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الهنذست المذنيت/ تخصص الهنذست  الخطت الذراسيت لمنح درجت المبجستير في

  اإلنشبئيت

 
يب في جبهعخ العلٌم هن كليخ الذراسبد العل الينذسخ الوذنيخ/تخظض الينذسخ االنشبئيختونخ درجخ الوبجستير في 

 ًالتكنٌلٌجيب األردنيخ شريطخ هب يلي:

 

التقيذ ثبلشرًط الونظٌص علييب في تعليوبد ثرنبهج الوبجستير في الجبهعخ الظبدرح عن  .1

 م .8/8/2006( ثتبريخ 492/2006هجلس العوذاء ثقرار رقن )

 ( سبعخ هعتوذح ثنجبح في أدذ الوسبرين التبليين:34اتوبم ) .2

 
 ( سبعت معتمذة كمب ةلي:13جببرةت يةخصص لهب  المتطلببث اإل .1

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز المسبق

 1 ندوة فً الهندسة المدنٌة 307مد  

 3 خرسانة مسلحة متقدمة 377مد  

 3 الدٌنامٌكا اإلنشائٌة 377مد  

 3 7طرٌقة العناصر الحدٌة 377مد  

 3 مٌكانٌكا إنشاءات متقدمة 377مد  

 
 : ( سبعت معتمذة من المسبقبث التبليت*12لببث االختيبرةت يةخصص لهب  المتط .2

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز المسبق

 3 الرٌاضٌات التطبٌقٌة المتقدمة 307مد  

 3 تكنولوجٌا خرسانة متقدمة 377مد  

 3 تصمٌم المنشآت الخرسانٌة الرقٌقة 370مد  

 3 إستقرارٌة المنشآت 377مد  

 3 نظرٌة األلواح والقشرٌات 375 مد 

 3 طرق الحل العددٌة فً الهندسة االنشائٌة 373مد  

 3 تصمٌم منشآت معدنٌة متقدمة 378مد  

 3 إعتمادٌة المنشآت 379مد  

 3 مواضٌع خاصة فً الهندسة اإلنشائٌة 387مد  

 
( هن ثراهج  800أً 000ــــٌٍ )( سبعبد هعتوذح هـــن هستــــ3* ًيجٌز للطبلت دراسخ هب ال يسيذ عن )

 أخرٍ ليب ارتجبط ثخطتو الذراسيخ لن يذرسيب سبثقب ثقرار هن عويذ الذراسبد العليب ثنبء علَ تٌطيخ لجنخ القسن.

 
 

 ( سبعبث معتمذة7( بواقع    977إعذاد يتقذةم الرسبلت   مذ . 3

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز يرقم المسبق
 7 يررسبلت مبجست أ 977

 6 رسبلت مبجستير ة 977

 3 رسبلت مبجستير ج 977

 0 رسبلت مبجستير د 977

 

 

 

 



1 2 

                               

 

تخصص هنذست الهنذست المذنيت/  الخطت الذراسيت لمنح درجت المبجستير في

 المواصالث

 
الذراسبد العليب في جبهعخ العلٌم هن كليخ  وٌاطالدىنذسخ الالينذسخ الوذنيخ/تخظض تونخ درجخ الوبجستير في 

 ًالتكنٌلٌجيب األردنيخ شريطخ هب يلي:

 

التقيذ ثبلشرًط الونظٌص علييب في تعليوبد ثرنبهج الوبجستير في الجبهعخ الظبدرح عن  .1

 م .8/8/2006( ثتبريخ 492/2006هجلس العوذاء ثقرار رقن )

 

 ( سبعخ هعتوذح ثنجبح:34اتوبم ) .2

 
 ( سبعت معتمذة كمب ةلي:13صص لهب  المتطلببث اإلجببرةت يةخ .1

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز المسبق

 1 ندوة فً الهندسة المدنٌة 307مد  

 3 مواد الطرق 740مد  

 3  األسالٌب التحلٌلٌة فً المواصالت    741مد

 3 نظرٌة حركة المرور 742مد 

 3 تحلٌل وتصمٌم رصفات الطرق المتقدم     743مد 

 
 ( سبعت معتمذة من المسبقبث التبليت*:12لببث االختيبرةت يةخصص لهب  المتط .2

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز المسبق

 3 الرٌاضٌات التطبٌقٌة المتقدمة 307مد  

 3 الهندسة التصوٌرٌة الرقمٌة والتحلٌلٌة       704مد  

 3 خطٌط مواصالت متقدم   744   مد

 3 تنظم إدارة الرصفا 745مد  

 3 السالمة على الطرق 746مد  

 3 شبكات المواصالت وطرق محاكاتها 747مد  

 3  هندسة المواصالت تطبٌقات التكنولوجٌات المتقدمة فً 748مد  

 3 مواضٌع خاصة فً هندسة المواصالت     387مد 

 
( هن ثراهج  800أً 000( سبعبد هعتوذح هـــن هستــــــــٌٍ )3* ًيجٌز للطبلت دراسخ هب ال يسيذ عن )

 لعليب ثنبء علَ تٌطيخ لجنخ القسنأخرٍ ليب ارتجبط ثخطتو الذراسيخ لن يذرسيب سبثقب ثقرار هن عويذ الذراسبد ا

 

 

 ( سبعبث معتمذة7( بواقع    977إعذاد يتقذةم الرسبلت   مذ . 3

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز يرقم المسبق

 9 رسبلخ هبجستير أ 099

 6 رسبلخ هبجستير ة 099

 3 رسبلخ هبجستير ج 099

 0 رسبلخ هبجستير د 099
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الميبه تخصص هنذست الهنذست المذنيت/  الخطت الذراسيت لمنح درجت المبجستير في

 يالبيئت

 
هن كليخ الذراسبد العليب في جبهعخ  الويبه ًالجيئخالينذسخ الوذنيخ/تخظض ىنذسخ تونخ درجخ الوبجستير في 

 لعلٌم ًالتكنٌلٌجيب األردنيخ شريطخ هب يلي:ا

 

التقيذ ثبلشرًط الونظٌص علييب في تعليوبد ثرنبهج الوبجستير في الجبهعخ الظبدرح عن  .1

 م .8/8/2006( ثتبريخ 492/2006هجلس العوذاء ثقرار رقن )

 

 ( سبعخ هعتوذح ثنجبح:34اتوبم ) .2

 

 ب ةلي:( سبعت معتمذة كم13المتطلببث اإلجببرةت يةخصص لهب   .1

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز المسبق

 1 ندوة فً الهندسة المدنٌة 307مد  

 3 المٌاه السطحٌة 357مد  

 3 هٌدرولٌكا القنوات المفتوحة 357   مد

 3 هندسة المٌاه العادمة 357  مد

 3  الكٌمٌاء لمهندسً البٌئة  357  مد

 
 : ت معتمذة من المسبقبث التبليت*( سبع12المتطلببث االختيبرةت يةخصص لهب   .2

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز المسبق

 3 الرٌاضٌات التطبٌقٌة المتقدمة 307مد  

 3 العملٌات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة 355مد  

 3 هٌدرولوجً المٌاه الجوفٌة 357  مد

 3 المخلفات الصناعٌة والخطرة 353مد  

 3 والجوفٌة نمذجة المٌاه السطحٌة 358مد  

 3 هندسة مصادر المٌاه       359مد  

 3 مواضٌع خاصة فً هندسة المٌاه والبٌئة    385مد  

 
( هن ثراهج  800أً 000( سبعبد هعتوذح هـــن هستــــــــٌٍ )3* ًيجٌز للطبلت دراسخ هب ال يسيذ عن )

 لذراسبد العليب ثنبء علَ تٌطيخ لجنخ القسن.أخرٍ ليب ارتجبط ثخطتو الذراسيخ لن يذرسيب سبثقب ثقرار هن عويذ ا

 

 ( سبعبث معتمذة7( بواقع    977إعذاد يتقذةم الرسبلت   مذ . 3
 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز يرقم المسبق

 9 رسبلخ هبجستير أ 099

 6 رسبلخ هبجستير ة 099

 3 رسبلخ هبجستير ج 099

 0 رسبلخ هبجستير د 099
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تخصص هنذست الهنذست المذنيت/  الذراسيت لمنح درجت المبجستير فيالخطت 

 التربت ياألسبسبث
هن كليخ الذراسبد العليب في جبهعخ  الويبه ًالجيئخالينذسخ الوذنيخ/تخظض ىنذسخ تونخ درجخ الوبجستير في 

 العلٌم ًالتكنٌلٌجيب األردنيخ شريطخ هب يلي:

 

بد ثرنبهج الوبجستير في الجبهعخ الظبدرح عن التقيذ ثبلشرًط الونظٌص علييب في تعليو .1

 م .8/8/2006( ثتبريخ 492/2006هجلس العوذاء ثقرار رقن )

 

 ( سبعخ هعتوذح ثنجبح:34اتوبم ) .2

 
 ( سبعت معتمذة كمب ةلي:13المتطلببث اإلجببرةت يةخصص لهب   .1

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز المسبق

 1 ندوة فً الهندسة المدنٌة 307مد  

 3 مٌكانٌكا تربة متقدمــــة 377مد  

 3 مسلكٌة التربـــــــة  377  مد

 3 هندسة أساسات متقدمـة 377  مد

 3 مٌكانٌكا صخور متقدمة 375  مد

 

( سبعت معتمذة من المسبقبث 12المتطلببث االختيبرةت يةخصص لهب   .2

 التبليت*:

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز المسبق

 3 رٌاضٌات التطبٌقٌة المتقدمةال 307مد  

 3 االحصاء التطبٌقً 307مد  

 3 المنشآت االستنادٌة 377  مد

 3 دٌنامٌكا التربـــــــة  377مد 

 3 خواص التربة وقٌاسهـــا 373مد  

 3 األساسات الوتدٌـــــة 378مد  

 3 االساسات على الصخـور 379مد  

 3 واألساسات    مواضٌع خاصة فً هندسة التربة 387مد  

 
( هن ثراهج  800أً 000( سبعبد هعتوذح هـــن هستــــــــٌٍ )3* ًيجٌز للطبلت دراسخ هب ال يسيذ عن )

 أخرٍ ليب ارتجبط ثخطتو الذراسيخ لن يذرسيب سبثقب ثقرار هن عويذ الذراسبد العليب ثنبء علَ تٌطيخ لجنخ القسن.

 

 

 ( سبعبث معتمذة7اقع  ( بو  977إعذاد يتقذةم الرسبلت   مذ . 3

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز يرقم المسبق

 9 رسبلخ هبجستير أ 099

 6 رسبلخ هبجستير ة 099

 3 رسبلخ هبجستير ج 099

 0 رسبلخ هبجستير د 099
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 يصف المسبقبث

 
 

 (ساعات معتمدة 3)  :الرياضيات التطبيقيــــة المتقدمة 107مد  
(، اقترانات خاصة، Fourierالمعقدة، تطبٌق االسقاط المتطابق، متسلسلة وتكامالت فورٌر ) االقترانات   

( و تطبٌقاتها على Laplace(، تحوٌالت البالس)Bessel(، اقترانات بسل )Legendreمتعددة حدود لٌجندر )

 .المعادالت التفاضلٌة العادٌة فً الهندسة المدنٌة، معادالت تفاضلٌة جزئٌة
 

 (ساعات معتمدة 3):  االحصاء التطبيقــــي 107مد 
المتغٌرات العشوائٌة والتوزٌعات االحتمالٌة للمتغٌرات المنقطعة والمتصلة، العزوم والتوقعات لالقترانات ذات 
المتغٌر ومتعددة المتغٌرات ، متتالٌة تاٌلر لتقرٌب المتوسط والتباٌن لالقترانات، تعرٌف بالتوزٌعات االحتمالٌة 

المحاوالت المتقطعة، الحدث العشوائً، اٌجاد قٌم معامالت التوزٌعات من خالل البٌانات، تحدٌد من حٌث 
المتوسط والتباٌن من خالل فترة لعٌنة او لكافة العٌنات، التؤكد من موافقة التوزٌع االحتمالً المقترح مع 

اٌن ثابت وغٌر ثابت، تصمٌم الواقع، حساب معامل التراجع الخطً وغٌر الخطً المتعدد القترانات ذات تب
  .التجارب العشوائٌة وتحلٌالت التباٌن

 

 (ساعة معتمدة):  ندوة في الهندسة المدنيــــــة 103مد 
شرح للدراسات واألبحاث التً ٌقوم على تنفٌذها اعضاء هٌئة التدرٌس وطلبة الدراسات العلٌا فً قسم الهندسة 

  .ندوات اسبوعٌة المدنٌة  ومشاركٌن خارجٌٌن من خالل سلسلة
 

 (ساعات معتمدة 3):  سة التصويرية الرقمية والتحليليةالهند 107مد 
األسس الرٌاضٌة للمسح والتصوٌر الهندسً، نظرٌة التوجٌه، حلول هندسٌة لبعض المشاكل فً المسح 

لٌة لمعاٌرة والتصوٌر الهندسً، النمذجة الرٌاضٌة واالحتمالٌه فً الهندسة التصوٌرٌة، التكنولوجٌا التحلٌ
الكامٌرات، التصوٌر األرضً، تعدٌل النتائج بواسطة فروق المربعات، الهندسة التصوٌرٌة غٌر الطبوغرافٌه، 
اختزال المعلومات التحلٌلً، نظرٌة اخطاء احداثٌات الصورة، الهندسة التصوٌرٌة غٌر الطبوغرافٌة السرٌعه، 

قٌاسً، الهندسة التصوٌرٌة الصناعٌة، التوجه فً أنظمة  القٌاسات بواسطة الفٌدٌو والهندسة التصوٌرٌة بزمن
 .الهندسة التصوٌرٌة غٌر الطبوغرافٌة، الهندسة التصوٌرٌة الرقمٌة

 

 (ساعات معتمدة 3):  تكنولوجيا خرسانه متقدمــه 177مد 
اإلسمنتٌة و (، تركٌب العجٌنة اإلسمنتٌة المتصلبة، تطور القوة فً العجٌنة gelتفاعل االسمنت و تكون الجل )

الخرسانة و العالقة بٌن التركٌب المسامً و القوة، اإلٌناع على درجات حرارة مرتفعة، صب الخرسانة فً 
أجواء باردة و حاره، مبدأ النضوج و مسارعة اإلٌناع، مقدمة فً مٌكانٌكا و اآللٌة لالنهٌار، ااالنكماش، الزحف 

 تغٌر القوة و ضبط الجودة. و التشوهات المصاحبة لها، النفاذٌة و الدٌمومة،

 
 (ساعات معتمدة 3):  تصميم المنشاءات الخرسانية الرقيقــة 130مد  

 تصمٌم المنشآت الخرسانٌة الرقٌقة مثل البالطات والبالطات المطوٌة والقشرٌات.

 
 (ساعات معتمدة 3):  خرسانه مسلحة متقدمة 137مد 

  0اطع المختلفة فً حاالت االنحناء ، القص وااللتواء مراجعة سلوك جٌزان الخرسانة المسلحة ذات المق  
نظرٌة خطوط الخضوع فً   0التحلٌل والتصمٌم الحدي للجٌزان واالطارات ومبدا اعادة توزٌع العزوم

،   (Corbels )فً البالطات ثنائٌة االتجاه، سلوك وتصمٌم اكتاف األعمدة  (Deflection)البالطات، الترخٌم 
 جدران القص ومنطقة اتصال الجائز والعمود.الجدران الحاملة، 

 
 ساعات معتمدة( 3):  الديناميكا االنشائيـــــة  137مد 

تحلٌل المنشآت المعرضة ألحمال دٌنامٌكٌة، تطبٌق النظرٌة على نظم ذات درجة حرٌة واحدة ونظم متعددة 
نماذج استجابة  0لٌة والعددٌةالحرٌة ونظم مستمرة،  التحلٌل الطٌفً، حل معادالت الحركة بالطرق التحلٌ

عابرة واستجابة لحالة مستقرة، تحلٌل االستجابة الالخطٌة للمنشآت  نظم ذات معالم موزعة، تطبٌقات على 
 التصمٌم المقاوم للزالزل وعرض النظرٌات التطبٌقٌة.

 

 (ساعات معتمدة 3):  طريقة العناصر الحديــــة  133مد  
الحدٌة، العناصر المستخدمة فً حل مسائل االجهادات ثنائٌة وثالثٌة األبعاد، األسس النظرٌة لطرٌقة العناصر 

 المسائل الخاصة بانحناء األلواح والقشرٌات، تطبٌقات حاسوبٌة.
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 (ساعات معتمدة 3):  استقرارية المنشآت 137مد 

تحنٌب االعضاء المضغوطة استقرارٌة النظم المٌكانٌكٌة ، انحناء األعضاء االنشائٌة المحملة جانبٌا و محورٌا، 
 ) األعمدة( ، و االطارات المرنة ، التحنٌب الجانبً فً الجٌزان، طرق التصمٌم ، تحنٌب الصفائح.

 
 (ساعات معتمدة 3):  نظرية األلـواح والقشريات 137مد 

، الطرق نظرٌة المرونة فً بعدٌن، تحلٌل  الصفائح المستطٌلة والدائرٌة، تحلٌل الصفائح شاملة تشوهات القص
العددٌة لحل مشاكل القشرٌات، تحلٌل وتصمٌم القشرٌات الرقٌقة، قناطر اسطوانٌة، قبب ، خزانات اسطوانٌة 

 دائرٌة، قشرٌات متقاطعة وصفائح مطوٌة.

 
 (ساعات معتمدة 3):  ميكانيكا انشاءات متقدمـــة 137مد 

طاوعة( ، نظرٌات االنحناء وااللتواء دراسة االجهاد واالنفعال، نظرٌات االنهٌار، قواعد الخضوع ) الم
 لألعضاء الصلبة ولألعضاء رقٌقة الجدران، طرق الطاقة.

 
 (ساعات معتمدة 3):  طرق الحل العددية في الهندسة االنشائية 131مد 

طرق التحلٌل العددي بالتفاضل والتكامل وحل المعادالت الخطٌة والتفاضلٌة المتعلقة بالهندسة االنشائٌة 
ا المنشآت ، مسائل القٌمة األولٌة، طرٌقة نٌومارك، طرٌقة المتسلسلة، طرٌقة العناصر الحدٌة، طرٌقة ودٌنامٌك

 الفروقات الحدٌة ، طرق الطاقة وتطبٌقات على مسائل انشائٌة وجٌوتقنٌة.
 

 (ساعات معتمدة 3):  تصميم منشآت معدنية متقدمة 137مد 
بانً، اطارات فوالذٌة صلبة، طرق التصمٌم المرن و اللدن، الوصالت بواسطة البراغً و اللحام، وصالت الم

  دعم االطارات الجسئة)الصلبة(، المنشاءات المركبة.

 
 (ساعات معتمدة 3):  اعتمادية المنشآت 137مد 

ٌل القرار، نماذج إحصائٌات مراجعة لمبادئ االحتماالت االساسٌة، التوزٌع االحتمالً والمتغٌر العشوائً، تحل
 طرفا التناسب، محاكاة مونتً كارلو، االعتمادٌة والتقدٌر، التصمٌم على أساس االعتمادٌة واعتمادٌة النظم.

 

 (ساعات معتمدة 3):  مواد الطـــــــرق 170 مد 
فً الخلطات االسفلتٌة، لمواد المشكلة لالسفلت، استخدامات االسفلت، أنواع المواد البتومٌنٌة، الركام المستخدم ا

 تصمٌم الخلطات األسفلتٌة، واستخدام المضافات فً الخلطات االسفلتٌة
 

 (ساعات معتمدة 3):  األساليب التحليلية في المواصالت 177 مد 
االحتماالت، نماذج االحتماالت، االحصاء االستنتاجً، تحلٌل االنحدار، تصمٌم التجارب، تحلٌل التباٌن، 

 الكمبٌوتر االحصائٌة، البرمجة الخطٌة لمشكلة المواصالتاستخدام برامج 
 

 (ساعات معتمدة 3):  نظرية حركة المرور 177 مد 
النماذج الرٌاضٌة فً المرور، توزٌع المرور، المعادالت االحتمالٌة والمحددة، تحلٌل الوصوالت، نماذج التؤخٌر 

 فً التدفق المروري المروري، نماذج القبول للفسحة الزمنٌة، الموجات المفاجئة

 
 (ساعات معتمدة 3):  تحليل و تصميم رصفات الطرق المتقدم 173مد 

التطور التارٌخً لنظرٌات تصمٌم رصفات الطرق، التجارب الحقلٌة المستخدمة فً تطوٌر نظرٌات تصمٌم 
طرق رصفات الطرق، العوامل المإثرة على تصمٌم رصفات الطرق، االجهادات واالنحناءات فً رصفات ال

االسفلتٌة والخرسانٌة، األحمال الناتجة عن المركبات وتؤثٌر الحجم المروري، اداء رصفات الطرق، نظرٌات 
 تصمٌم رصفات الطرق، تصمٌم أكتاف الطرٌق، استخدام برامج الكمبٌوتر فً تصمٌم رصفات الطرق

 

 (ساعات معتمدة 3):  تخطيط مواصالت متقدم 177 مد 
الرٌاضٌة الفردٌة والمتصلة، نظرٌات االختٌار ونمذجتها، نظرٌة ومواصفة النمذجة  تحلٌل العملٌات، النماذج

متعددة االختٌارات، تطوٌر مواصفه النمذجة الرٌاضٌة واختٌار النمذجة الرٌاضٌة المشتركة، اختٌار وسٌلة 
 .المواصالت، الداالت غٌر الخطٌة، التنبإ بواسطة مستوٌات دقٌقة، أنظمة عرض الرحالت
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 (ساعات معتمدة 3):  نظم ادارة الرصفات 177 د م
ٌهدف هذا المساق الى التعرف على دور رصفات الطرق فً نظام النقل، المكونات الرئٌسٌة لنظم ادارة 

الرصفات، تخطٌط النفقات على الرصفات، تقٌٌم قدرة تحمل الرصفات االجهادات والسالمة العامة، اٌجاد بدائل 
ة انشاء الرصفات وصٌانتها واعادة التؤهٌل وعالقة ذلك مع نظم ادارة الرصفات، توفٌر التصمٌم وتحلٌلها، ادار

 )المساق ٌحتوي على بعض العمل المٌدانً( 0المعلومات الالزمة وادارة استعمالها

 
 (ساعات معتمدة 3):  السالمة على الطرق 177مد 

تؤثٌر العناصر التصمٌمٌة على سالمة مشكلة حوادث الطرق ، حوادث الطرق فً األردن والدول النامٌة، 
الطرق، ادارة المرور، تقرٌر وتسجٌل الحوادث، مسح وتحلٌل الحوادث، أسباب الحوادث وطرق منعها، أنظمة 

 المرور، دراسة عالقة المركبة بسالمة الطرٌق

 
 (ساعات معتمدة 3):  شبكات المواصالت وطرق محاكاتها 171مد 

بالرسم، أقصر الطرق فً شبكات المواصالت، التدفقات فً شبكات المواصالت، طرق المحاكاة، نظرٌة التمثٌل 
مشاكل مرور المركبات فً شبكات تحتوي على مشكلة موزع البرٌد الصٌنً ومشكلة البائع المتجول، تصمٌم 

 الطرق المثلى لمجموعة من المركبات، تحدٌد ممرات المركبات بمحطة واحدة، تحدٌد مواقع المحطات

 
 (معتمدة ساعات 3):  تطبيقات التكنولوجيات المتقدمة في هندسة المواصالت  177مد 

التعرٌف بؤنظمة المواصالت الذكٌة بما فً ذلك النظم الموجودة حالٌا وآخر ما توصلت الٌه األبحاث فً هذا 
زمن وسائل التحكم المروري فً المدن ب .تطبٌقات التصوٌر فً صٌانة الطرق وهندسة المواصالت. المجال
 0تطبٌقات فً تحلٌل الصور 0دور هندسة الرإٌا فً هندسة المواصالت .تمٌٌز المركبة وتحلٌل الصور .قٌاسً

 0أنظمة المعلومات الجغرافٌة، االستشعار عن بعد، األنظمة المعرفٌة والخبٌرة فً هندسة المواصالت
 

 (ساعات معتمدة 3):  الميــاه السطحيـــــة 177مد 
ص العامة للغالف الجوي، تغٌر توزٌع الحرارة، الضغط الجوي فً الغالف الجوي، تحدٌد المكونات والخصائ

كمٌة األمطار المتساقطة، االشعاع، التحلٌل التكراري فً الهٌدرولوجً، نظرٌة المنحنى المائً الوحده، 
جرٌان السطحً ، والمنحى المائً االستنتاجً، المسار الهٌدرولوجً والهٌدرولٌكً، تولٌد والتنبإ فً قٌم ال

  .التصمٌم والنمذجة الهٌدرولوجٌة

 
 (ساعات معتمدة 3):  هيدروليكا القنــوات المفتوحــة 177مد 

تصنٌفات وخصائص القنوات المفتوحة ، مبادىء حفظ الطاقة وكمٌة التحرك فً القنوات المفتوحة ، معادالت 
لدفق المنتظم، مبدأ الطبقة المحٌطٌة وكٌفٌة الدفق الحرج والمنتظم وكٌفٌة حسابهم، تصمٌم القنوات بحسب ا

توزٌع السرعة فً القنوات المفتوحة، الدفق متدرج التغٌر على طول القناة، الدفق المتغٌر على جانبً القناة، 
  .الدفق شدٌد التغٌر، الدفق الغٌر مستقر وانتقال الموجة المائٌة

 

 (دةساعات معتم 3):  هندسة المياه العادمـــــــة 173مد 
سرعة التفاعالت الكٌماوٌة والبٌولوجٌة وتحوالت الطاقة، تصمٌم محطات معالجة المٌاه العادمة لغاٌات التقلٌل 

وازالة الملوثات العضوٌة وغٌر العضوٌة شامالً نظام الحمؤة المنشطة، األقراص البٌولوجٌة الدوارة، 
 ساق بعض التجارب المخبرٌة والرحالت العلمٌةالمرشحات البٌولوجٌة وبرك التنقٌة الطبٌعٌة ، وٌشمل هذا الم

 

 (ساعات معتمدة 3):  الكيمياء لمهندسي البيئــــة 177مد 
تطبٌقات بٌئٌة فً   0التغٌرات المتجانسة وغٌر المتجانسة واالتزان الكٌمٌائً والحٌوي فً الهواء والماء

دسة البٌئٌة للظواهر التالٌة:  الترسٌب الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة، العضوٌة وغٌر العضوٌة متضمنة حاالت فً الهن
 0التعقٌد، التعادل واالتزان، خصائص المركبات العضوٌة وٌشمل هذا المساق بعض التجارب المخبرٌة

 

 
 (ساعات معتمدة 3):  العمليات الفيزيائية والكيميايئــة 177مد 

والهندسٌة، تصمٌم العملٌات التً تشمل  العملٌات والتحوٌالت الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لالنظمة البٌئٌة الطبٌعٌة
وادمصاص، عملٌات النزع  –امتصاص   -تحوٌالت فً الحالة الفٌزٌائٌة للمادة، التؤكسد االختزال ، االمتزاز 

 .والتبادل، الفصل باالغشٌة، عملٌات التخثر والتجمع والترسب والفلترة
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 (ةساعات معتمد 3):  هيدرولوجي المياه الجوفيـــة 177مد 
تواجد المٌاه الجوفٌة ، حركة المٌاه ومستوٌاتها، نوعٌة المٌاه الجوفٌة، االنتشار الهٌدرودٌنامٌكً، نمذجة المٌاه 
الجوفٌة، االستكشاف السطحً وتحت السطحً عن المٌاه الجوفٌة، الشحن الصناعً الحواض المٌاه الجوفٌة ، 

انتقال الملوثات باستخدام نماذج الحاسوب لدراسة جرٌان تداخل المٌاه المالحه فً األحواض المائٌة الساحلٌة، 
.المٌاه الجوفٌة وانتقال الملوثات  

 

 (ساعات معتمدة 3):  المخلفات  الصناعية والخطرة 171مد 
التعرف على مصادر المخلفات الصناعٌة والخطرة، معالجة المٌاه العادمة الصناعٌة، ادارة المٌاه العادمة داخل 

استخدامها، الصحة الصناعٌة، مشاكل المخلفات الخطرة، تقدٌر الخطورة، القوانٌن الحكومٌة، المصانع واعادة 
 .طرق ادارة المخلفات

 

 (ساعات معتمدة 3):  نمذجــة المياه السطحية والجوفيـة  177مد 
تقال معادالت الجرٌان فً الطبقات الجوفٌة المشبعة وطرق حلها، تطبٌقات العددٌة فً المٌاه الجوفٌة وان

مقدمة فً سرعة التفاعالت والمفاعالت المخلوطة كلٌاً وجزئٌا، انتقال   0الملوثات الذائبة فً الطبقات الجوفٌة
  تغٌر األكسجٌن الذائب والمٌكروبات ودرجة الحرارة  0الملوثات فً االنهار والودٌان والسدود 

 
 (ساعات معتمدة 3):  هندسة مصادر الميــــاه 177مد 
هندسة مصادر المٌاه، نظرٌة االحتماالت واستخداماتها فً التخطٌط لمصادر المٌاه، االقتصاد مجاالت    

الهندسً فً التخطٌط لمصادر المٌاه، الفٌاضانات وتجنب اخطارها، ادارة وتخطٌط انمة مصادر المٌاه، 
مات الجغرافٌة وتطبٌقاتها التقنٌات المثلى )الخطٌة وغٌر الخطٌة( واستخداماتها فً مصادر المٌاه، انظمة المعلو

  .فً هندسة مصادر المٌاه

 
 (ساعات معتمدة 3):  ميكانيكا تربة متقدمــه 177مد 

دراسة النفاذٌة والتسرب فً التربة، دراسة نظرٌة االنضمام واالنضمام الثانوي، دراسة االنضمام الثالثً 
وقوة التحمل للتربة فً حالة التصرٌف وعدم  األبعاد، دراسة الهبوط وتحلٌالته، دراسة االجهادات واالنفعاالت

التصرٌف للترب المتماسكة وغٌر المتماسكة، دراسة الترب غٌر متماثلة الخواص، استقرارٌة المنحدرات 
 .ةالترابٌ

 
 (ساعات معتمدة 3):  مسلكية التربـــــة  177مد 

عة الطٌن والماء واألٌونات، نسٌج تكوٌن التربة، الصفائح السٌلٌكٌة ومعادن التربة، ماء التربة ،  مجمو 
التربة، عالقة االزاحة والجهد والزمن فً التربة، ظاهره انتفاخ التربة، مسلكٌة مقاومة القص فً التربة، 

 .ظاهرة االنهٌار فً التربة، ظاهرة التشتت فً التربة، اندماج وانضغاط التربة

 

 (ساعات معتمدة 3):  هندسة اساسات متقدمــــة 173مد 
دراسة الجٌوتقنٌة لموقع المنشؤ، االساسات السطحٌة : تحلٌل قدرة التحمل والهبوط، جسور على ارضٌة ال

مرنة، تحلٌل وتصمٌم األوتاد المعرضة الحمال ستاتٌكٌة، استعمال نظرٌة األمواج فً تحلٌل قدرة تحمل 
 .ج األوتاداألوتاد، األوتاد المعرضة لقوى السحب ، األوتاد المعرضة لقوى جانبٌة، نماذ

 

 (ساعات معتمدة 3):  المنشآت االستناديـــــة  177مد 
النظرٌات المتعلقة بضغط التربة، التحلٌل بطرٌقة الرسم، الضغط الناتج عن أحمال جانبٌة، ضغط الدمك، 

، مرونة الجدار ، تحدٌد معاٌٌر )خواص( التربة الالزمة الٌجاد ضغط التربة، تصمٌم الصفائح الوتدٌة الموثوقة
 .تصمٌم الجدران السائدة من الباطون الضخم والباطون المسلح

 

 (ساعات معتمدة 3):  ميكانيكا الصخور المتقدمــــة  177مد 
نظرٌة المرونة،  توزٌع االجهادات حول حفرٌات تحت سطح األرض، تصمٌم الحفرٌات تحت سطح الصخور 

رضٌة والهبوط، مقدمة فً استخدام أدوات القٌاس القوٌة والضعٌفة، هندسة المنحدرات الصخرٌة والحركات األ
والتقنات الحقلٌة، استخدام العناصر الحدٌة فً التحلٌل وتطبٌقاته على مسائل مٌكانٌكا الصخور، وٌتضمن هذا 

 .المساق أسلوب إجراء بعض التجارب المخبرٌة
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 (ساعات معتمدة 3):  ديناميكا التربـــــة 177مد 
كة واالهتزازات، المفاهٌم والمصطلحات األساسٌة فً األنظمة الدٌنامٌكٌة الخطٌة مقدمة فً نظرٌة الحر

المستعملة فً تحلٌل وتصمٌم المنشآت، األنظمة احادٌة ومتعددة درجات الحرٌة، اثارة هذه النظم نتٌجة لتطبٌق 
اتجاه واحد وفً  احمال خارجٌة او حركة األرض، كٌفٌة ارتداد هذه النظم، انتقال وتزاٌد هذه األمواج فً

اتجاهٌن ، منحنٌات تحمل التربة خالل تطبٌق احمال دٌنامٌكٌة لمرة واحدة او لعدة مرات، تناقص قوة تحمل 
 .التربة والتمٌع، قوة التحمل والهبوط نتٌجة احمال دٌنامٌكٌة، تحلٌل وتصمٌم قواعد االالت المٌكانٌكٌة

 

 (ساعات معتمدة 3):  خواص التربة وقياسها 171مد 
اٌجاد خواص التربة الهندسٌة، خواص االنضغاظ ، خواص مقاومة التربة لقوى القص، النفاذٌة والخاصٌة 

 .االسموزٌة، انضمام التربة واالنضمام الثانوي، انتفاخ التربة، اختبارات حقلٌة

 
 (ساعات معتمدة 3):  األساسات الوتديـــة  177مد 

د، قدرة تحمل األوتاد لقوى الضغط )وتد منفرد ، مجموعة أوتاد(، مبادىء اساسٌة، انواع األوتاد، غرس األوتا
قدرة تحمل السحب القصوى لالوتاد، قدرة تحمل األوتاد للقوى الجانبٌة، هبوط األوتاد، األوتاد والترب المنتفخة، 

  .اجراء فحص قدرة تحمل الوتد فً الموقع

 

 (ساعات معتمدة 3):  األساسات على الصخـــور 177مد 
ئص األساسات الصخرٌة، التراكٌب الجٌولوجٌة، قوة تحمل الصخور، التشوه فً الصخور، الهبوط، خصا

توزٌع االجهادات، استقرارٌة األساسات الصخرٌة، اساسات السدود الترابٌة والثقٌلة، األساسات المعررضة لقوة 
 .شد، األساسات العمٌقة داخل الصخور

 

 (ساعات معتمدة 3):  ائيةمواضيع خاصة في الهندسة االنش 173مد 
ٌشمل هذا المساق مواضٌع متقدمة فً هندسة االنشاءات وٌغطً مواضٌع غٌر مطروحة فً المواد سابقة الذكر 

 .مثل هندسة الزالزل، نظرٌة اللدونة وتطبٌقاتها

 
 (ساعات معتمدة 3):  مواضيع خاصة في هندسة المواصالت 177مد 

ندسة المواصالت، وٌغطً مواضٌع غٌر مطروحة فً المواد سابقة ٌشمل هذا المساق مواضٌع متقدمة فً ه
الذكر فً الخطة مثل تخطٌط المطارات وتصمٌمها، هندسة سكة الحدٌد، طرق تخطٌط المواصالت، االستشعار 

 .عن بعد، أنظمة المعلومات الجغرافٌة، الصور المزدوجة، تعدٌل المشاهدات
 

 (ساعات معتمدة 3):  اه والبيئةمواضيع خاصة في هندسة مصادر المي 177مد 
ٌشمل هذا المساق مواضٌع متقدمة فً هندسة المٌاه والبٌئة وٌغطً مواضٌع غٌر مطروحة فً المواد سابقة 

 .الذكر مثل هندسة النفاٌات الصلبة، حركة الرسوبٌات، الهٌدرولوجٌة االحصائٌة والدٌنامٌكا المائٌة

 
 (ساعات معتمدة 3):  ساساتمواضيع خاصة في هندسة التربة واال 177مد 

 .هندسة زالزل متقدمة، هندسة سدود متقدمة ، تسرب المٌاه فً األوساط النفاذة، جٌوتقنٌة مكبات النفاٌات
 

 
 (ساعات معتمدة 7):  أ   رسالة ماجستير177مد 
 (ساعات معتمدة 7):  رسالة ماجستير ب 177مد 

 (ساعات معتمدة 3):  ج   رسالة ماجستير177مد 
 (ساعة معتمدة صفر):  د  رسالة ماجستير 177مد 
 


