
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-4(1)كيمياء عامه كيم101-1ريادة األعمالريد2101مقدمه في الرياضياتريض140

-4(1)فيزياء عامهفيز103-3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزيةنجم140

س-/ريض3150حساب التكاملريض106-2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعليم والتفكير والبحثنهج140

س-/ريض3150المتجهات والمصفوفاتريض107س-/ريض3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقة صحه150

-3التحرير الفنينجم107س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150

1717

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/هعم3201الديناميكاهعم202س-/هعم2104مقدمه في التصميم الهندسيهعم2105المهارات اللغويةعرب101

3االستاتيكاهعم4201(2)فيزياء عامهفيز104
س -/ريض106

س-/ريض107
3الطرائق العدديةريض254

س -/ريض204

س-/هعم209

س-/هعم3201ميكانيكا الموادهمد302س-/ريض3203المعادالت التفاضليةريض3204اساسيات الرسم الهندسيهعم104

1معمل ميكانيكا الموادهمد305-3برمجه الحاسوبهعم3209مهارات االتصال للمهندسيننجم108
س -/هعم201

م-/همد302

س-/هعم2201ميكانيكا الموائعهمد320س-/ريض3107القياسات المكانيةهمس3212حساب التفاضل والتكاملريض203

س-/ريض3203االحتماالت واالحصاء الهندسياحص324

1615

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

1: االصدار  هندسه مدنيةCEالتخصص 

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

اهلندسة املدنية:  اخلطة الدراسية لقسم كلية اهلندسة

اجملموعاجملموع14اجملموع

البكالوريوس:الدرجة  تشييدTRC: املسار   النقل وإدارةال

اجملموع

-

-

-

-

2الصناعة والبيئةهعم302

س -/كيم101

س -/فيز104

س-/ريض107

جبارية 
إ

(1
)

-

-

-

-

السادساخلامسالرابع

الثالثالثانياألول

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع 

المتطلب

س -/ريض106

س-/ريض107

اجملموع15اجملموع

سابق:س



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

4(1)تصميم خرسانة مسلحة همد3370خواص واختبار المواد اإلنشائيةهمد306
س -/همد306

س-/همد360
-2التحرير العربيعرب103

-2اخالقيات المهنةسلم2107هيدروليكاهمد324

3معدات واساليب التشييدهمد1417معمل الهيدروليكاهمد325
س -/همد370

س-/همد382

2هندسه األساساتهمد14483-تحليل إنشائيهمد360
س -/همد370

س-/همد481

-2(1)مشروع تخرج همد1496معمل ميكانيكا التربةهمد380

12-هندسه جيوتكنيكيةهمد382

2هيدرولوجياهمد424

2أنظمة اإلمداد بالمياه والصرفهمد2447انظمه النقلهمد430
س  -/هعم302

س-/همد324

س-/همد2382(2)هندسه جيوتكنيكية همد481

1511

املستوى

اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

2-لطلبه المدني- انشاء معمارىعمر239

2االقتصاد الهندسيهعم403

2االدارة الهندسيةهعم404

2(2)مشروع تخرجهمد497

1تدريب عمليهمد999

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

1: االصدار  هندسه مدنيةCEالتخصص 

الطالب:  اخلطة تشمل

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/احص324

س-/همد302

م-/همد324

17اجملموع

اهلندسة املدنية:  اخلطة الدراسية لقسم كلية اهلندسة

تشييدTRC: املسار  164:ساعات اخلطةالبكالوريوس:الدرجة  النقل وإدارةال

اجملموعاجملموع

س      -/همد302

س-/همد305

س-/همد320

س      -/همد320

م-/همد324

س-/همد302

س    -/همد302

م-/همد382

العاشر

التاسعالثامنالسابع

3هندسه الطرقهمد431

س -/همد380

س -/همد382

س-/همد430

1معمل الطرقهمد432

س -/همد380

س -/همد382

س -/همد430

م-/همد431

1معمل المياه ومياه الصرفهمد443

س -/هعم302

س     -/همد324

م-/ همد448

2معالجة المياه ومياه الصرفهمد448

س -/كيم101

س -/هعم302

س-/همد324

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

-

9اجملموع

س-/همد370

-

-

س-/همد496



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

م-/همد3417مباديء عقود التشييدهمد411س-/همد3431هندسه السكك الحديديةهمد453

م-/همد3417التقديروالتحكم في التكلفةهمد412س-/همد3430هندسه المرورهمد436

م-/همد3417جدولة التشييدهمد413س-/همد3431تحليل وتصميم نظم الرصفياتهمد437

م-/همد3417إدارة التشييدهمد414س-/همد3430النقل العام الحضريهمد438

15س-/همد3431صيانة الرصفهمد439

15

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

مستوى: مس

( ساعات6)3اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

متطلبات اجلامعة:الفئة 

(ساعات6) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة  

( ساعة6) 2اختيارية : اجملموعة 

1: االصدار  هندسه مدنيةCEالتخصص اهلندسة املدنية:  اخلطة الدراسية لقسم كلية اهلندسة

تشييدTRC: املسار  الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطةالبكالوريوس:الدرجة  النقل وإدارةال


