
  جامعة جرش    
  كلیة الھندسة    

  قسم الھندسة المدنیة

  2020 – 2019یة للعام ـالخطة الدراس
  معتمدة ساعة 160اعات الخطة ـمجموع س

  
  )ساعة معتمدة 27(متطلبات الجامعة  - أوالً 

  )ساعة معتمدة 15(متطلبات الجامعة اإلجباریة  .1

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة
المتطلب 
 السابق

 ---   3 علوم عسكریة 0000101

 * 0101099 3 1/مھارات اتصال باللغة العربیة 0000110

 * 0102099 3 1/مھارات اتصال باللغة االنجلیزیة 0000112

 ---   3 التربیة الوطنیة 0000113

 ---  3 ثقافة إسالمیة 0000120

 ---  0 المجتمع المدني ةتطوعي في خدمالعمل ال 0000105

 )ساعة معتمدة 12(الجامعة االختیاریة متطلبات  .2

  ساعة معتمدة من مساقات الجامعة االختیاریة 12یختار الطالب 

  
  )ساعة معتمدة 29(متطلبات الكلیة اإلجباریة  -ثانیاً 

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة
المتطلب 
 السابق

 --- 3 )1(تفاضل وتكامل  0303101

 0303101 3 )2(تفاضل وتكامل  0303102
 0303102 3 )1(معادالت تفاضلیة عادیة  0303204

 0303102 3 )1(تحلیل عددي  0303321
 --- 3 )1(فیزیاءعامة  0304101

 0304101 3 )2(فیزیاء عامة  0304102

 0304101 1 )1(فیزیاء عامة عملي  0304103
 1001099 3 أساسیات البرمجة 1001130

 0304101 2 المشاغل الھندسیة 0901201
 1001099 2 الرسم الھندسي 0901202

 0000112 2 كلیة الھندسة/مھارات االتصال 0901207
   0901502 1 أخالقیات المھنة 0901523

  )ساعة معتمدة 104(متطلبات التخصص  -ثالثاً 

  )ساعة معتمدة 95(متطلبات التخصص اإلجباریة  .1

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 طلب السابقالمت المعتمدة

 --- 3 )1( عامة كیمیاء 0301101

 --- 3 )1( الجبرالخطي 0303241

 0303241+0304101 3 استاتیكا 0901203

 0901203 3 دینامیكا 0901204

 0901203 3 المواد مقاومة 0901205

 0303101 3 الھندسة لطلبة واإلحصاء االحتماالت 0901206

 0901205+0301101 3 المواد علم 0901300

 0303321 3 ھندسیة حسابات 0901301

 0901206 2 الھندسي االقتصاد 0901302

 0301101 3 الھندسیة الجیولوجیا 0901303

 0901205 3 )1( إنشائي تحلیل 0901306

 0901206 3 المساحة 0901307

 * 0901307 1 المساحة مختبر 0901308

 0901203 3 الموائع میكانیكا 0901310

 0901300 3 الخرسانة تكنولوجیاواد اإلنشاء وم 0901314

 تكنولوجیامواد اإلنشاء و مختبر 0901315
 * 0901314 1  الخرسانة

 0901310 3 والھیدرولوجیا الھیدرولیكا 0901316

 * 0901316 1 والھیدرولوجیا الھیدرولیكا مختبر 0901317

 0901306 3 )2( إنشائي تحلیل 0901402

 0901306+0901314 3 )                  1( ةمسلح خرسانة 0901403

 0901402 3 معدنیة منشآت تصمیم 0901404

 0901316+0301101 3 البیئة ھندسة 0901408

 * 0901408 1 البیئة ھندسة مختبر 0901409

 0901307+0901204 3  والمرور لطرقھندسة ا 0901413

 0901413+0901314 3 الرصفات وتصمیم مواد 0901414

 * 0901414 1 الرصفات وتصمیم مواد مختبر 0901415

 0901303+0901205 3 التربة میكانیكا 0901416

 * 0901416 1 التربة میكانیكا مختبر 0901417

 0901416+0901403 3 خطة جدیدة /األساسات ھندسة 0901418

 0901202+0901403 2 مدني ھندسي رسم 0901419

س 115 إتمام 3 المیدانيالھندسي  التدریب 0901420  

 0901403+0901307 3 والعقود المواصفات 0901502

 0901403 3 )2( مسلحة خرسانة 0901503

 0901408 3 البیئة أنظمة تصمیم 0901524

 0901502 3 الھندسیة المشاریع إدارة 0901525

الھندسي التدریب إكمال 1  )1( تخرج مشروع 0901507  

   0901526 3 )2( تخرج مشروع 0901508

 )معتمدة اتساع 9(متطلبات التخصص االختیاریة  .2

  :معتمدة من المساقات التالیة ساعات 9یختار الطالب 

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المتطلب السابق المعتمدة

 0901402 3  خطة جدیدة/ إنشاء المباني 0901534

 0901503 3 الخرسانة مسبقة اإلجھاد 0901511

 0901402 3 حلیل إنشائي بالمصفوفاتت 0901512

 0901503+0901404 3 ھندسة الجسور 0901513

 0901413 3 النقل ھندسة 0901309

 0901414 3 صیانة الطرق 0901515

 0901414+0901413 3 ھندسة المطارات والسكك الحدیدیة 0901517

في ھندسة  مختارةمواضیع  0901528
 0901413 3 واصالتالم

 0901316 3 ادر المیاهمص 0901518

 0901316 3 ھندسة الري والصرف 0901519

 0901408 3  معالجة المخلفات السائلة والصلبة 0901529

 0901418 3 المنشآت الساندة للتربة 0901520

 0901416 3 میكانیكا الصخور 0901521

 0901418 3 األساسات على التربة المنتفخة 0901522

 0901418+0901316 3 ھندسة السدود 0901510

 0901307 3 نظمة المعلومات الجغرافیةأ 0901509

 0901307 3 االستشعار عن بعد 0901531

 0901307 3 مساحة متقدمة 0901532

تطبیقات الحاسوب في الھندسة  0901506
 موافقة القسم 3 المدنیة

 موافقة القسم 3 في الھندسة المدنیةمختارة مواضیع  0901533

  
  .السابق متطلبھا مع  متزامنة المختبرات في التسجیل جوزی   )*(

 فمت الطالب ویكون عملیة ساعة 280 المیداني التدریب لمدة األدنى الحد ً  رغا
 .صصبالتخ عالقة ذات مؤسسة في للتدریب

 مستوى المتحان الجامعة في فیھ قبل الذي الفصل بدایة في یتقدم أن الطالب على  
 فأكثر) 50( عالمة على حصولھ حالة وفي وحاسوب، ة،إنجلیزی ولغة عربیة، لغة
 حالة وفي فیھا، نجح التي المادة لتلك استدراكیة مادة دراسة من یعفى منھا أي في

 علیھ منھا، أي في  النجاح یحقق لم أو منھا، أي في لالمتحان الطالب تقدم عدم
 في النجاح ویعتبر. فیھا لالمتحان یتقدم لم التي لتلك استدراكیة مادة ودراسة تسجیل
 .التخرج متطلبات من االستدراكیة المواد

  
  رئیس قسم الھندسة المدنیة

  م 26/8/2019

  



  

  )ساعة معتمدة 12(متطلبات الجامعة االختیاریة 

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق
   3 التفكیر واإلبداع 0000114
   3 الكتابة والتعبیر 0000116
   3 )القضیة الفلسطینیة(القدس  0000118
   3 حقوق اإلنسان 0000122
   3 قضایا قانونیة معاصرة 0000124
   3 مقدمة في االقتصاد 0000126
   3 نقل المعرفة 0000128
   3 مقدمة في علم النفس 0000130
   3 أخالقیات والسلوك 0000132
   3 علم البیئة والزراعة 0000136
   3 التغیر المناخي وسیاسة االستدامة 0000138
   3 الغذاء في حیاتنا 0000139
   3 أساسیات في مھارات الحاسوب 0000140
   3 مدخل إلى الحاسوب واإلنترنت 0000142
   3 أساسیات في اللغة العربیة 0000144
   3 اإلسالم وقضایا العصر 0000145

  

 


