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  بجامعة دمشق الالئحة الداخلیة لكلیة الھندسة المدنیة
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   الفصل األول
  رؤیة الكلیة ورسالتھا وأھدافھا

  
  : رؤیة الكلیة1المادة 

  تقدیم أحدث المعارف والخبرات في  السعي الى اقامة مجمع تعلیمي وبحثي متطور قادر على         

  مختلف االختصاصات الھندسیة المدنیة، والتي من شأنھا دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في         

  واالعتماد على أحدث أسالیب التدریس العلمي  ورسم آفاق التنمیة المستدامة فیھ،  سوریة،         

  كالمختبرات ووسائل التدریس الحدیثة.         

  
  : رسالة الكلیة2المادة 

  برامج تعلیمیة وبحثیة وخدمیة شاملة تسعى كلیة الھندسة المدنیة في جامعة دمشق إلى تقدیم          

  ن متمیزین قادرین على المنافسة في أسواق العمل في جمیع خریجیوعالیة الجودة تؤھل          

  ر وفق آخر المعطیات الھندسة المدنیة وتطویر مھاراتھم ومعلوماتھم باستمرااختصاصات          

  العلمیة العالمیة مما یسھم في دعم وتطویر وتنمیة المجتمع.         

  
  الكلیة أھداف: 3المادة 

  تھدف كلیة الھندسة المدنیة في جامعة دمشق إلى ما یلي:

الھندس�ة المدنی�ة وتأھی�ل  مج�ال إع�داد المختص�ین ف�يف�ي تنمی�ة المجتم�ع م�ن خ�الل  اإلسھام  -آ
الطالب وتزویدھم بمستوى عال من المعرفة في مج�ال اختصاص�ھم بم�ا یتواف�ق م�ع التط�ورات 
الحدیثة في ھذا المجال من ناحیة ومع احتیاج�ات الجمھوری�ة العربی�ة الس�وریة وال�وطن العرب�ي 

  من ناحیة أخرى.
تي تسھم في التقدم العلمي والتقن�ي النھوض والمشاركة بالبحوث العلمیة والدراسات الفنیة ال -ب

في مجاالت علوم الھندسة المدنی�ة وخاص�ة م�ا یھ�دف منھ�ا إل�ى إیج�اد الحل�ول لمختل�ف القض�ایا 
  التي تواجھ التطور االقتصادي واالجتماعي في الجمھوریة العربیة السوریة والوطن العربي.

  ي مجال الھندسة المدنیة.اإلسھام في القیام بدورات إلعادة التأھیل والتدریب المستمر ف  -ج
تنمیة الجوانب العلمیة واالجتماعیة والثقافی�ة لشخص�یة الطال�ب وإنم�اء وعی�ھ الق�ومي وحب�ھ   -د

للعمل بما یرفع القدرات التنافسیة في سوق العمل، وتشجیع النش�اط الثق�افي والفن�ي واالجتم�اعي 
 والریاضي بین الطلبة.

ابط بین الكلیة والمجتمع بقطاعاتھ العامة والمشتركة تحقیق أعلى مستوى من التفاعل والتر  -ھـ
 والخاصة وبما یتناسب مع مھام الكلیة وأھدافھا.

توجی��ھ الطلب��ة نح��و االختی��ار األمث��ل لألعم��ال المھنی��ة الت��ي سیمارس��ونھا بم��ا یتناس��ب م��ع  -و
م��ع ، إمكانی��اتھم الذاتی��ة وواق��ع س��وق العم��ل ف��ي الجمھوری��ة العربی��ة الس��وریة وال��وطن العرب��ي

 .التأكید على احترام أخالقیات المھنة وقواعدھا والقوانین الناظمة لھا
توثی��ق ال��روابط الثقافی��ة والعلمی��ة م��ع كلی��ات الھندس��ة األخ��رى ف��ي س��وریة، وم��ع الھیئ��ات  -ز

 العلمیة الھندسیة العربیة خاصة واألجنبیة عامة.
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ال��وطن العرب��ي ع��ن  دف��ع عملی��ة تعری��ب التعل��یم الھندس��ي ف��ي مختل��ف مؤسس��اتھ القائم��ة ف��ي  -ح
طریق إیجاد الكتاب العلمي الھندسي العربي وتوحید المصطلح العلمي والتركیز عل�ى إتق�ان 

  اللغات األجنبیة المعاصرة.
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   الفصل الثاني
 أقسام الكلیة وتبعیة المقررات إلى األقسام

  
  :الكلیةقسام أ:4المادة 

  
  :عب التالیةدمشق من األقسام والشُ  تتكون كلیة الھندسة المدنیة في جامعة

 
  أوالً. قسم الھندسة اإلنشائیة ویضم:

  
  تتبع إلیھا المقررات التالیة: .اومة الموادقشعبة میكانیك اإلنشاءات وم - 1

 )2)+(1( .... المیكانیك الھندسي -
 )2)+(1(........ مقاومة المواد   -
 .)3)+(2)+(1( ... میكانیك اإلنشاءات -

 
 المسلحة. تتبع إلیھا المقررات التالیة:شعبة الخرسانة  - 2

 )3+()2)+(1( ... الخرسانة المسلحة -
 المنشآت الخرسانیة الخاصة. -

 
 شعبة اإلنشاءات المعدنیة. تتبع إلیھا المقررات التالیة: -3

 )2)+(1( .... ت المعدنیةآالمنش -
 ت المختلطة.آالمنش  -
 

 ً   .  قسم اإلدارة الھندسیة والتشیید ویضم:ثانیا

 
 شعبة المعلوماتیة والتصمیم بمعونة الحاسب. تتبع إلیھا المقررات التالیة: -1

 .المعلوماتیة -
 ).2)+(1( .. التصمیم المعماري -
 .البرمجة والخوارزمیات -
 .التصمیم بمعونة الحاسب -
 

 التشیید وإدارة المشروعات واالقتصاد الھندسي. تتبع إلیھا المقررات التالیة: تكنولوجیا شعبة -2
 التجھیزات الفنیة للمباني. -
 )2)+(1( .......... تكنولوجیا التشیید -
 )2)+(1(..إدارة المشاریع الھندسیة -
 .الھندسيقتصاد اال -
 

 ً   ویضم: مواد البناء. قسم ھندسة النقل وثالثا

 
 . تتبع إلیھا المقررات التالیة:ھندسة النقلشعبة  -1
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 ھندسة النقل والمرور. -
 .ھندسة الطرق -
 .ھندسة الجسور -
 .ھندسة السكك الحدیدیة -
 

 . تتبع إلیھا المقررات التالیة:مواد البناء شعبة -2
 .مواد البناء واختباراتھا -
 .تكنولوجیا الخرسانة -
 

  رابعاً. قسم الھندسة المائیة ویضم:

 
  شعبة الھیدرولیك. تتبع إلیھا المقررات التالیة: -1

 .میكانیك الموائع -
 الھیدرولیك. -
 

 المائیة. تتبع إلیھا المقررات التالیة:شعبة المنشآت  -2
 .المنشآت المائیة -
 .ھندسة السدود -

  
 شعبة الري والھیدرولوجیا. تتبع إلیھا المقررات التالیة: -3

 .الري والصرفھندسة  -
 .الھیدرولوجیا -
 

  خامساً. قسم الھندسة الجیوتكنیكیة ویضم:

 
 المقررات التالیة:شعبة میكانیك التربة والجیولوجیا الھندسیة. تتبع إلیھا -1

 .الجیولوجیا الھندسیة -
 ).2)+(1( ...... میكانیك التربة -
 

 ت األرضیة المطمورة. تتبع إلیھا المقررات التالیة:آشعبة ھندسة األساسات والمنش -2
 ) .2)+(1(... ھندسة األساسات  -
 

 ً   البیئیة ویضم:الصحیة و. قسم الھندسة سادسا

  
 المقررات التالیة: . تتبع إلیھاالھندسة الصحیةشعبة -1

 .ھندسة اإلمداد بالمیاه -
 .ھندسة الصرف الصحي -
 .تمدیدات داخلیة -
 

 ة. تتبع إلیھا المقررات التالیة:یشعبة الھندسة البیئ -2
 حمایة البیئة. -
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 ً   . قسم الھندسة الطبوغرافیة ویضم:سابعا

 
 تتبع إلیھا المقررات التالیة: ،شعبة المساحة -1

 ).2( )+1( .... لمساحةا -
 

 الكارتوغرافیا. تتبع إلیھا المقررات التالیة:و الجیودیزیا شعبة -2
 الجیودیزیا . -
 

  ثامناً. قسم العلوم األساسیة ویضم:

  
  تتبع إلیھا المقررات التالیة: العلوم األساسیة العامة شعبة -1

 )2)+(1( ... الریاضیات للمھندسین -
 .الجبر الخطي والمعادالت التفاضلیة -
 واإلحصاءاالحتماالت  -
 .الفیزیاء للمھندسین -
 .الكیمیاء للمھندسین -
 

 . تتبع إلیھا المقررات التالیة:العلوم األساسیة الھندسیة شعبة -2
 .الھندسة الوصفیة والرسم الھندسي -
 .تمثیل المنشآت المدنیة -
  

  :وفق ما یليتدریس المقررات المبینة تتولى األقسام التالیة من كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  :5المادة 

  ،قسم اللغة العربیة وآدابھا 
 ،قسم اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا

  اللغة العربیة
 )4(-)3( - ) 2( - )1للغة اإلنكلیزیة (ا
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   الفصل الثالث
  الدرجات العلمیة ومدة الدراسة

  
  الدرجات العلمیة التي تمنحھا الكلیة :6المادة 

  
  على اقتراح مجلس كلیة الھندسة المدنیة الدرجات العلمیة التالیة:تمنح جامعة دمشق بناء 

 
  اإلجازة في الھندسة المدنیة.  -
 ةالخاص الالئحة الداخلیةحددھا تفي االختصاصات التي  علوم الھندسیةالالماجستیر في درجة  -

  بالدراسات العلیا في الكلیة.
 ةالخاص الالئحة الداخلیةحددھا تت التي الدكتوراه في العلوم الھندسیة في االختصاصادرجة  -

  بالدراسات العلیا في الكلیة.
  

  مدة الدراسة في الكلیة :7المادة 

  
مدة الدراسة في المرحلة الجامعیة األولى لنیل درجة اإلجازة في الھندس�ة المدنی�ة خم�س  تحدد -

 سنوات دراسیة.
وارد ف��ي النظ��ام الخ��اص بالدراس��ات تح��دد م��دة الدراس��ة لنی��ل الماجس��تیر وال��دكتوراه كم��ا ھ��و  -

  العلیا.
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 الفصل الرابع
  الخطة الدراسیة وتوزع المقررات على السنوات الدراسیة 

  
  سیةاالخطة الدر :8المادة 

  
سیة في المرحل�ة الجامعی�ة األول�ى ف�ي كلی�ة الھندس�ة المدنی�ة بجامع�ة دمش�ق وت�وزع اتحدد الخطة الدر

المقررات الدراسیة على مختلف سنوات الدراسة وفصولھا ویحدد عدد الساعات األسبوعیة لكل مقرر 
  .)1(من المقررات، وفق الجدول 
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  شقدم المدنیة بجامعةلمرحلة الجامعیة األولى في كلیة الھندسة ل الخطة الدراسیة): 1( الجدول

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات

 اسم المقرر
 عدد الساعات

 ع ن ع ن

 2 2 2الریاضیات للمھندسین  2 4  1للمھندسین الریاضیات

 2 2 الكیمیاء للمھندسین 2 2 الفیزیاء للمھندسین

 2 2 2الھندسي المیكانیك  2 2 1المیكانیك الھندسي 

 4 2 تمثیل المنشآت المدنیة 4 2 الھندسة الوصفیة والرسم الھندسي

 0 2 اللغة العربیة 0 2 الثقافة القومیة االشتراكیة

 0 2  2نكلیزیة االاللغة  0 2 1 نكلیزیةاالاللغة 

 2 2 المعلوماتیة -- -- ---- 

 12 14  الجزئي  المجموع 10 14  الجزئي المجموع

  26  المجموع الكلي  24  الكليالمجموع 

  

  

 السنة الثانیة

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات

 اسم المقرر
 عدد الساعات

 ع ن ع ن

 2 2 االحتماالت واإلحصاء 2 4 الجبر الخطي والمعادالت التفاضلیة

 4 2 2مقاومة المواد  2 2 1مقاومة مواد 

 2 2 2التصمیم المعماري  2 2 1التصمیم المعماري 

 2 2 2المساحة  2 2 1المساحة 

 2 4 الھیدرولیك  2 2 میكانیك الموائع

 2 2 مواد البناء واختباراتھا 2 2 الجیولوجیا الھندسیة

 0 2 4نكلیزیة االاللغة  0 2 3نكلیزیة االاللغة 

 14 16 الجزئي المجموع 12 16 الجزئي المجموع

  30  المجموع الكلي  28  المجموع الكلي
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 السنة الثالثة

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات

  اسم المقرر
 عدد الساعات

 ع ن ع ن

 2 2 2نشاءات میكانیك اإل 2 2 1نشاءات میكانیك اإل

 2 4 1الخرسانة المسلحة   2 2 تكنولوجیا الخرسانة

 2 2 ھندسة الري والصرف 2 2 الھیدرولوجیا 

 2 2 2میكانیك التربة  2 2 1میكانیك التربة 

 2 4 ھندسة الطرق 2 2 ھندسة النقل والمرور

 2 2 البرمجة والخوارزمیات 2 4 للمباني فنیةالتجھیزات ال
 -- -- ----  2 2 الجیودیزیا

 12 16 الجزئي المجموع 14 16 الجزئي المجموع

  28  المجموع الكلي  30  المجموع الكلي

  

  

 الرابعةالسنة 

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات

 اسم المقرر
 عدد الساعات

 ع ن ع ن

 2 2 ھندسة الجسور 2 2 3نشاءات میكانیك اإل

 2 2 3الخرسانة المسلحة  2 4 2الخرسانة المسلحة 

 2 4 2المنشآت المعدنیة  2 2 1المنشآت المعدنیة 

 2 2 2ساسات األھندسة  2 2 1ساسات ھندسة األ
 2 2 ھندسة السدود 2 2 منشآت مائیة 

 2 4 ھندسة الصرف الصحي 2 4 مداد بالمیاهھندسة اإل

 2 2 1تكنولوجیا التشیید  -- -- ---- 

 14 18 الجزئي المجموع 12 16 الجزئي المجموع
  32  المجموع الكلي  28  المجموع الكلي
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 السنة الخامسة

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات

 اسم المقرر
 عدد الساعات

 ع ن ع ن

 0 2 حمایة البیئة 2 2 تمدیدات داخلیة في المباني

 2 2 المنشآت المختلطة 2 2 المنشآت الخرسانیة الخاصة

 2 2 االقتصاد الھندسي 4 2 التصمیم بمعونة الحاسب

 0 2 2الھندسیة دارة المشاریع إ 2 2 1دارة المشاریع الھندسیة إ

 -- -- ----  0 2 2تكنولوجیا التشیید 

 -- -- ----  2 2 ھندسة السكك الحدیدیة

 12 0 مشروع االجازة 4 0 مشروع االجازة

 16 8 الجزئي المجموع 16 12 الجزئي المجموع
  24  المجموع الكلي  28  المجموع الكلي
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   الفصل الخامس
  األحكام العامة

  
  في الكلیة : الدوام9المادة 

  
الدوام إلزامي في مرحلة اإلجازة الجامعیة. وتحدد نسب ال�دوام المطلوب�ة لالش�تراك ف�ي امتح�ان یعتبر 

على األقل من مجموع الساعات النظریة والعملیة لھذا  %90أي من المقررات الدراسیة في الكلیة ب 
ویحرم الطالب من االش�تراك ف�ي امتح�ان المق�رر إذا ل�م یحق�ق النس�بة المطلوب�ة  ىالمقرر كل على حد

الض�رورة قب�ول دخ�ول الطال�ب إل�ى االمتح�ان إذا ك�ان  ویجوز لمجل�س الكلی�ة ف�ي ح�ال، منھمافي أي 
  .%75حاصالً على نسبة دوام ال تقل عن 

  
  مشروع التخرج:10المادة 

  
یع�د واردة في الالئحة التنفیذیة لق�انون تنظ�یم الجامع�ات مع مراعاة األحكام الخاصة باالمتحانات ال  -أ

الممتد عل�ى فص�لي الس�نة الدراس�یة الخامس�ة مق�رراً واح�داً یج�ري امتحان�ھ  التخرج مقرر مشروع
  وفق القواعد التي یضعھا مجلس الكلیة.

م تتولى إدارة الكلیة مع بدایة ك�ل ع�ام دراس�ي وض�ع اآللی�ة الخاص�ة بتوزی�ع الط�الب عل�ى األقس�ا  -ب
من أجل العمل على إعداد مشروع التخرج، كما تقوم بتحدید العدد  (باستثناء قسم العلوم األساسیة)

األقص��ى للط��الب ال��ذین یمك��نھم االش��تراك ف��ي مش��روع واح��د، وذل��ك بم��ا یتناس��ب م��ع الطاق��ة 
  االستیعابیة في كل قسم.  

ع�داد األس�اتذة المش�رفین إل لھ علىتوزیع الطالب التابعین ة كل قسم من أقسام الكلی بعد ذلك یتولى -ج
 قسم.التي یضعھا مجلس الواآللیات القواعد  مشروع التخرج وفق

  
 : 11المادة 

  الرابعة والخامسةو الثالثة یدرس مقرر واحد من مقررات الخطة الدراسیة في السنوات
  ، ویحدد مجلس الكلیة في مطلع كل عام ھذه المقررات.ةنكلیزیاال لغةالب

  
 :12المادة 

تح�دد مع مراعاة األحكام الخاصة باالمتحان�ات ال�واردة ف�ي الالئح�ة التنفیذی�ة لق�انون تنظ�یم الجامع�ات 
عالمة وتحدد عالمة العملي وعالمة النظ�ري بق�رار م�ن مجل�س  100العالمة القصوى لكل مقرر ب 

 الكلیة.
  

  :13المادة 

الواردة ف�ي الالئح�ة التنفیذی�ة لق�انون تنظ�یم في كل مالم یرد علیھ نص في ھذه الالئحة، تطبق األحكام 
  الجامعات، وقرارات مجلس التعلیم العالي ذات الصلة.
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