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الدكتوراه في الهندسة المدنية

املتطلبات العامة للربنامج:
للحصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف الهندسة املدنية يجب أن يكمل الطالب 
ما ال يقل عن )42(وحدة دراسية معتمدة مبا فيها رسالة الدكتوراه، وتكون 

موزعة عىل النحو اآليت:

• )18( وحدة معتمدة للمقررات اإلجبارية	

• )12( وحدة معتمدة للمقررات االختيارية	

•  )12( وحدة معتمدة لرسالة الدكتوراه	

التخصصات  اح��د  يف  معتمدة  وح��دة   )18( اإلجبارية  امل��ق��ررات   - أ 
ويعتمدها  العلمي  املرشد  يضعها  بالقسم  العالقة  ذات  الدقيقة 

مجلس القسم. )من القامئة التالية(

قامئة املقررات الدراسية

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات

الدراسية Englishعريب

CE 722ه� مد 722
الجودة النوعية واملعاينة يف 

التشييد
3

3التخطيط الشبيكCE 724ه� مد 724

العليـــــا بــرامــج الــدراســات دليــل

الوح��دات

English

رمز ورقم املقرر

الدراسية
اسم املقرر

عريب

وسائ
CE 726 3ه� مد 726

ختيار األمثل يف 

الهندسة املدنية

ل اال

3 إنتاجية التشييد CE 727 ه� مد 727

3 اسرتاتيجية تقديم العطاءات CE 728 ه� مد 728

3 املطالبات الهندسية وتحليلها CE 729 ه� مد 729

ضية

ق التحليلية يف هندسة

التقنية األر

الطر
CE 730 3ه� مد 730

 

بة

 الفيزيائية –

الكيميائية للرت

الخو
CE 731 ه� مد 731

–
3

  

3 ديناميكا الرتبة CE 732 ه� مد 732

3 ميكانيكا الرتبة النظرية CE 733 ه� مد 733

3 أنواع خاصة من األساسات CE 734 ه� مد 734

3 تسليح الرتبة CE 735 ه� مد 735

تأهيل 
CE 740 3ه� مد 740

ح املنشات 

الخرسانية

وإصال

3 سلوك املنشات الحديدية CE 743 ه� مد 743

3 نظرية الصفائح والقرشيات CE 745 ه� مد 745
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رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات

الدراسية Englishعريب

CE 746ه� مد 746
التحليل الالخطي بطريقة 

العنارص املحددة
3

CE 747ه� مد 747
تصميم املنشات لألحامل 

الديناميكية
3

CE 748ه� مد 748
سلوك األعضاء الخرسانية 

املسلحة
3

3تحليل نظم موارد املياهCE 750ه� مد 750

3اقتصاديات موارد املياهCE 751ه� مد 751

CE 752ه� مد 752
التخطيط واإلدارة املتقدمة 

ملوارد املياه
3

3التعرية والرتسيبCE 753ه� مد 753

3هيدروليكا القنوات املغلقةCE 754ه� مد 754

CE 755ه� مد 755
الطرق الحسابية يف 

الهيدروليكا
3

CE 756ه� مد 756
تصميم منشات الشواطئ 

واملوانئ
3

3التدفق يف الوسط املساميCE 757ه� مد 757

كلية الهندسة

الوح��دات

English

رمز ورقم املقرر

الدراسية
اسم املقرر

عريب

ثات يف املياه

فية

امللو

الجو

منذجة انتقال 
CE 758 3ه� مد 758

 

نظمة املياه

فية

دارة أ

الجو

تخطيط وإ
CE 759 3ه� مد 759

 

التحك
CE 760 3ه� مد 760

دة 

عية للمياه

م املتقدم يف الجو

النو

حياء املجهرية للهندسة

البيئية

األ
CE 761 3ه� مد 761

 

تطبيق
CE 762 3ه� مد 762

ات الحاسب اآليل يف 

الهندسة البيئية

اإلدارة امل
CE 763 3ه� مد 763

تقدمة للنفايات 

الصلبة

3 هندسة الصحة العامة CE 764 ه� مد 764

تجارب مع
CE 765 3ه� مد 765

ملية يف الهندسة 

البيئية

3 تقدير التأثريات البيئية CE 766 ه� مد 766

3 مناذج الطلب عىل النقل CE 770 ه� مد 770
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رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات

الدراسية Englishعريب

CE 771ه� مد 771
نظرية تدفق املرور وسعة 

الطريق
3

3أنظمة النقل الذكيةCE 772ه� مد 772

3التأثري البيئي للنقلCE 776ه� مد 776

3تشغيل املطاراتCE 777ه� مد 777

3دراسات عىل النقل يف الحجCE 778ه� مد 778

3النقل بالقطاراتCE 779ه� مد 779

3أنظمة إدارة طبقات الرصفCE 780ه� مد 780

3نقل البضائع ومناولة املوادCE 785ه� مد 785

3مواضيع خاصة )CE 796)1ه� مد 796

3مواضيع خاصة )CE 797)2ه� مد 797

3قاعة بحثCE 798ه� مد 798

ب- املقررات االختيارية )12( وحدة معتمدة:

يختار الطالب بتوجيه من املرشف وموافقة رئيس القسم ما مجموعه )12( 
وحدة معتمدة من قسم الهندسة املدنية أو من مقررات الدراسات العليا بالكلية 

أو الجامعة مبوافقة املرشد العلمي واعتامد مجلس القسم.

العليـــــا بــرامــج الــدراســات دليــل

 ج- الرسالة )12( وحدة معتمدة:

الوح��داترمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الدراسية Englishعريب

12 رسالة الدكتوراه CE 799 ه� مد 799




