
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-4(1)كيمياء عامة  كيم101-1ريادة االعمال ريد2101مقدمة في الرياضيات ريض140

-4(1)فيزياء عامة  فيز103-3مهارات الحاسب تقن8140(1)اللغة االنجليزية  نجم140

س-/ريض 3150حساب التكامل ريض106-2مهارات االتصال علم3140مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج140

س-/ريض 3150المتجهات والمصفوفات ريض107س-/ريض3140حساب التفاضل ريض1150(2)الصحة واللياقة  صحه150

-3التحرير الفني نجم107س-/نجم 8140(2)اللغة االنجليزية  نجم150

1717

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/هعم 3201الديناميكا هعم202س-/هعم 2104مقدمة في التصميم الهندسي هعم2105المهارات اللغوية عرب101

3االستاتيكا هعم4201(2)فيزياء عامة  فيز104
س    -/ريض106

س-/ريض107
3الطرائق العددية ريض254

ريض    204

س-/هعم  209

س-/هعم 3201ميكانيكا المواد همد302س-/ريض 3203المعادالت التفاضلية ريض3204اساسيات الرسم الهندسي هعم104

1معمل ميكانيكا المواد همد305-3برمجة الحاسوب هعم3209مهارات االتصال للمهندسين نجم108
س     -/هعم201

م-/همد302

س-/ هعم2201ميكانيكا الموائع همد320س-/ريض 3107القياسات المكانية همس3212حساب التفاضل والتكامل ريض203

س-/ريض 3203االحتماالت واالحصاء الهندسي احص324

1615

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

فرعي: نوع اخلطةاهلندسة املدنيةCE:التخصص اهلندسة املدنية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة: كلية 

مستوى: مسمتزامن: مسابق:س

السادس

جبارية 
إ

(1
)

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

األول: االصدار 

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة 

األول

المتطلب

اخلامسالرابع

المتطلب

-

-

-

-

14

س   -/ ريض 106

س-/ريض 107

معدل:مع 

اجملموع

اجملموع

اجملموع15

اجملموعاجملموع

البكالوريوس:الدرجة   االنشاءات واجليوتكنيكيةSTC: املسار 

2الصناعة والبيئة هعم302

كيم          101

فيز          104

س-/ريض107

الثالث

ساعات: سع

-

-

-

-

الثاني



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

4(1)تصميم خرسانة مسلحة  همد3370خواص واختبار المواد االنشائية همد306
س    -/همد306

س-/همد360
-2التحرير العربي عرب103

-2اخالقيات المهنة سلم2107هيدروليكا همد324

3معدات واساليب التشييد همد1417معمل الهيدروليكا همد325
س   -/همد 370

س-/ همد 382

2االساسات هندسةهمد 4483-1-تحليل انشائي  همد360
س     -/همد370

س-/ همد481

-2(1)مشروع تخرج  همد1496معمل ميكانيكيا التربة همد380

12-هندسة جيوتكنيكية  همد382

2هيدرولوجيا همد424

2انظمة االمداد بالمياه والصرف همد2447أنظمة النقل همد430
هعم     302

س-/همد324

س-/همد2382(2)هندسة جيوتكنيكية  همد481
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املستوى

اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

2-لطلبة المدني- انشاء معماريعمر239

2االقتصاد الهندسي هعم403

2االدارة الهندسية هعم404

2(2)مشروع تخرج  هعم497

1تدريب عملي همد999

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

العاشر

السابع

المتطلب

-

المتطلب

اجملموع

التاسعالثامن

سابق:س

س         -/همد302

س-/ همد305

س     -/همد 320

م-/همد324

س-/همد 302

س       -/همد 302

م-/همد 382

مستوى: مسمتزامن: م

9

س-/همد496

-

اجملموع

-

ساعات: سعمعدل:مع 

س-/همد302

األول: االصدار فرعي: نوع اخلطةاهلندسة املدنيةCE:التخصص اهلندسة املدنية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة: كلية 

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة  االنشاءات واجليوتكنيكيةSTC: املسار 

س-/همد 320

س-/همد 324

س-/همد370

اجملموعاجملموع

جبارية 
إ

(1
)

17

س-/احص324

جبارية 
إ

(1
)

3هندسة الطرق همد431

س     -/همد 380

س     -/همد 382

س-/ همد 430

1معمل الطرق همد432

س     -/همد 380

س    -/همد 382

س     -/ همد 430

م-/همد431

1معمل المياه ومياه الصرف همد443

هعم       302

س      -/همد324

م-/همد448

2معالجة المياه ومياه الصرف همد448

كيم      101

هعم     302

س-/همد324



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

3هندسة االساسات العميقة همد484س-/همد3360(2)تحليل انشائي  همد460
س    -/همد481

س-/همد483

س-/همد3481مقدمة لميكانيكا الصخور همد485س-/همد3470تحليل وتصميم المباني همد462

 همد464
تحليل انشائي باستخدام العناصر 

المحدودة
3تحسين المواد الجيوتكنيكية همد486س-/همد3370

س     -/همد481

س-/همد483

 همد487س-/همد3370هندسة الجسور همد466
الهندسة الجيوتكنيكية في المناطق 

القاحلة
س-/همد3481

 همد488س-/همد3370التصميم المقاوم للرياح والزالزل همد468
مواضيع مختارة في الهندسة 

الجيوتكنيكية
س-/همد3481

15س-/همد3370(2)تصميم الخرسانة المسلحة همد470

س-/همد3360االنشاءات المعدنيةهمد473

س-/همد3370تصميم الخرسانة سابقة االجهادهمد475

س-/همد3306اساسيات تكنولوجيا الخرسانةهمد477

س-/همد3370تأهيل المنشآت الخرسانية المسلحةهمد479

30

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

18

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

متطلبات من خارج القسم:الفئة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

اجملموع

متزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

اهلندسة املدنيةCE:التخصص اهلندسة املدنية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة: كلية 

164:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة  االنشاءات واجليوتكنيكيةSTC: املسار 

( ساعات6 ) 3اختيارية : اجملموعة 

(ساعات6) 1اختيارية: اجملموعة 

مستوى: مس

(ساعات6) 2اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات من داخل القسم: الفئة  

األول: االصدار فرعي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل


