
ساعة (21)

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي ا�ول  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الفني  

 الفصل
األول

السنة ا�ولى عدد الساعات

ساعات استدراكي

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعة معتمدة(1)

ساعة معتمدة(1)

ساعة معتمدة(1)

(3)
(6)

ساعات استدراكي (3)

ساعات استدراكي

ساعات استدراكي

(6)

ساعات معتمدة

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

الرياضيات التطبيقية

الفيزيــــاء التطبيقية

مختبر الفيزياء التطبيقية

الرسم الهندسي بالحاسوب

مشغل هندسي

مســـــــــاحـــــــــة 

المواطنة ا�يجابية ومهارات الحياة
 اللغة ا�نجليزية

ساعة (24)

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي الثاني  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

 الفصل
الثاني

السنة ا�ولى عدد الساعات

ساعتين معتمدتين(2)

ساعتين معتمدتين(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعة معتمدة(1)

ساعة معتمدة(1)

مختبر مساحة 

ميكانيكا التربة  

مختبر ميكانيكا التربة  

تكنولوجيا الخرسانة 

مختبر تكنولوجيا الخرسانة

ورشة عمل – بناء العظم

نظام تحديد المواقع العالمي  

ا�شراف والتنظيم الصناعي

مهارات الدراسة

اللغة ا�نجليزية

(6)

ساعات معتمدة(3)

ساعة (18)

اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي ا�ول  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

 الفصل
األول

السنة الثانية عدد الساعات

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعة معتمدة(1)

ساعة معتمدة(1)

ساعة معتمدة(1)

ورشة عمل – التشطيبات  

حساب الكميات المساحية

ورشة الهندسة الصحية

مختبر نظام تحديد المواقع العالمي 

الطاقة الشمسية و المباني الخضراء  

الرسم االنشائي  

رسم الطرق

إدارة المؤسسات االنتاجية الصغيرة

مهارات في اللغة ا�نجليزية

(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 

60

18
تخصص الهندسة المدنية 

Civil Engineering

مطلـــــوب من الطـــــالب

مستويـــــــان فقـط  

Pre-Beginner

Beginner 

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate 

 تحــــديد مستويـــــــات اللغـــــة

 ا�نجليــــزيـــــة التي يــــدرسهـــا

الطالـب تحدد حسب إمتحــــان

  مستويـــات اللغـة ا�نجليزيــــة

The English Levels

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

 الفصل
الدراسي

ى
عل

ا�
د 

ح
ال

يج
خر

لل

ى
عل

ا�
د 

ح
ال

ى
دن

ا�
د 

ح
ال

 عدد السـاعــات المعتمدة التي
 يستطيــــع الطــالب تسجيلهــا

خالل الفصل

الفصـــــــل ا¦ول

الفصــل الثـــاني

الفصل الصيفي

(9)(18)(21)

(9)(18)(21)

-(9)(12)



نبذة عن تخصص  الهندسة المدنية

مجــــــــاالت العمـــــــــــل

 تتركــز المــــواد علــى جعــل الطالــب لديــــــه القــدره علــى التعامــل مــع المشــاريع االنشــائية (مرحلــة التنفيــذ) حيــث يتقـــــن الطالــب مهــــــاره

 حســـاب الكميـــــات (وهــي مطلوبــة) ويمكــن للطالــب االشــراف علــى الموقــع (العمــــال) ويكــــون الطالــب مطلــوب لــدى شــركات المقــاوالت.

يتم التركيـــز على الجانب العملي للمختبرات الخاصة بالحقل المدني (فحوصات التربة والخرسانه واالسفلت) بشكل كبير

(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 

60

18

فـصل الطالب المستجد في الفصل ا¦ول له إذا حصل على معدل تراكمي أقل من %50

 ُيـفصل الطالب بعد الفصل الدراسي ا¦ول له إذا حصل على معدل تراكمي أقل من%55

 ال يسمح للطالب بالتخرج من الكلية إذا حصل على معدل تراكمي أقل من %60

إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر مقبول (15%) من الساعات يحرم ويعطي صفر الجامعة %35

تعليمــــــات الدراســـــــة

تخصص  الهندسة المدنية 
Civil Engineering

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الفني  

المكاتب الهندسية / المشاريع االنشائية - حاسب كميات

شركات المقاوالت - مساعد مشرف عمال – حاسب كميات

مختبرات التربة والفحوصات الخاصة بالخرسانه - فني مختبر

@ltucjo@ltuc.jo @ltuc.jo

ساعات استدراكي (3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعة (21)

اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي الثاني  مجموع الساعات الكلي للفصل:

 الفصل
الثاني

السنة الثانية عدد الساعات

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعة معتمدة(1)

ساعة معتمدة(1)

ساعة معتمدة(1)

ورشة تمديدات كهربائية  

خدمات المباني 

أساسيات مسح الطرق  

مختبر  أساسيات مسح الطرق 

مختبر ا¦سفلت

حساب كميات الطرق 

تصميم الرصفات والطرق

التدريب الميداني - الهندسة المدنية   

مهارات التواصل باللغة ا�نجليزيــــــة

االستعــــــداد الوظيفي 


