   

بٖ ، رؾذ٠ذ ِزطٍجبد ا١ٌّبٖ. رؾذ٠ذ طش٠مخ ٔمً ا١ٌّبٖ ، ٚرؾذ٠ذ ِصبدس ا١ٌّبٖ ، عٛدح ا١ٌّبٖ ، و١ّخ ا١ٌّبٖ ، فُٙ ٔٛػ١خ ٚو١ّخ ل١بعبد ا١ٌّ

ٚد وِٛخ األٔبث١ت ، ٚرؾذ٠ذ اِذاداد ا١ٌّبٖ فٟ اٌّجٕٝ ٚرؾذ٠ذ اٌزؾىُ فٟ رٍٛس ا١ٌّبٖ ٚاداسرٙب. رؾذ٠ذ أٔٛاع اٌغذٚد ٚاعشاءاد رص١ُّ اٌغذ

 .اٌخشعب١ٔخ اٌّغٍؾخ

طٍت اٌغبثك :اٌّز سلُ اٌّغبق: 0902562 [3 – 0 – 3] ٕ٘ذعخ اعبعبد  

0902348+0902361 

، اتسا، العوامل المؤثرة في تصميم األس ، ىبوط االساساتات سا، قدرة تحمل األسات سا، تصنيف األس الموقع استكشاف
أسس الحصائر، الضغط الجانبي لمتربة، المنشآت الساندة  ات المرنة،سااألسس المنتشرة )المنفردة(، األسس المشتركة، األس

 األوتادزلمتربة، أسس 
 

اٌّزطٍت اٌغبثك :  *0902474 سلُ اٌّغبق: 0902574 [3 – 0 – 3] ٕ٘ذعخ اٌّطبساد ٚاٌغىىه اٌؾذ٠ذ٠خ   

 اٌزٕجئ ٌٍّطبساد, ساعبد اٌزخط١ط١خاٌذ .اداسح اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخ اد,ّطبساٌ ٌزص١ُّ اٌطبئشاد خصبئص .اٌط١شاْ اٌّذٟٔ ٚاٌّطبساد طج١ؼخ

  .ٚاإلشبساد اٌّطبساداٌّطبس اضبءح ٌشصفبد اٌّطبساد, اٌزص١ُّ ا١ٌٙىٍٟاد,ٌٍّطبس إٌٙذعٟ اٌزص١ُّ اٌّطبساد, ٌزخط١ظ

اٌّزطٍت اٌغبثك :  0902400 سلُ اٌّغبق: 0902581 ( 1ِششٚع رخشط)  

ٚاٌزٟ لذ رىْٛ ٔظش٠خ أٚ رغش٠ج١خ أٚ و١ٍّٙب ٚرؾزٛٞ ػٍٝ ػٕصش رص١ُّ ٠زُ رؼ١١ٓ ِشىالد ٕ٘ذع١خ ٌٍطالة )ثشىً فشدٞ أٚ عّبػٟ( 

سئ١غٟ. ٠مَٛ اٌطالة ثذساعخ اٌّشىٍخ اٌّؾذدح ٚخٍف١زٙب إٌظش٠خ ، ٚرؾذ٠ذ إٌٙظ ، ٚاعشاء ِشاعؼخ األدث١بد ، ٚاعشاء رؾ١ًٍ اٌّشىٍخ 

 .ٍزٕف١ز خالي اٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔٚاٌزص١ُّ األٌٟٚ ٚوزبثخ الزشاػ ثّب فٟ رٌه رمذ٠ش اٌزىٍفخ ٚاٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌ

اٌّزطٍت اٌغبثك:  0902581 سلُ اٌّغبق: 0902582 (2ِششٚع رخشط )  

(. ٠مَٛ اٌطالة ثبٌزص١ُّ اٌزفص١ٍٟ ٚاٌجٕبء ٚاالخزجبس )اْ ٚعذ( ، ٠ٚىزجْٛ رمش٠ًشا شبِالً ػٓ اٌؼًّ ٚفمًب ٌٍزٕغ١ك 1اعزّشاس اٌّششٚع )

٠غت أْ ٠زضّٓ اٌزمش٠ش ، ػٕذ االلزضبء ، رم١١ّبد الزصبد٠خ ٚث١ئ١خ. ٠زُ رمذ٠ُ ػًّ اٌّششٚع ِٓ إٌّشٛس ػٍٝ ِٛلغ اٌمغُ ػٍٝ ا٠ٌٛت. 

 .لجً اٌطالة اٌٝ ٌغٕخ اِزؾبْ رؾىُ ػٍٝ اٌؼًّ

*0902455 سلُ اٌّغبق: 0902457 [3 – 0 – 3] ِذخً اٌٝ إٌٙذعخ اٌج١ئ١خ  اٌّزطٍت اٌغبثك :   

 توزيع تصميم نظم .منع التموث استراتيجيات .ومكافحة التموث اليواء والماء والتربة اتتقني .البيئية األساسية لميندسة المفاىيم
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 .بسيطة المياه ومعالجة

0902501 سلُ اٌّغبق: 0902504 [3 – 0 – 3] رخط١ظ ٚعذٌٚخ اٌّشبس٠غ اٌّزطٍت اٌغبثك :   

ب ٚػ١ًٍّب ، اٌّف١ذح إلداسح اٌّشبس٠غ. وّب ٠ٙذف اٌٝ ٠ٙذف ٘زا اٌّغبق اٌٝ رؼش٠ف اٌطالة ثؤعب١ٌت ِٚجبدئ اٌزخط١ظ األعبع١خ ، ٔظش٠ً 

غشط ٚػٟ أوجش ثبٌزخط١ظ فٟ ِشؽٍخ اٌزص١ُّ ِٚشالجخ اٌّششٚع فٟ ِشؽٍخ اٌزٕف١ز ٌٍزٕف١ز إٌبعؼ ٌٍّشبس٠غ. ٠شزًّ ِؾزٜٛ اٌذٚسح ػٍٝ 

ح ، ٚٔظشح ػبِخ ػٍٝ اٌٍٛائؼ اٌؾى١ِٛخ اٌغضء اٌشئ١غٟ ِٓ اٌّؼشفخ فٟ رخط١ظ اٌّششٚع ٚاداسرٗ ِغ اٌّىٛٔبد األعبع١خ فٟ ِجبدئ اإلداس

 ، ٚرم١ٕبد رخط١ظ ِٚشالجخ اٌّششٚع ، ٚاإلداسح اٌّب١ٌخ ، ِٚمب٠ضخ اٌٛلذ ٚاٌزىٍفخ ، ٚرمذ٠ش اٌزىٍفخ ، ٚاٌغذٌٚخ ٚاداسح اٌّٛاسد ٚرؾ١ًٍ

 . اٌّخبطش

0902501 سلُ اٌّغبق: 0902506 طشق رش١١ذ اٌّزطٍت اٌغبثك :   

شبئ١خ فٟ اٌّجبٟٔ ٚرؾ١ًٍ األػضبء اٌّؾذد٠ٓ. ِٛاد اٌجٕبء ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌّٛاد اٌّؾ١ٍخ. ػًّ األخشبة ِمذِخ ػٓ ٚظ١فخ اٌؼٕبصش اإلٔ

 .ٚاٌشىً. رٛف١ش اٌّفبصً فٟ ا١ٌٙبوً

 اٌّزطٍت اٌغبثك: سلُ اٌّغبق: 0902507 [3 – 0 – 3] رطج١مبد اٌؾبعٛة فٟ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ 

0902442+0902444+150111

0 

ات في التطبيقات اليندسية مثل إدارة المشاريع, التحميل اإلنشائي, تصميم الخرسانة وتصميم المنشآت استخدام البرمجي
  المعدنية، تطبيقات الحاسوب في مجال المرور والمواصالت.

0902501 سلُ اٌّغبق: 0902508 [3 – 0 – 3] اداسح أشبءاد اٌّزطٍت اٌغبثك :   

ؾ١ًٍ اٌشجىخ ثبعزخذاَ األعُٙ ٚاٌؼمذ ؛ األٔشطخ اٌؾشعخ ٚاٌّغبس اٌؾشط ؛ ِذح إٌشبط ِٚذح اٌّششٚع األعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ إلداسح اٌّشبس٠غ ؛ ر

 .؛ ٚلذ اٌّششٚع ٚاٌزؾىُ فٟ اٌزىب١ٌف ؛ رخص١ص اٌّٛاسد ٚرغ٠ٛخ اٌّٛاسد

 0902209 اٌّزطٍت اٌغبثك: 0902510سلُ اٌّغبق:  [3 – 0 – 3]االعزشؼبس ػٓ ثؼذ

، ٚاٌؾصٛي ػٍٝ اٌصٛس ِٚؼبٌغزٙب ٚرص١ٕفٙب ،  RS زفبػً ِغ اٌغالف اٌغٛٞ ٚاأل٘ذاف ، ٚأٔظّخٚاإلشؼبع ٚاٌ RS ِمذِخ فٟ

 .ػ١ٍّخِغ رّبس٠ٓ  RS ٚرطج١مبد

اٌّزطٍت اٌغبثك :  0902471 سلُ اٌّغبق: 0902512 [3 – 0 – 3]اٌّغبؽخ اٌّزمذِخ   

رش٠ٛٗ اٌّم١بط ، ل١بعبد األسض ٚاأللّبس اٌصٕبػ١خ ، ّٔبرط ِجبدئ اٌم١بط اٌزص٠ٛشٞ ، أٔظّخ اٌىب١ِشاد اٌٙٛائ١خ ، ِم١بط اٌصٛسح ، 

االسرفبع ٚاٌغطؼ اٌشلّٟ ، اٌشجىخ غ١ش إٌّزظّخ اٌّضٍضخ ، اٌشإ٠خ اٌّغغّخ ، اصاؽخ اٌصٛس ، اٌشاعّبد االعزش٠ٛ ، اإلعٕبد اٌغغشافٟ 

 .ٚاٌزصؾ١ؼ ، رطج١مبد اٌم١بط اٌزص٠ٛشٞ اٌشلّٟ

اٌّزطٍت اٌغبثك :  0902510 سلُ اٌّغبق: 0902514 [3 – 0 – 3]أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ   

،  اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ ٚاٌج١بٔبد اٌغغشاف١خ ، رخض٠ٓ ٚاداسح اٌج١بٔبد ، اإلعمبطبد ، ث١بٔبد اٌّزغٙبد ٚإٌمط١خ

 .١ٍخ ثبعزخذاَ ؽضَ ثشاِظ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خاٌزصٛس ، رم١ٕبد اٌّؼبٌغخ ٚاٌزؾ١ًٍ. ّٔزعخ اٌؼبٌُ اٌؾم١مٟ ٚرطج١مبرٗ ، رّبس٠ٓ ػّ

0902348 سلُ اٌّغبق:0902542 [3 – 0 – 3]خشعبٔخ ِغجمخ االعٙبد   اٌّزطٍت اٌغبثك :   

 

 ِمذِخ ٌٍخشعبٔخ عبثمخ اإلعٙبد ، اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ ألٔظّخ ٚطشق اإلعٙبد اٌّغجك اإلعٙبد. لٛح االٔؾٕبء: اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزص١ُّ ، اٌزص١ُّ

ٕبًء ػٍٝ ِزطٍجبد اٌمٛح ِٚزطٍجبد اٌخذِخ ، اٌؾذثخ ، االٔؾشاف ، اٌزؾىُ فٟ اٌشمٛق ، فمذاْ لٛح اإلعٙبد اٌّغجك ، اٌغٕذاد ، أطٛاي ث

 .اٌزط٠ٛش ، رص١ُّ ِٕطمخ اٌزضج١ذ. لص. اٌّمبطغ اٌّشوجخ

اٌّزطٍت اٌغبثك :  0902442 سلُ اٌّغبق:0902544 [3 – 0 – 3] ٕ٘ذعخ عغٛس  

،  AASHTO س ، األؽّبي ػٍٝ اٌغغٛس ، رؾ١ًٍ ٚرص١ُّ اٌؼٕبصش اإلٔشبئ١خ ٌٍخشعبٔخ اٌّغٍؾخ فٟ اٌغغٛس ٚفمًب ألؽىبَأٔٛاع اٌغغٛ

 .اٌغغش اٌخشعبٟٔ ِغجمخ اإلعٙبد ، اٌغغٛس اٌفٛالر٠خ ، رص١ُّ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ، رفبص١ً اٌجٕبء

غبثك :اٌّزطٍت اٌ  0902442 سلُ اٌّغبق:0902545 [3 – 0 – 3] ٕ٘ذعخ صالصي  

فُٙ طج١ؼخ اٌمٜٛ اٌضٌضا١ٌخ ٚاعزغبثخ ا١ٌٙبوً اٌّؼشضخ ٌٍزؾ١ًّ اٌضٌضاٌٟ. طشق رؾ١ًٍ اٌؾًّ اٌغبٔجٟ ثّب فٟ رٌه ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ال 

اٌؾصش اٌمٛح اٌغبٔج١خ اٌّىبفئخ. ِمذِخ ٌزص١ُّ ا١ٌٙبوً اٌّمبِٚخ ٌٍضالصي. لضب٠ب اٌزص١ُّ اٌخبصخ ثبٌخشعبٔخ اٌّغٍؾخ ٚاٌؼّٛد ٚعذساْ 

 .ٌمص ٚاٌّفبصًا

اٌّزطٍت اٌغبثك :  0902451 سلُ اٌّغبق:0902553 [3 – 0 – 3]ٕ٘ذعخ ِصبدس ا١ٌّبٖ   

صبد. ِصبدس ا١ٌّبٖ )اٌغطؾ١خ ، اٌّمطشح ، اٌغٛف١خ ، ١ِبٖ األِطبس ٚا١ٌّبٖ اٌّؼبد رذ٠ٚش٘ب( ، ِؼب١٠ش عٛدح ا١ٌّبٖ ، ِزطٍجبد ا١ٌّبٖ ٚااللز

ٔبث١ت ، ِٛلغ اٌزٛص٠غ ، أٔظّخ اإلِذاد ثب١ٌّبٖ( ، ِصبدس رٍٛس ا١ٌّبٖ ٚاٌزؾىُ ف١ٙب. أٔٛاع اٌغذٚد طشق ٔمً ا١ٌّبٖ )أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ األ
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 .ٚاعشاءاد اٌزص١ُّ

اٌّزطٍت اٌغبثك :  0902361 سلُ اٌّغبق:0902563 [3 – 0 – 3]إٌٙذعخ اٌغ١ٛرم١ٕخ اٌّزمذِخ   

ألسض اٌغبٔجٟ ٚاعزمشاس ا١ٌٙبوً االعزٕبد٠خ. رؾ١ًٍ اعزمشاس إٌّؾذس اٌّؼبٌغخ اٌّزمذِخ ٌمٛح اٌمص ٌٍزشثخ ٚٔظش٠بد اٌزٛؽ١ذ. ضغظ ا

 .ٚرؾغ١ٓ اٌزشثخ

اٌّزطٍت اٌغبثك :  0902457 سلُ اٌّغبق:0902565 [3 – 0 – 3]ٕ٘ذعخ اٌغ١ٛث١ئ١خ    

ُ اٌّؼبدْ. أٔٛاع ٚخصبئص ِمذِخ فٟ إٌٙذعخ اٌغ١ٌٛٛع١خ اٌج١ئ١خ ؛ اداسح إٌفب٠بد اٌّزىبٍِخ ٚرم١١ُ دٚسح اٌؾ١بح ؛ رى٠ٛٓ اٌزشثخ ٚػٍ

اٌٍّٛصبد ؛ ٔظش٠خ رغشة ا١ٌّبٖ فٟ اٌزشثخ ٚاٌزٛص١ً ا١ٌٙذس١ٌٚىٟ ؛ ٔظش٠خ أزمبي اٌٍّٛصبد اٌزفبػ١ٍخ فٟ اٌزشثخ ثّب فٟ رٌه االٔزشبس 

ِذافٓ إٌفب٠بد.  اٌغض٠ئٟ ٚاٌزشزذ ا١ٌّىب١ٔىٟ ٚرذفك اٌصفخ ؛ اٌؾٍٛي اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌشل١ّخ ٌّؼبدٌخ اٌزؤفك ثبالٔزشبس اٌزفبػٍٟ ؛ رص١ُّ

 .اٌزشو١جبد األسض١خ ٚاألغش١خ اٌغغشاف١خ ؛ اٌؼ١ٛة ِٚؼذالد اٌزغشة. ر١ٌٛذ ا١ٌّضبْ فٟ ِذافٓ إٌفب٠بد ٚاداسح غبصاد ِذافٓ إٌفب٠بد

اٌّزطٍت اٌغبثك :  0902562 سلُ اٌّغبق:0902566 [3 – 0 – 3] ٕ٘ذعخ اعبعذ ِزمذِخ  

٠ش ثّب فٟ رٌه االخزجبس ا١ٌّذأٟ. رضج١ذ اٌزشثخ ٚرؾغ١ٓ اٌزشثخ. رم١١ُ ٚرص١ُّ األعبعبد اٌؼ١ّمخ. فٟ اعزىشبف اٌزشثخ اٌؼ١ّك ٚاػذاد اٌزمبس

 .رص١ُّ ١٘بوً االؽزفبظ ثبألسض

0902477 سلُ اٌّغبق:0902572 [3 – 0 – 3]اٌغالِخ اٌّشٚس٠خ  اٌّزطٍت اٌغبثك :   

 أعجبة ، أعجبة اٌؾٛادس ، اٌؼٛاًِ اٌزٟ رذخً فٟ اٌزصبدَ س أٚ ٚإٌمً: اٌؾٛاد ٠خغالِخ اٌّشٚس٠ٍغطٟ اٌّمشس اٌّجبدئ األعبع١خ ٌ

اٌؾٛادس. عّغ ث١بٔبد األػطبي ٚرؾ١ًٍ ث١بٔبد األػطبي ٚرؾذ٠ذ اٌّٛالغ ٚاٌؼٕبصش اٌخطشح ٚرؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبرٙب ٚرؾذ٠ذ األعجبة اٌّؾزٍّخ 

ؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبد اٌّششٚع ٚاٌزٕف١ز ٚاٌزم١١ُ. فؼب١ٌخ ٌٍؾٛادس ٚاعشاء اٌذساعبد إٌٙذع١خ ٚلذساد اٌؾذ ِٓ األػطبي ٌٍزذاث١ش اٌّضبدح ٚر

١ِضاد رص١ُّ اٌغالِخ ، ٍِخص ٔزبئظ اٌجؾش ؽٛي فؼب١ٌخ اٌغالِخ ١ٌّضاد رص١ُّ اٌطشق اٌغش٠ؼخ ، اٌزؾىُ فٟ اٌٛصٛي ، اٌّؾبراح ، 

 .اٌّمبطغ اٌؼشض١خ ، اٌزمبطؼبد. عالِخ اٌّشبح ِٚشافك اٌّشبح

*0902574 سلُ اٌّغبق:0902575 [3 – 0 – 3]ّذ١ٔخ   رىٍٕٛع١ب اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ ٌٍٕٙذعخ اٌ اٌّزطٍت اٌغبثك :   

إٌمً ثبٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ ٚأٔٛاع اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ. اٌزص١ُّ إٌٙذعٟ ٌٍغىه اٌؾذ٠ذ٠خ: اٌّمبطغ اٌؼشض١خ ، اٌّؾبراح األفم١خ ٚاٌؼّٛد٠خ ، 

بساد ٚاٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ ػب١ٌخ اٌغشػخ. ِشالجخ ؽشوخ اٌغىه االسرفبع اٌفبئك. ألغبَ اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ ٚاٌّفبصً ٚاٌّؼبثش. عشػخ اٌمط

 .اٌؾذ٠ذ٠خ ٚاداسرٙب. خذِبد اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ. خذِبد اٌشوبة خذِبد اٌخٛف رخط١ظ اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ. عالِخ اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ ٚاٌالفزبد

 اٌّزطٍت اٌغبثك : سلُ اٌّغبق:0902576 [3 – 0 – 3]رخط١ظ ٕٚ٘ذعخ اٌّٛاصالد 

0902471+0906402 

٠ٕبلش ٘زا اٌّمشس اٌذساعٟ رطٛس ٚدٚس ٚعبئً ٚأٔظّخ ٚخذِبد إٌمً اٌؼبَ فٟ إٌّبطك اٌؾضش٠خ ، ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌؾبفالد ٚاٌغىه 

اٌؾذ٠ذ٠خ. ٠زُ ٚصف اٌخصبئص اٌزىٌٕٛٛع١خ ، اٌٝ عبٔت رؤص١ش٘ب ػٍٝ اٌغؼخ ٚعٛدح اٌخذِخ ٚاٌزىٍفخ. رزُ رغط١خ اٌّّبسعبد اٌؾب١ٌخ 

ذ٠ذح ٌغّغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب ، ِٚشالجخ األداء ، ٚرص١ُّ اٌّغبس ٚاٌشجىخ ، ٚرؾذ٠ذ اٌزشدد ، ٚعذٌٚخ اٌّشوجبد ٚاٌطبلُ. ٚاألعب١ٌت اٌغ

 رٕبلش اٌذٚسح أ٠ًضب آصبس ع١بعخ اٌزغؼ١ش ٚعٛدح اٌخذِخ ػٍٝ ساوت اٌغف١ٕخ ، ٚطشق رمذ٠ش اٌزىب١ٌف اٌّشرجطخ ثزغ١١شاد اٌخذِخ اٌّمزشؽخ ،

ٌزمذ٠ُ خذِخ إٌمً اٌؼبَ ثّب فٟ رٌه اٌز٠ًّٛ ٚاٌؼ١ٍّبد ، ٚاخز١بس ِٛضٛػبد اداسح إٌمً ثّب فٟ رٌه ػاللبد اٌؼًّ ،  ٚإٌّبرط اٌزٕظ١ّ١خ

 .ٚع١بعخ األعشح ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌزغ٠ٛك ٚاداسح اٌؼ١ٍّبد

0902471 سلُ اٌّغبق:0902578 [3 – 0 – 3]ٕ٘ذعخ إٌمً اٌؼبَ  اٌّزطٍت اٌغبثك:   

ً اٌؼبَ ، ٚػ١ٍّخ رؾ١ًٍ اٌزخط١ظ اٌزشغ١ٍٟ ، ِٚجذأ ِزطٍجبد اٌج١بٔبد ٚرم١ٕبد عّغ اٌج١بٔبد ، ٚاٌّجذأ األعبعٟ ٌزؾذ٠ذ أعبع١بد ٕ٘ذعخ إٌم

 .اٌزىشاس ٚاٌّغبس ، ٚأّٔبط إٌمً

اٌّزطٍت اٌغبثك :  0902474 سلُ اٌّغبق:0902579 [3 – 0 – 3]اػبدح رؤ١ً٘ ٚص١بٔخ اٌطشق   

األسصفخ ؛ اعشاءاد رم١١ُ اٌشصف اٌّٛضٛػ١خ ٚغ١ش اٌّٛضٛػ١خ ؛ أٔٛاع ٚأعجبة ِشبوً اٌشصف ؛  أ١ّ٘خ ِٚجبدئ ٔظبَ اداسح ص١بٔخ

ضغٛط اٌشص١ف: اٌزشمك ٚإٌض٠ف ٚاالؽّشاس ٚاٌز١ٍّغ  .M&R ؛ رؾذ٠ذ اؽز١بعبد ٚأ٠ٌٛٚبد (M&R) طشق اٌص١بٔخ ٚاإلصالػ

ٚرمط١غ اٌشمٛق ٚرٕظ١فٙب ٚرغف١فٙب ، ٚرؼجئخ ٚرشل١غ صمت  ٚاٌزخٍف ٚاٌذفغ ٚاٌؾفش ٚرش٠ٛٗ اٌغطؼ. ص١بٔخ اٌشص١ف: عذ اٌشمٛق ٚرؼجئخ

اٌٛػبء ، ِٚؼبٌغخ األعطؼ. ش١جظ األخزبَ ٚاٌّٛاد ٚاٌزص١ُّ ٚاٌجٕبء. اعشاءاد اٌص١بٔخ إٌّٛرع١خ. رم٠ٛخ األسصفخ اٌّٛعٛدح. رشاوجبد 

 .ِشٔخ ٚصٍجخ فٛق األسصفخ اٌّشٔخ ٚاٌصٍجخ

:0902151 [3 – 0 – 3]و١ّ١بء ث١ئ١خ  غبقسلُ اٌّ اٌّزطٍت اٌغبثك :  ---   

ٚصْٚ ٚاأٌّطبس اٌؾّض١خ .اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ ػّٝ عج١ً اٌّضبي ألو١ّ١بء اٌغبٌف اٌغٛٞ ٚرذ١ِش رّٛس اٌغبٌف اٌغٛٞ ثّب فٟ رٌه طجمخ ا

بي ػٓ ٔظبَ غبصاد ااٌؾزجبط اٌؾشاسٞ ٚااٌؾزشاس اٌؼبٌّٟ .اٌى١ّ١بء اٌّبئ١خ ثّب فٟ رٌه ١ِبٖ اٌششة, ٚرّٛس ا١ٌّبٖ ٚاٌّؼبٌغخ, فض

ِّضَ  وشثٛٔبد, اٌجٌٟٛ ا٠ض١ّ١ٓ ٚسد فؼً اأٌىغذح .اٌّؼبدْ اٌضم١ّخ اٌغبِخ ٚرؤص١شىب ػّٝ اٌج١ئخ ٚاٌصؾخ .و١ّ١بء اٌزشثخ اأٌغبع١خ ف١ّب ٠زؼّك

 .و١ّ١بء اٌزشثخ اأٌغبع١خ اٌّزؼّمخ ِّضِخ اٌّّٛصبد فٟ اٌطج١ؼخ 6ِٓ اٌّؼبدْ اٌضم١ّخ .أِضّخ ِٓ اٌّّٛصبد اٌؼض٠ٛخ .

 .Cr. Hrs 120 سلُ اٌّغبق:0902587 [3 – 0 – 3]غ ِخزبسح فٟ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ  ِٛاض١



 

(9خطخ )                                                                 اٌّذ١ٔخلغُ إٌٙذعخ   
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