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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4141 مهد 4141الرقم والرمز   : 

 Course Title: ESTIMATION OF تقدير مشاريع التشييداسم املقرر     : 

CONSTRUCTION PROJECTS 

 Credits            : 3 (3,1, 0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 3101هنع و 4010 متطلب سابق  :
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : GE 4010 and CE 3101 

Co-requisite    : 

 Level               :  9th or 10th العاشرالتاسع أو :   املستوى     

. رةحتليل املخاطت و لتأميناوا لنقلحتديد التكلفة مبا فيها العمالة، ا .حساب الكميات من الرسومات واملواصفاتكيفية 
 كاليف.التو ميات الك  يف حساباستخدامات برامج احلاسب اآليل .ملشاريع هندسة مدنية منوذجيةرسم وتفاصيل 

Quantity take-off from plans and specifications. Cost determination including labor, 

transportation, insurance and risk analysis. Drawing and detailing of a typical civil 

engineering projects. Use of computer programs for quantity and cost determination. 

  Text Books الكتب المقررة: 

Hojjat Adeli, Asim Karim, "Construction Scheduling, Cost Optimization, and 

Management", Taylor & Francis, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Clifford F. Gray, Erik W. Larson, "Project Management", McGraw Hill 

Professional, Last Edition. 

2. Dennis Lock, "Project Management", Gower Publishing, Ltd, Last Edition. 

 اسيلدر موافقة جملس القسم جبلسته         للعام ا
/      واليت عقدت بتاريخ   هـ 1430/1431

 هـ 1430/

ي سموافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدرا
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE   4161 مهد 4161الرقم والرمز   : 

 Course Title: CONSTRUCTION SPECIFICATIONS مواصفات وعقود التشييداسم املقرر     : 

AND CONTRACTS 

 Credits            : 3 (3,1, 0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 3101متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 3101 

Co-requisite    : 

  Level               :  9th or 10th التاسع أو العاشر:   املستوى     

ة ة واخلاصة. تسويروط العامالش ،العامة النواحي القانونية لألعمال اهلندسية .العقود حسب القوانني السعوديةفات و املواص
 أنواع العقود .كدس واملالاملهنللمقاول و  مواصفات مواد التشييد طبقا ملواصفات قياسية خمتلفة. عقود التشييداخلالفات. 

د عقو  الصناعي، طهيكلية النشا : ارةالتنظيم واإلد .واملسؤوليات املهنية )العطاء( استاتيجيات املناقصات .مستندات العقدو 
 طبقايئة التقديرات املفصلة هت .فتكاليضبط احلسابات وال :اجلدولة والتسعي .التقدير والضبطو  اإلنشاء، التأمني. التخطيط

 .العقدوثائق ل
Specifications and contracts observed by Saudis laws. Legal aspects of engineering public 

works, general and special conditions. Settlement of disputes. Specifications of construction 

materials according to different standards. Construction contracting for contractors, 

architects/engineers and owners. Types of contracts and contract documents. Bidding strategies 

and professional liabilities. Organization and administration : industry structure, construction 

contracts, insurance. Planning, estimating, and control. Scheduling and pricing : accounting 

and cost control. Preparing detailed estimates according to contract documents. 

  Text Books الكتب المقررة: 

P. D. V. Marsh, "Contracting for Engineering and Construction Projects", Gower Publishing, 

Ltd, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Stephen Wearne, "Civil Engineering Contracts", Thomas Telford, Last Edition. 

2. Henry Henkin, "Drafting Engineering Contracts", Taylor & Francis, Last Edition. 

موافقة جملس القسم جبلسته للعام الدراسي 
 هـ واليت عقدت بتاريخ  1428/1430

 هـ 1430/   /    

 هـ 1430/1431للعام الدراسي      موافقة جملس الكلية جبلسته    
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   /

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4181 مهد 4181الرقم والرمز   : 

 ييدالتش مشاريعختطيط وتنظيم وجدولة اسم املقرر: 
Course Title: PLANNING, ORGANIZING AND 

SCHEDULING OF CONSTRUCTION 

PROJECTS 

 Credits            : 3 (3,1, 0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 

 مهد 3101هنع و 4010 متطلب سابق  :

 متطلب مرافق : 
Pre-requisite   : GE 4010 and CE 3101 

Co-requisite    : 

   Level               : 9th or 10th التاسع أو العاشر : املستوى      

ر ، جدولة عامة لعماملشروع أطراف ، العالقات واملسئوليات بنياالستكشاف املبدئي للموقع : وسائل اإلدارة ،التشييد كصناعة
مي ة التخطيط التنظيدراس .يلاآل واحلاسب باستخدام طريقة املسار احلرج وجدولتها املشروع الدوري، حتديد األنشطة وتسلسلها

األنشطة  مج األمان. دراسةرية وبراالبش وتشمل مهام اإلدارة األساسية، وضع األهداف والغايات، إدارة املوارد ألنشطة شركة إنشاء
ل املوارد حتلييت تشمل الء و  اإلنشاخدمة يف، دراسة املفاضلة بني التكلفة والوقت لتقنيات اجلدولة املستملشاريع التشييدالتخطيطية 

 مع الزمن وحتديثها. مقدمة لتحليل إنتاج العمالة واآلالت.  تكاليفوال
Construction as an industry, methods of management: Initial investigation of the site, 

relationships and responsibilities of project parties. General scheduling of the periodical life of 

the project, defining project activities, their sequences and scheduling using the critical path 

method and computer techniques. Investigating the organizational planning activities in a 

construction organization, including basic management functions, setting goals and objectives, 

human resources management, and safety programs. Investigation of the planning activities 

for construction projects and detailed investigation of the scheduling techniques used in 

construction, including resource and time-cost analysis, and project updating. Introduction to 

labor production and equipment analysis. 

  Text Books الكتب المقررة: 

Harold Kerzner, "Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 

Controlling", John Wiley and Sons, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Clifford F. Gray, Erik W. Larson, "Project Management", McGraw Hill Professional, Last 

Edition. 

2. Dennis Lock, "Project Management", Gower Publishing, Ltd, Last Edition. 

 راسيللعام الد        موافقة جملس القسم جبلسته 
 واليت عقدت بتاريخ  هـ1428/1430

 هـ 1430/   /    

 1430/1431موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:
 التوقيع:

 االسم:
 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE   4191  مهد 4191  الرقم والرمز   :

 Course Title: ADVANCED تشييد متقدم أساليباسم املقرر     : 

CONSTRUCTION METHODS 

 Credits            :  3 (3,1, 0)   (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

  مهد 3101 متطلب سابق  :
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 3101 

Co-requisite    : 

  Level               :  9th or 10th : التاسع أو العاشر     املستوى  

نشآت املعلقة امل .(واخلرسانية املعدنية ملنشآتا)التشييد املرتفع  .إنتاج ونقل وتركيب املعدات املستخدمـة يف اخلرسانـة سابقـة الصنع
 ذكر.سابقة ال ملنشئاتا مشاريع راقبةوم طرق ختطيط .طرق التشييد واملعدات املستخدمة يف املنشآت املدفونة بحرية.النشآت املو 

 استخدامات احلاسب اآليل يف تصنيع املواد اخلرسانية.
Production, transporting, and placing the equipments used in the precast concrete. Steel and 

concrete high rise constructions. Suspension and sea structures. Methods and equipments 

used in buried structures. Methods of planning and supervising the up mentioned structures. 

The use of computer in manufacturing of concrete materials. 

  Text Books الكتب المقررة: 

Roy Chudley, Roger Greeno, Colin Bassett, "Advanced Construction Technology", 

Longman, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Jerry Irvine, "Advanced Construction Techniques", California Rocketry, Last Edition. 

2. J. R. Illingworth, "Construction Methods and Planning", Taylor & Francis, Last Edition. 

ي جملس القسم جبلسته         للعام الدراسموافقة 
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

ي موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراس
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 مقرر دراسي نموذج وصف

 Code & No.    : CE 4230 مهد 4230الرقم والرمز   : 

 Course Title : HYDRAULIC STRUCTURES املنشآت املائيةاسم املقرر     : 

 Credits            : 3(3,1,0)   (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 3221متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 3221 

Co-requisite    : 

  Level               :  9th or 10th التاسع أو العاشر:        املستوى

ة خلف املنشآت ديد الطاقتب .تالعبارات، السيفونات، والبدال : منشآت التقاطع .تصميم منشآت مداخل وخمارج قنوات الري
 التلقائية والسدود.املائية . تصميم املفيضات املائية واملفيضات املائية 

Design of inlet and outlet structures for irrigation canals. Cross structures : culverts, siphons 

and aqueducts. Energy dissipation downstream hydraulic structures. Design of Spillways, 

siphon spillways and dams. 

  Text Books الكتب المقررة: 

Pavel Novák, A. I. B. Moffat, C. Nalluri, "Hydraulic Structures", Taylor & Francis, Last 

Edition. 

 References المراجع: 

1. Armin Schoklitsch, Samuel Schulits, Lorenz George Straub, "Hydraulic Structures: A 

Text and Handbook", The American Society of Mechanical Engineers, Last Edition. 

2. C. D. Smith, "Hydraulic Structures", University of Saskatchewan, Last Edition. 

 موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراسي
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 يموافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراس
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4251  مهد 4251الرقم والرمز   :

 Course Title: IRRIGATION AND DRAINAGE والصرفهندسة الري اسم املقرر     : 

ENGINEERING 

 Credits            : 3(3,1, 0)   (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 3221متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 3221 
Co-requisite    : 

  Level               :  9th or 10th التاسع أو العاشر:   املستوى     

القتصادية لنواحي اا .لصرفالري وا تصميم وتنفيذ نظم أساسيات ومبادئ .مياه الرينوعية مصادر و  .والصرفأنظمة الري 
امليكنة األجهزة و  .الصرفو والري  ةلزراعتشغيل وصيانة نظم ا .واهليدروليكية واإلنشائية يف نظم الزراعة والري والصرف املختلفة

 .بية السعوديةيف اململكة العر  والصرف الري يف واملواد املستخدمة
Irrigation and drainage systems. Sources and quality of water for irrigation. Bases and 

principles, design and implementation of irrigation and drainage systems. Economical, 

hydraulic and structural concepts of the different agricultural, irrigation and drainage 

systems. Operation and maintenance of the agricultural, irrigation and drainage systems. The 

instrumentation, machinery and materials used for irrigation and drainage in Saudi Arabia. 
  Text Books الكتب المقررة: 

R.K. Sharma, T.K. Sharma, "Textbook of Irrigation Engineering: Irrigation and Drainage 

V.1", Oxford & IBH Publishing Company Private, Limited, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Rick G. Allen, "Management of Irrigation and Drainage Systems: Integrated 

Perspectives", American Society of Civil Engineers, Last Edition. 

2. Ted Engman, "Irrigation & Drainage: Saving a Threatened Resource : in Search of 

Solutions", American Society of Civil Engineers, Last Edition. 

 اسيموافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدر 
 دت بتاريخ  واليت عق هـ 1430/1431

 هـ 1430/   /   

موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:



___________________________________________________________________________ 
فحة ص                                                                                     الخرج جامعة  –كلية الهندسة  -الخطة الدراسية 

(200) 

 

 
 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4261  مهد 4261 الرقم والرمز   :

 Course Title: GROUNDWATER ENGINEERING اسم املقرر: هندسة املياه اجلوفية

 Credits            : 3(3,1, 0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 3221متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 3221 
Co-requisite    : 

  Level               :  9th or 10th : التاسع أو العاشر    املستوى   

عها :أنوا اآلبار .اسيةدالت األساملعاالقواعد و  : حركة املياه اجلوفية .)الطبقات اجليولوجية( هامكامن و مقدمة عن املياه اجلوفية
لنماذج ااستخدام  .ه اجلوفيةامليا دارةإو ث وتلو  )جودة( نوعية ،اختبار املكمن اجلويف والتحليل الشبكي لسريان املياه اجلوفية .وخصائصها

 تطبيقات باستخدام احلاسب اآليل.  و الرياضية يف هندسة املياه اجلوفية
Introduction to groundwater and its layers. Groundwater movement: Basic principles and 

fundamental equations. Water wells : types and chracteristics. Aquifer test and flow net analysis. 

Quality, pollution and management of groundwater. Groundwater modeling and techniques with 

computer applications.  

  Text Books الكتب المقررة: 

Abdel-Aziz Ismail Kashef, "Groundwater Engineering", McGraw-Hill, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Jacques W. Delleur, "The Handbook of Groundwater Engineering", Springer, Last Edition. 

2. William Clarence Walton, "Principles of Groundwater Engineering", CRC Press, Last Edition. 

سي موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدرا
 ـه 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 هـ 1430/1431موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   /

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4271 مهد 4271الرقم والرمز   : 

 Course Title : WATER RERESOURCES ختطيط وإدارة املوارد املائيةاسم املقرر     : 

PLANNING AND MANAGEMENT 

 Credits            : 3(3,1, 0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 3221هنع و 4010 متطلب سابق  :
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : GE 4010 and CE 3221 

Co-requisite    : 

  Level               : 9th or 10th التاسع أو العاشر:   املستوى     

وارد املائية مشاريع امل .ألغراضمتعددة ا ياهموارد امل ملشاريع التخطيطو  التحليل االقتصادي .أسس وأهداف ختطيط وإدارة املوارد املائية
وياته، مراحل التخطيط ومست ؛التحكمو  ادة: التخطيط، التنظيم، القي يف اإلدارة أساسيات .حتليل املخاطرو  وطرق تقوميها امكوناهت :

بني  زنة()املوا املالئمة، يد باملياهالتزو  ، طرق تقديراالحتياجات من املاء: طرق تقدير  طرق اختاذ القرار. العرض والطلب على املياه
االت لسياسية. دراسة حتماعية وا، االجةالبيئيالتشريعية، رد املياه : اجلوانب االقتصادية، التخطيط مو  مهمةالعرض والطلب. جوانب 

 : إدارة وختطيط موارد املياه يف اململكة العربية السعودية. تطبيقية
Bases and objectives of water resources planning and management. Economical analysis and 

planning of multi-purpose water resources projects. Water resources projects: constituents, 

assessment methods and risk analysis. Management principles: planning, organizing, leading 

and controlling; planning stages and levels, decision making techniques.  Water demand and 

supply:  water demand estimation methods, water supply estimation methods, balance between 

water supply and demand.  Important aspects in water resources planning:  economic, 

legislative, environmental, social and political aspects.  Case study:  Water resources planning 

and management in Saudi Arabia. 

  Text Books الكتب المقررة: 

Helweg, "Water Resources Planning and Management", John Wiley and Sons Ltd, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Nebraska Water Resources Center, Nebraska Water Resources Center, Water Resources 

Center, University of Nebraska (Lincoln campus), "Water Resources Planning and 

Management", Published by The Center, Last Edition. 

2. Sharad Kumar Jain, Vijay P. Singh, "Water Resources Systems Planning and Management", 

Elsevier, Last Edition. 

 موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراسي
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4361 مهد 4361الرقم والرمز   : 

 Course Title : TRAFFIC ENGINEERING وختطيط املرورهندسة اسم املقرر  : 

AND PLANNING 

 Credits            :  3 (3,1, 0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 4350متطلب سابق  : 
 رافق : متطلب م

Pre-requisite   : CE 4350 

Co-requisite    : 

  Level               : 9th or 10th التاسع أو العاشر:    املستوى    

شاة لواحد، ممرات املااالجتاه  وارعش .تصميم وتنفيذ وتداخل وتوقيت إشارات املرور، تنظيم السرعة : قوانني وتعليمات املرور
 إدارة هندسة املرور. .ات كتل العبوراعتبار  و والدراجات

Traffic laws and ordinances: design and application of signs, markings, and signals, timing of 

isolated and interconnected signals, speed regulation. One-way streets, pedestrian, bicycle, 

and mass transit considerations. Traffic engineering administration.  

  Text Books الكتب المقررة: 

Mike Slinn, Paul Matthews, Peter Guest, "Traffic Engineering Design", Butterworth-

Heinemann, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Roger P. Roess, Elena S. Prassas, William R. McShane, "Traffic Engineering", 

Pearson/Prentice Hall, Last Edition. 

2. James L. Pline, "Traffic Engineering Handbook", Institute of Transportation Engineers, 

Last Edition. 

ي موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراس
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

ي قة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسمواف
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4371 مهد 4371الرقم والرمز   : 

 Course Title : URBAN AND REGIONAL ل يف املدن واملناطقاسم املقرر : ختطيط النق

TRANSPORTATION PLANNING 

 Credits            :  3 (3,1, 0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 3331متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 3331 

Co-requisite    : 

  Level               : 9th or 10th عاشر: التاسع أو ال   املستوى    

 .حب القراراجه صاالرئيسية اليت تو قضايا أبعاد ال .خصائص أنظمة النقل يف املدن، وطرق ختطيطها وحتليلها
Characteristics of urban transportation systems, planning and analysis methods. The 

dimensions of key policy issues confronting decision maker. 

  Text Books الكتب المقررة: 

Roger Creighton, "Urban Transportation Planning", University of Illinois Press, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Sigurd Grava, "Urban Transportation Systems", McGraw-Hill Professional, Last Edition. 

2. Jonathan Lewis Gifford, "Flexible Urban Transportation", Emerald Group Publishing, 

Last Edition. 

 اسيموافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدر 
 واليت عقدت بتاريخ هـ 1430/1431

 هـ 1430/   /    

 1430/1431موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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(204) 

 

 
 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4381 مهد 4381الرقم والرمز   : 

 Course Title : GEOGRAPHIC INFORMATION ةندسأنظمة املعلومات اجلغرافية يف اهلاسم املقرر: 

SYSTEMS IN ENGINEERING 

 Credits            : 3 (3,1, 0)   (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 2311متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 2311 

Co-requisite    : 

  Level               : 9th or 10th التاسع أو العاشر:    ستوى    امل

ة سدمسائل اهلنتقييم ل ومنذجة و حتلي يفاألنظمة  هذهمقدمة لتطبيقات أنظمة املعلومات اجلغرافية يف اهلندسة املدنية. استخدام 
انات ومتثيلها طوبوغرافية البيملتعلقة بااسوب تعريف البيانات وانواع العالقات، وعمليات احل : املدنية. تصميم وبناء قواعد البيانات

 التحليل يفدمة الطرق املتق جلغرافية.مات اقنيات مجعها وأنواعها وتركيب استبياناهتا وحتليلها باستخدام أنظمة املعلو ومنذجتها وت
 وتقدمي النتائج.

Introduction to the application of geographic information systems (GIS) to civil engineering. 

GIS as a tool for analysis, modeling, and evaluation of civil engineering problems. The 

design of spatial databases: definition of spatial data, data types, spatial relationships, 

computer operation on spatial data, topology in spatial data, data models, data capture 

techniques, database types, composition of spatial queries, analysis of engineering data using 

a GIS. Complex analysis of polygon and linear features, presentation of results. 

  Text Books الكتب المقررة: 

Paul V. Bolstad, "GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems.", 

Eider Pr, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Tor Bernhardsen, "Geographic Information Systems: An Introduction", John Wiley and 

Sons, Last Edition. 

2. Nancy J. Obermeyer, Jeffrey K. Pinto, "Managing Geographic Information Systems", 

Guilford Press, Last Edition. 

 اسيموافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدر 
 واليت عقدت بتاريخ هـ 1430/1431

 هـ 1430/   /    

 1430/1431موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 م:االس
 

 التوقيع:
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(206) 

 
 

 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4471 مهد 4471الرقم والرمز   : 

 Course Title: WATER AND WASTEWATER معاجلة املياه ومياه الصرفاسم املقرر     : 

TREATMENT 

 Credits            : 3(3,1,0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 4451و مهد 4440متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 4440 and CE 4451 

Co-requisite    : 

   Level               :  8 or 9 or10 التاسع أو العاشر الثامن أو:   ى     املستو 
اه لصحي. معاجلة مياه الصرف ص مياوالتيسي. خوا طهيمعاجلة املياه وتشمل التسيب والتشيح والت .ومواصفات املياه جودة

 الصرف الصحي وتشمل إزالة العوالق والعمليات احليوية.
 Water quality and standards.  Water treatment including clarification, filtration, disinfection 

and softening. Characteristics of wastewater. Sewage treatment including suspended solids 

removal and biological processes. 

  Text Books الكتب المقررة: 

Ronald L. Droste, "Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment", J. Wiley, Last 

Edition. 

 References المراجع: 

1. Shun Dar Lin, C. C. Lee, "Water and Wastewater Calculations Manual", McGraw-Hill 

Professional, Last Edition. 

2. Frank R. Spellman, "Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations", 

CRC Press, Last Edition. 

 اسيجبلسته         للعام الدر  موافقة جملس القسم
 واليت عقدت بتاريخ هـ 1430/1431

 هـ 1430/   /    

موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 دراسينموذج وصف مقرر 

 Code & No.    : CE  4481 مهد 4481الرقم والرمز   : 

 Course Title: AIR POLLUTION CONTROL التصميم والتحكم يف تلوث اهلواءاسم املقرر     :

AND DESIGN 

 Credits            : 3(3,1,0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 4451و مهد 4440متطلب سابق  : 
  مرافق : متطلب 

Pre-requisite   : CE 4440 and CE 4451 

Co-requisite    : 

  Level               : 9th or 10th شرو العاالتاسع أ:   املستوى     

 .دم الغازاتخطوط عات خملفا من ةاهلواء السامملوثات األساسية وأساليب التصميم إلزالة الدقائق والغازات و فاهيم امل
 امليزات املروحية.  ،الغاز العادمخطوط تصنيف  : لةاملشك ييمتق

Fundamental concepts and design procedures for the removal of particulates, gases and toxic 

air pollutants from waste gas streams.  

Problem assessment : characterization of exhaust gas streams, fan characteristics. 

  Text Books الكتب المقررة: 

C. David Cooper, F. C. Alley, "Air Pollution Control: A Design Approach", Waveland Press, 

Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Karl B. Schnelle, Charles Arnold Brown, "Air Pollution Control Technology Handbook", 

CRC Press, Last Edition. 

2. Lawrence K. Wang, Norman C. Pereira, Yung-Tse Hung, "Air pollution control 

engineering", Humana Press, Last Edition. 

 موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراسي
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

ي ه         للعام الدراسموافقة جملس الكلية جبلست
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4491 مهد 4491الرقم والرمز   : 

 Course Title : SOLID WASTES املخلفات الصلبة تقنية اسم املقرر     :

TECHNOLOGY 

 Credits            : 3 (3,1, 0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 4451و مهد 4440متطلب سابق  : 
   متطلب مرافق :

Pre-requisite   : CE 4440 and CE 4451 

Co-requisite    : 

  Level               :  9th or 10th التاسع أو العاشر :  املستوى     

 .عل اجلمع والتقطيوسائ .لبةت الصتصميم خمازن املخلفا .املخلفات الصلبة ومناذج التنبؤ بكمياهتا ومكونات مصـادرأنواع و 
يف  الدفنب  التخلصنظم  : تخلص من املخلفات الصلبةتصميم نظم ووسائل ال .جدوى تصميم حمطات نقل املخلفات الصلبة

 لنفايات وحتويلها إىل مساد.األرض،  نظم خمازن ا
Types, sources, composition and prediction models of solid wastes. Design and optimization 

techniques for the solid waste storage. Collection and transportation facilities. Transfer 

stations. Design and constructions of sanitary landfills, incinerators and composting systems. 

Solid waste reclamation and re-use. 

  Text Books الكتب المقررة: 

Kanti L. Shah, "Basics of Solid and Hazardous Waste Management Technology", Prentice 

Hall, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Frank Kreith, George Tchobanoglous, "Handbook of Solid Waste Management", 

McGraw-Hill Professional, Last Edition. 

2. Luis F. Diaz, George M. Savage, Linda L. Eggerth, UNEP International Environmental 

Technology Centre, Larry Rosenberg, CalRecovery, Inc, "Solid Waste Management", 

UNEP/Earthprint, Last Edition. 

 موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراسي
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

ي موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراس
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 سم:اال
 

 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE  4741 مهد 4741الرقم والرمز   : 

 Course Title : DURABILITY, EVALUATION AND يةرسانخليم وإصالح املنشآت اياسم املقرر: حتملية وتق

REPAIR OF CONCRETE STRUCTURES 

 Credits            : 3 (3,1,0) (0،  1،  3) 3 : الوحدات الدراسية

 مهد 4720متطلب سابق  :
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 4720 

Co-requisite    : 

  Level               :  9th or 10th :  التاسع أو العاشر  املستوى     

ميكانيكا ظاهر و م .حملليةاظروف عوامل املسببة لإلضعاف يف الال نة لعوامل الزمن يف منطقة اخلليج.مشكالت مقاومة اخلرسا
الركام، عل بني اإلمسنت و ة، التفاف البيئنتيجًة لظرو  الشروخ، التآكل باألمالح، تآكل التسليحالتدهور بالكربيتات وطرق احلماية، 

 .إلصالحا اد وطرق، مو تملنشآيم ايتشخيص وتق املسلحة:محاية املنشآت اخلرسانية  .تدهور اخلرسانة يف مياه البحار
Durability problems of concrete in the Gulf region. Factors causing deterioration in the local 

conditions. Manifestations and mechanisms of sulfate attack and protection methods, corrosion 

of reinforcement, salt weathering, environmental cracking and cement-aggregate reaction, 

deterioration of concrete in sea water. Preventive measures for concrete structures: diagnosis and 

evaluation of deterioration, repair materials and techniques.  

  Text Books الكتب المقررة: 

Jan Bijen, "Durability of Engineering Structures: Design, Repair and Maintenance"Woodhead 

Publishing, Last Edition,. 

 References المراجع: 

1. Geoffrey Mays, "Durability of Concrete Structures: Investigation, Repair, Protection" & 

Francis, Taylor, Last Edition. 

2. Hubert Woods, American Concrete Institute, "Durability of Concrete Construction", ACI, 

Last Edition. 

سي راموافقة جملس القسم جبلسته         للعام الد
 واليت عقدت بتاريخ هـ 1430/1431

 هـ 1430/   /    

 هـ 1430/1431موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هـ 1430ت بتاريخ    /   /واليت عقد

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE  4751 مهد 4751الرقم والرمز   : 

 Course Title: PRESTRESSED CONCRETE تصميم خرسانة مسبقة اإلجهاداسم املقرر     : 

DESIGN 

 Credits            : 3 (3,1,0)   (0،  1،  3) 3 : ات الدراسيةالوحد

 مهد 4720متطلب سابق  : 
   متطلب مرافق :

Pre-requisite   : CE 4720 

Co-requisite    : 

  Level               :  9th or 10th :  التاسع أو العاشر  املستوى     

ميم املنشآت حتليل وتصو لوك دراسة س .، الشد اجلزئياملدى القريب والبعيد على مبادئ أساسية، صفات املواد املستخدمة
 قات، أنظمة الشدآت، التشقملنشاتصنيف  :اخلرسانية مسبقة اإلجهاد املعرضة لعزوم االحنناء والقص وتصميم هنايات اجليزان

ل بط وقوى االنتقاالر  ،نفعالاالد صى، حدو اإلجهادات املسموحة أثناء اخلدمة، أمحال التوازن، التحمل األق القبلي والبعدي،
حتكاك، حسابات الاو نظرية القص  تصميم اجليزان املركبة، .احلالية وعلى املدى الطويل حسابات فقدان قوى الشد .والتشكيل

 .التخيم
 Basic principles, short- and long-term properties of constituent materials, partial pre-
stressing. Flexural behavior, analysis and design of pre-stressed concrete beams: classes, 

cracking, pre-tensioning, post-tensioning, service load design, load balancing, strength 

design, strain limits, bond, transfer and development lengths. Evaluation of immediate and 

long-term losses. Composite construction and design, shear-friction theory. Deflection 

calculation. 

  Text Books الكتب المقررة: 

Burns, Ned H. Burns, Bruce W. Russell, "Design of Prestressed Concrete Structures", John 

Wiley and Sons Ltd, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Melvin Keith Hurst, "Prestressed Concrete Design", Taylor & Francis, Last Edition. 

2. Antoine E. Naaman, "Prestressed Concrete Analysis and Design: Fundamentals", Techno 

Press 3000, Last Edition. 

 سيلعام الدراموافقة جملس القسم جبلسته         ل
 واليت عقدت بتاريخ هـ 1430/1431

 هـ 1430/   /    

 1430/1431موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE  4761 مهد 4761:  الرقم والرمز  

 Course Title : ADVANCED STRUCTURAL حتليل وتصميم إنشائي متقدماسم املقرر     : 

ANALYSIS AND DESIGN 

 Credits            : 3 (3,1,0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 4610متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 4610 

Co-requisite    : 

  Level               :  9th or 10th التاسع أو العاشر :   املستوى     

م املبدئي الدقيقة؛ التصميقريبية و طرق التباستخدام ال االجتاه وثنائيةابق ذات البالطات وحيدة و حتليل هياكل املباين متعددة الط
 ملياه.اخزانات  .حلصيةاأساسات  اه؛ثنائية االجتحيدة و تصميم البالطات املستوية و  .ابقو والنهائي هلياكل املباين متعددة الط

 قات احلاسوب.تطبي. حةاملسل ةمشكالت مقاومة عوامل الزمن يف املنشآت اخلرساني .الكباري اخلرسانبة املسلحةيف مقدمة 
Analysis of multi-storey building frames for one-way and two-way flooring systems using 

approximate and "exact" methods; preliminary and final design of multi-storey building 

frames. Design of one-way and two-way flooring systems. Mat foundations. Water tanks. 

Introduction to reinforced concrete bridges. Problem of durability in reinforced concrete 

buildings. Computer applications.     

  Text Books الكتب المقررة: 

P.C. Varghese, "Advanced Reinforced Concrete Design", PHI Learning Pvt. Ltd, Last 

Edition. 

 References المراجع: 

1. James MacGregor, James K. Wight, "Reinforced Concrete: Mechanics and 

Design"Prentice Hall, Last Edition,. 

2. Chu-Kia Wang, Charles G. Salmon, José A. Pincheira, "Reinforced Concrete 

Design"John Wiley & Sons, Last Edition,. 

 اسيموافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدر 
 واليت عقدت بتاريخ هـ 1430/1431

 هـ 1430/   /    

موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE  4771 مهد 4771الرقم والرمز   : 

 Course Title : INTRODUCTION TO مقدمة يف هندسة الزالزلسم املقرر     : ا

EARTHQUAKE ENGINEERING 

 Credits            : 3 (3,1,0)   (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 4720متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق :  

Pre-requisite   : CE 4720 

Co-requisite    : 

  Level               :  9th or 10th التاسع أو العاشر :    املستوى    

ط الفتات ومن :باينلمتزازية لااله صائصاخل .أصل وخصائص الزالزل، مدخل إىل الديناميكا اإلنشائية :مدخل إىل هندسة الزالزل
خرسانة ات املمطولية للوة ومتطلبض القاالهتزاز، القوى واإلزاحات النامجة عن تأثي الزلزال. مدخل إىل السلوك غي املرن، خف

 كودة. مدخل إىل  األمريكي رسانةاخل كودحسب   وجدران القص اخلرسانية املسلحة هياكلمتطلبات التصميم الزلزايل لل .وللحديد
 الزالزل السعودي وكودات الزالزل العاملية. 

Introduction to earthquake engineering: origin and characteristics of earthquakes, 

introduction to structural dynamics. Vibration characteristics of buildings: periods and mode 

shapes, response spectrum, earthquake induced forces and displacements. Introduction to 

inelastic behavior, force reduction and ductility requirements for concrete and steel. Seismic 

design provisions of reinforced concrete frames and shear walls according to ACI Code 

(USA code). Introduction to Saudi and international seismic codes (like UBC code). 

  Text Books الكتب المقررة: 

Charles K. Erdey, "Earthquake Engineering: Application to Design", John Wiley & Sons, 

Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Wai-Fah Chen, Charles Scawthorn Contributor Wai-Fah Chen, "Earthquake Engineering 

Handbook", CRC Press,  Last Edition. 

2. Wai-Fah Chen, E. M. Lui, "Earthquake Engineering for Structural Design", CRC Press, 

Last Edition. 

ي موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراس
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

ي موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراس
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4861 مهد 4861الرقم والرمز   : 

 Course Title : APPLIED GEOTECHNICAL قيةاهلندسة اجليوتقنية التطبياسم املقرر     : 

ENGINEERING 

 Credits            : 3 (3,1,0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 4841و مهد 4831متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 4831 and CE 4841 

Co-requisite    : 

  Level               : 9th or 10th التاسع أو العاشر :    املستوى    

ة حلجز املاء، ، السدود املؤقتت بالربطلتثبيتدعيم احلفريات، ا .بة اجلانيب واملنشآت الساندةتطبيقات ميكانيكا التبة يف ضغط الت 
بة ملنحدرات يف الت ستقرار ااخور، قوة الصخور السليمة، قوة القص للفواصل الصخرية، األساسات على الص .األنفاق، العبارات

 بيقات احلاسوب.والصخور، استقرار السدود التابية واملردومة بالصخور. تط
Application of soil mechanics to earth pressures and retaining structures. Pressures and 

bases for design of bracing of open cuts, anchored bulkheads, cofferdams, tunnels, and 

culverts. Strength of intact rock, strength of rock joints, foundation in rock. Stability of 

slopes in soil and rock, stability of earth and rock fill dams. Computer applications.  

  Text Books الكتب المقررة: 

C. Venkatramaiah, "Geotechnical Engineering", New Age International, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. Renato Lancellotta, "Geotechnical Engineering", Taylor & Francis, Last Edition. 

2. V. N. S. Murthy, "Geotechnical Engineering: Principles and Practices of Soil Mechanics 

and Foundation Engineering", CRC Press, Last Edition. 

ي اسم الدر موافقة جملس القسم جبلسته         للعا
 واليت عقدت بتاريخ هـ 1430/1431

 هـ 1430/   /    

موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
 
 

 



___________________________________________________________________________ 
فحة ص                                                                                     الخرج جامعة  –كلية الهندسة  -الخطة الدراسية 

(214) 

 

 
 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4871 مهد 4871: الرقم والرمز   

 Course Title : SOIL STABILIZATION AND تثبيت التبة وحتسينهااسم املقرر     : 

IMROVEMENT 

 Credits            : 3 (3,1, 0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 4841و مهد 4831متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق :  

Pre-requisite   : CE 4831 and CE 4841 

Co-requisite    : 

  Level               :  9th or 10th التاسع أو العاشر :   املستوى     

 .يقةبة الضحلة والعمواص الت يكية خلالتعديالت امليكان .هاتحسني خواصلعام ألنواع التبة وسلوكها والتقنيات املتوفرة  مسح
التعديل  .بيف التسر  التحكمو التعديل باستخدام املواد الصناعية يف الرشح وطرق  .قنبواسطة اإلضافات واحلالتعديالت 
 معاجلة التبة اهلامشية.و  اهليدروليكي

General survey of soil types, their behavior and the available techniques for improvement. 

Mechanical modifications to shallow and deep soil. Modifications by admixtures and grouting. 

Modifications by inclusions of geosynthetic material in filtration, seepage control, separation, 

reinforcement and water retention. Hydraulic modifications and treatment of marginal soils.  

  Text Books الكتب المقررة: 

Chemical Grouting and Soil Stabilization by Reuben H. Karol, Published by CRC Press, Last 

Edition. 

 References المراجع: 

1. O. G. Ingles, J. B. Metcalf, "Soil Stabilization: Principles and Practice", Wiley, Last 

Edition. 

2. National Research Council (U.S.). Transportation Research Board, Transportation 

Research Board, National Research Council (U.S.), "Soil Stabilization", Transportation 

Research Board, National Research Council, Last Edition. 

ي موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراس
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

ي موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراس
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:



___________________________________________________________________________ 
فحة ص                                                                                     الخرج جامعة  –كلية الهندسة  -الخطة الدراسية 

(215) 

 

 
 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4881 مهد 4881الرقم والرمز   : 

 Course Title : EARTH AND FOUNDATION منشآت التبة واألساساتاسم املقرر     : 

STRUCTURES 

 Credits            : 3 (3,1, 0)   (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 4851متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : CE 4851 

Co-requisite    : 

  Level               : 9th or 10th التاسع أو العاشر:       ى املستو 

 .ملباينا هبوط أساسات .لضحلةانظرية حتمل التبة لألساسات  .لغرض التصميمخصائص التبة  ديدطرق استكشاف املواقع وحت
 .ساساتلأل لداعمةز اركائتصميم اخلوازيق وال .احلفريات ودعم واحلوائط اخلازوقية حتليل وتصميم احلوائط الساندة

Methods of site investigation and determination of soil properties for design purposes. 

Bearing capacity theory of shallow foundation. Settlement of building foundations. Design 

and analysis of retaining walls, sheet piles and bracing for excavations. Design of pile and 

pier foundations.  

  Text Books الكتب المقررة: 

Donald P. Coduto, "Foundation Design: Principles and Practices", Prentice Hall, Last 

Edition. 

 References المراجع: 

1. Nainan P. Kurian, "Design of Foundation Systems: Principles and Practices", Alpha 

Science International, Last Edition. 

2. P.C. Varghese, "Foundation Engineering", PHI Learning Pvt. Ltd, Last Edition. 

 موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراسي
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

ي جبلسته         للعام الدراس موافقة جملس الكلية
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
 
 
 
 



___________________________________________________________________________ 
فحة ص                                                                                     الخرج جامعة  –كلية الهندسة  -الخطة الدراسية 

(216) 

 

 
 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4891 مهد 4891الرقم والرمز   : 

 Course Title   : ROCK MECHANICS  ميكانيكا الصخوراسم املقرر     : 

 Credits            : 3 (3,1, 0) (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 مهد 4841و مهد 4831متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق :  

Pre-requisite   : CE 4831 and CE 4841 

Co-requisite    : 

  Level               : 9th or 10th التاسع أو العاشر :  املستوى      

صخور الطرية مع سلوك ال ،ألرضيةاحالة االجهادات يف القشرة  ،نظريات اهنيار الصخور .لصخورا وتصنيف اخلصائص الفيزيائية
 .واستقرار املنحدراتتأثي الفواصل على قوة حتمل الصخور  ،انضغاطية الصخور ،الزمن

Physical properties and classification of intact rocks. Theories of rock failure, state of stress 

in the earth’s crust, time-dependent behavior of soft rock, compressibility, effect of geologic 

discontinuities on rock strength and slopes stability. 

  Text Books الكتب المقررة: 

John Conrad Jaeger, Neville G. W. Cook, Robert Wayne Zimmerman, "Fundamentals of 

Rock Mechanics", Blackwell Publishing, Last Edition. 

 References المراجع: 

1. John Arthur Hudson, John P. Harrison, "Engineering Rock Mechanics: An Introduction to 

the Principles", Elsevier, Last Edition. 

2. Kiyoo Mogi, "Experimental Rock Mechanics", CRC Press, Last Edition. 

 موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراسي
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

ي موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراس
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
 
 
 
 



___________________________________________________________________________ 
فحة ص                                                                                     الخرج جامعة  –كلية الهندسة  -الخطة الدراسية 

(217) 

 

 
 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4911 مهد 4911الرقم والرمز   : 

 Course Title: COMPUTER APPLICATIONS نية ملداسم املقرر     : تطبيقات احلاسوب يف اهلندسة ا

IN CIVIL ENGINEERING 

 Credits            : 3 (2,0,3)   (3،  0،  2) 3 دات الدراسية:الوح

  الثامن ستوىاملمتطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : 8th  level 

Co-requisite    : 

  Level               : 9th :  التاسع     املستوى   

اهلندسية  دمة يف املشاريعمج املستخى الرباعلتم التكيز ي .ة باستخدام احلاسوباهلندسة املدنياألنظمة اإلنشائية يف حتليل وتصميم 
 و الصناعة يف ختصصات اهلندسة املدنية.

Analyzing and design of civil engineering structural systems through the use of computers. 

Emphasis will be placed on available computer software used in engineering projects and 

industry  in civil engineering disciplines. 

  Text Books الكتب المقررة: 

 

 References المراجع: 

 

ي موافقة جملس القسم جبلسته         للعام الدراس
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

ي للعام الدراس        موافقة جملس الكلية جبلسته 
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________ 
فحة ص                                                                                     الخرج جامعة  –كلية الهندسة  -الخطة الدراسية 

(218) 

 

 
 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    : CE 4971 مهد 4971الرقم والرمز   : 

 Course Title : SPECIAL TOPICS IN CIVIL ة دنييف اهلندسة امل مواضيع خاصةاسم املقرر     : 

ENGINEERING 

 Credits            : 3(3,1,0)   (0،  1،  3) 3 الوحدات الدراسية:

 الثامنستوى امل متطلب سابق  :
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : 8th level 

Co-requisite    : 

  Level               : 9th or 10th  أو العاشر :  التاسع   املستوى    

 دراسة مواضيع متخصصة منتقاة يف اهلندسة املدنية غي مغطاة يف مقررات أخرى.

 .(املقرر هذا موافقة جملس القسم على حمتواه يف كل مرة يطرح فيهايتطلب  ) 
Study of selected specialized topics in civil engineering not covered by other courses.  

(The course content should be approved by the department council each time the course is 

offered).  

  Text Books الكتب المقررة: 

 

 References المراجع: 

 

ي راسموافقة جملس القسم جبلسته         للعام الد
 واليت عقدت بتاريخ هـ 1430/1431

 هـ 1430/   /    

وافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي م
 هـ 1430واليت عقدت بتاريخ    /   / هـ 1430/1431

 عميد الكلية رئيس القسم
 االسم:

 
 التوقيع:

 االسم:
 

 التوقيع:
 

  
 
 


