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 السنة األولى
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المادة رقم المادة
 الساعات

المتطلب 
 السابق

المتطلب 
عدد  اسم المادة رقم المادة  المتزامن

المتطلب  المتطلب السابق الساعات
 المتزامن

    2 رسم ھندسي   0871102    3 التربیة الوطنیة 0161201
   3 )1( فیزیاء عامة 0111202    3 )1ریاضیات ( 0111101
  0111101 3 )2ریاضیات ( 0112102    1 مشاغل ھندسیة 0871101
  0331200 3 مھارات حاسوب ( الھندسة ) 0811201    3 كیمیاء عامة للھندسة 0911567
  0121181 3 جیولوجیا ھندسیة 0862400  0911567  1 كیمیاء عامة عملي للھندسة   0911568
    3 متطلب جامعة اختیاري -    0161100 3 )1غة العربیة (مھارات اإلتصال بالل 0161101
         0171100 3 )1نجلیزیة (مھارات اإلتصال باللغة اإل 0121181

 ساعة 17                                          المجموع                                         ساعة 17                       المجموع                                                   

 لثانیةالسنة ا
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المادة رقم المادة
 الساعات

المتطلب 
 السابق

المتطلب 
عدد  اسم المادة رقم المادة  المتزامن

المتطلب  المتطلب السابق الساعات
 المتزامن

   0832103 3 )2ریاضیات  ھندسیة (  0832104   0112102 * 3 )1ات ھندسیة (ریاضی 0832103
  0862101 * 3 مقاومة الموا د 0862200   0121181 1 كتابة فنیة 0812101
  0111101 3 مساحة 0862102   0111202 3 ستاتیكا 0862101
 0862102  1 مختبر مساحة 0862103   0111101 3 إحصاء ھندسي 0832107
   3 تكنولوجیا خرسانة و مواد ھندسیة 0862201   0111202 3 )2فیزیاء عامة  ( 0111203
 0862201  1 مختبر تكنولوجیا  خرسانة و مواد ھندسیة 0862202  0111202  1 فیزیاء عامة عملي 0111204

   3 متطلب جامعة اختیاري  -    3 متطلب جامعة اختیاري -
 ساعة 17                        المجموع                                                      ساعة  17                                                     المجموع                  

 الثالثة السنة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المادة رقم المادة
 الساعات

المتطلب 
 لسابقا

المتطلب 
عدد  اسم المادة رقم المادة  المتزامن

المتطلب  المتطلب السابق الساعات
 المتزامن

  0863203 3 )2تحلیل إنشائي ( 0863204   0862200 3 )1تحلیل إنشائي ( 0863203

 0862102 3 ھندسة النقل 0863300
 

  0863300 3 تصمیم مسارات الطرق والسكك الحدیدیة 0863301  

 0862200 * 3 الھندسة الجیوتقنیة 0863401   0862101 * 3 میكانیكا الموائع 0833106
 

 

 0863401  1 مختبر الھندسة الجیوتقنیة 0863402   0832104 3 تحلیالت عددیة 0833105
  0833106 3 ھندسة مائیات 0863500    3 متطلب جامعة اختیاري  -

 0863500  1 مختبر میكانیكا موائع و مائیات 0863501      
  0833105 3 ریاضیات ھندسیة تطبیقیة 0813108      

 ساعة 17            المجموع                                                     جموعالم  ساعة 15                 المجموع                                                     

 الرابعة السنة
 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المادة رقم المادة
 الساعات

المتطلب 
 السابق

المتطلب 
عدد  اسم المادة رقم المادة  المتزامن

المتطلب  المتطلب السابق الساعات
 المتزامن

 0863204   3 )2تصمیم الخرسانة المسلحة ( 0864206   0111101 3 االقتصاد واإلدارة الھندسیة 0874106
* 0864205  

 0862201 3 )1تصمیم الخرسانة المسلحة (  0864205
0863203 

  0863300 3 تصمیم رصفات الطرق وھندسة المطارات 0864303  

0864303  1 مختبر رصفات الطرق وھندسة المطارات 0864304   0863204 3 تصمبم المنشآت المعدنیة 0864207
  

 0832107 * 3 ھندسة الطرق والمرور 0864302
   0863300 

  0864205 3 مواصفات وعقود وحساب كمیات 0864701  

  0863500 3 الھندسة البیئیة والصرف الصحي 0864504   0863500 3 الھیدرولوجیا الھندسیة 0864502
 0864504  1 مختبر الھندسة البیئیة والصرف الصحي 0864505      
  0121181 1 أخالقیات مھنة الھندسة 0812102      

 ساعة 15                         المجموع                                                       ساعة 15                  المجموع                                                    

                                                        
 
 
 

 السنة الخامسة 

 الفصل الصیفي
 المتطلب المتزامن المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
بنجاح س. م 110نھاءإ 3 التدریب المیداني 0864901    

ساعة                                                   المجموع 3    

 الفصل الدراسي الثاني  ي األولالفصل الدراس

عدد  اسم المادة رقم المادة
 الساعات

المتطلب 
 السابق

المتطلب 
عدد  اسم المادة رقم المادة  المتزامن

 الساعات
المتطلب 
 السابق

المتطلب 
 المتزامن

   3 العلوم العسكریة ⸋ 0161200    0864504 3 معالجة المخلفات السائلة و الصلبة 0865503

 0863401 3 ھندسة األساسات 0864403
  0864701 3 إدارة المشاریع اإلنشائیة 0865702    0864205

 120 نھاءإ 1 )1مشروع تخرج ( 0865902
  0865902 2 )2( تخرج مشروع 0865903   بنجاح س. م

 0863204 3 ھندسة الجسور 0865208
   3 متطلب تخصص اختیاري  -    0864205

   3 متطلب تخصص اختیاري  -     3  اختیاري متطلب جامعة -
 ساعة 14                         المجموع                                                     ساعة 13                   المجموع                                                      

 
 السابق قبل تسجیل المادةالمتطلب یجب على الطالب النجاح في ھذا  *

 ستثناء (غیر األردنیین)اإل⸋ 
 

 


