
  الجمھوریة العربیة السوریة

  جامعة دمشق    

  كلیة الھندسة المدنیة   

  

  الجدیدة على طالب كلیة الھندسة الدراسیةة عن تطبیق الخطة ئاالنتقالیة الناش األحكام

  2018-2017المدنیة اعتباراً من العام الدراسي 

  

 واتعلى طالب السن2018 -2017طبق الخطة الدراسیة الجدیدة في بدایة العام الدراسي تُ  -1

  المستجدین والراسبین.الثالثة والثانیة واألولى 

 على طالب السنة الرابعة2019 - 2018طبق الخطة الدراسیة الجدیدة في بدایة العام الدراسي تُ  -2

  .المستجدین والراسبین

على طالب السنة  2020 –2019طبق الخطة الدراسیة الجدیدة في بدایة العام الدراسي تُ  -3

  والراسبین.الخامسة المستجدین 

والراسبون فیھا  الخامسةوبعة الراالدراسیة  واتالسن إلى نون والناجحوى الطالب المنقولقیب -4

 ً  .للخطة القدیمة خاضعین 2018 - 2017 الجدیدة الدراسیةالخطة  تطبیقالعام األول لفي  أیضا

ً  الخامسةة الدراسیة السن إلى نون والناجحوى الطالب المنقولقیب -5 العام في  والراسبون فیھا أیضا

 .خاضعین للخطة القدیمة 2019 – 2018الخطة الدراسیة الجدیدة  تطبیقالثاني ل

علیھ  الخطة الدراسیة الجدیدةال یتغیر وضع الطالب (ناجح أو منقول أو راسب) عند تطبیق  -6

 بسبب إلغاء أو إزاحة بعض المقررات.

ألول  على الطالب الذین تشملھم الخطة الدراسیة الجدیدة االنتقالیةألحكام عند النظر في تطبیق ا -7

بین  ، تعتمد قائمة المقارنة (التكافؤ)مقررات من الخطة القدیمةمرة نتیجة لرسوبھم في 

 )2(الجدول  الخطة الدراسیة الجدیدة . من مقرراتالوالقدیمة مقررات من الخطة الدراسیة ال

لزم كل طالب تشملھ الخطة الدراسیة الجدیدة نتیجة لرسوبھ في إحدى السنوات الدراسیة یُ  -8

بدراسة كافة المقررات المحدثة في الخطة الجدیدة في السنة الدراسیة التي یسجل فیھا وما 

أدنى محمولة إداریاً حتى  وتعتبر المقررات المحدثة المطالب بھا من سنواتیسبقھا من سنوات 

 .التخرج

لزم كل طالب تشملھ الخطة الدراسیة الجدیدة نتیجة لرسوبھ في إحدى السنوات الدراسیة یُ  -9

من مقررات الخطة الدراسیة  أليالمكافئة  دراسة في مقررات الخطة الدراسیة الجدیدةال بمتابعة

ً فیقدیمة والتي لم ینجح ال  .ھا سابقا

لرسوبھ في إحدى السنوات عفى كل طالب تشملھ الخطة الدراسیة الجدیدة نتیجة یُ  -10

جدیدة التي نجح فیھا بما یكافئھا من مقررات الخطة ات الخطة الدراسیة الالدراسیة من مقرر

 .م كدرجة لنجاحھ في المقرر الجدیدویحتفظ بدرجة نجاحھ في المقرر القدی. سیة القدیمةاالدر



شملتھا لزم كل طالب تشملھ الخطة الدراسیة القدیمة ویحمل مقررات من السنوات التي یُ  -11

 ت المقررات المكافئة للمقررات المحمولة.االخطة الدراسیة الجدیدة بالتقدم المتحان

 منألغیت  مقرراتراسیة الجدیدة نتیجة لرسوبھ في ى كل طالب تشملھ الخطة الدعفیُ  -12

ة من تلك السنة األدنى دفي الخطة الدراسیة الجدی لیس لھا مكافئأي الخطة الدراسیة القدیمة 

  .من دراسة ھذه المقرراتوالسنوات األدنى 

، الراسب في سنتھ الدراسیة (وفق الخطة ب الخاضع للخطة الدراسیة الجدیدةیحق للطال -13

السنة األعلى أن  إلىالقدیمة) والذي اشترك في امتحانات الدورة الفصلیة األولى وترفع بنتیجتھا 

من المقررات التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني من السنة  األكثریسجل في مقررین على 

في الخطة  یكافئھمالھذین المقررین ما شریطة أن یكون  ،یة القدیمةساألعلى وفق الخطة الدرا

الراسب فیھا بما في ت تجاوز عدد المقررای الدراسیة الجدیدة وفقاً لقائمة التكافؤ المرفقة وأن ال

 ذلك المواد اإلداریة منھا والمقررات التي سجل فیھا عن أربعة مقررات.

من  اتمقرربعض الونجح في  ،طبق علیھ الخطة الدراسیة الجدیدةب الذي تلبالنسبة للطا -14

ات تلغى عالمة ھذا المقرر ،الدراسیة الجدیدةفي الخطة الخطة الدراسیة القدیمة لیس لھا مكافئ 

 دخل في حساب معدلھ العام عند التخرج.تال و

 الخطة الدراسیة الجدیدةلتدریس مقررات اللغة األجنبیة باللغة االنكلیزیة فقط في  نظراً  -15

وا لھا باللغة الفرنسیة التحویل والذین تقدم فانھ یحق للطالب الراسبین في مقررات اللغة األجنبیة

  لغة الفرنسیة.لى اللغة االنكلیزیة أو متابعة التقدم لھا بالإ

حلول في ھذه األحكام یعالج مجلس كلیة الھندسة المدنیة الحاالت التي لم ترد بشأنھا  -16

 .د الحل المناسب لكل منھا في حینھویحد. االنتقالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  : تكافؤ المقررات بین الخطتین الجدیدة والقدیمة2الجدول 
 

 المكافئ في الخطة القدیمةاسم المقرر  اسم المقرر في الخطة الجدیدة
 الفصل السنة     الفصل السنة

السنة 
 األولى

الفصل 
 األول

 1 1 1الریاضیات للمھندسین 1الریاضیات للمھندسین

 1 1 الفیزیاء للمھندسین الفیزیاء للمھندسین

 1 1 1المیكانیك الھندسي  1المیكانیك الھندسي 

 1 1 الھندسة الوصفیة والرسم الھندسي الھندسة الوصفیة والرسم الھندسي

 1 1 الثقافة القومیة االشتراكیة الثقافة القومیة االشتراكیة

 1 1 1اللغة األجنبیة  1ة نكلیزیاللغة اال

الفصل 
 الثاني

 2 1 2الریاضیات للمھندسین  2الریاضیات للمھندسین 

 2 1 الكیمیاء للمھندسین الكیمیاء للمھندسین

 2 1 2المیكانیك الھندسي  2المیكانیك الھندسي 

 2 1 تمثیل المنشآت المدنیة تمثیل المنشآت المدنیة

 2 1 اللغة العربیة اللغة العربیة

 2 1 2اللغة األجنبیة  2ة نكلیزیاللغة اال

 1 1 المعلوماتیة المعلوماتیة

السنة 
 الثانیة

الفصل 
 األول

 1 2 3الریاضیات للمھندسین  التفاضلیةالحبر الخطي والمعادالت 

 1 2 1مقاومة المواد  1مقاومة المواد 

 1 2 1التصمیم المعماري  1التصمیم المعماري 

 2 1 1المساحة  1المساحة 

 1 2 1الھیدرولیك  میكانیك الموائع

 2 1 الجیولوجیا الھندسیة الجیولوجیا الھندسیة

 1 2 3اللغة األجنبیة  3ة نكلیزیاللغة اال

الفصل 
 الثاني

 2 2 4الریاضیات للمھندسین  االحتماالت واالحصاء

 2 2 2مقاومة المواد  2مقاومة المواد 

 2 2 2التصمیم المعماري   2التصمیم المعماري  

 1 2 2المساحة  2المساحة 

 2 2 2ھیدرولیك  الھیدرولیك

 2 2 1البناء واختباراتھا مواد  مواد البناء واختباراتھا

 2 2 4اللغة األجنبیة  4ة نكلیزیاللغة اال

السنة 
 الثالثة

الفصل 
 األول

 1 3 1میكانیك االنشاءات  1میكانیك االنشاءات 

 1 3 )2مواد البناء واختباراتھا ( تكنولوجیا الخرسانة

 1 3 الھیدرولوجیا والھیدروجیولوجیا االھیدرولوجیا

 1 3 1میكانیك التربة  1التربة میكانیك 

 -   -   مقرر محدث ھندسة النقل والمرور

 1 3 التجھیزات الفنیة التجھیزات الفنیة

 2 2 جیودیزیا جیودیزیا



الفصل 
 الثاني

 2 3 2میكانیك االنشاءات  2میكانیك االنشاءات 

 2 3 1الخرسانة المسلحة   1الخرسانة المسلحة  

 1 4 ھندسة الري والصرف والصرفھندسة الري 

 2 3 2میكانیك التربة  2میكانیك التربة 

 2 3 تصمیم الطرق وھندسة المرور ھندسة الطرق

 1 2 البرمجة والخوارزمیات البرمجة والخوارزمیات

            

السنة 
 الرابعة

الفصل 
 األول

 1 4 3میكانیك االنشاءات  3میكانیك االنشاءات 

 1 4 2الخرسانة المسلحة  2الخرسانة المسلحة 

 2 3 1المنشآت المعدنیة  1المنشآت المعدنیة 

 2 4 ھندسة االساسات والمنشآت المطمورة  1ھندسة االساسات 

 2 4 منشآت مائیة منشآت مائیة

 2 3 ھندسة االمداد بالمیاه ھندسة االمداد بالمیاه

الفصل 
 الثاني

  2 4  ھندسة الجسور ھندسة الجسور

 2 4 3الخرسانة المسلحة  3الخرسانة المسلحة 

 1 4 2المنشآت المعدنیة  2المنشآت المعدنیة 

 2 4 ت المطمورةآھندسة االساسات والمنش 2ھندسة االساسات 

 1 5 ھندسة السدود ھندسة السدود

 2 4 شبكات الصرف الصحي ھندسة الصرف الصحي

 2 4 1تكنولوجیا التشیید  1التشیید تكنولوجیا 

السنة 
 الخامسة

الفصل 
 األول

 1 5 التمدیدات داخل المباني تمدیدات داخلیة في  المباني

 1 5 المنشآت الخرسانیة الخاصة المنشآت الخرسانیة الخاصة

 1 5 التصمیم بمعونة الحاسب التصمیم بمعونة الحاسب

 2 5 ادارة المشاریع الھندسیة 1ادارة المشاریع الھندسیة 

 1 5 2تكنولوجیا التشیید  2تكنولوجیا التشیید 

 2 5 السكك الحدیدیة ھندسة السكك الحدیدیة

 1 5 مشروع االجازة مشروع االجازة

الفصل 
 الثاني

 2 5 حمایة البیئة حمایة البیئة

 2 5 المنشآت المختلطة المنشآت المختلطة

 2 5 االقتصاد الھندسي الھندسياالقتصاد 

 2 5 ادارة المشاریع الھندسیة 2ادارة المشاریع الھندسیة 

 2 5 مشروع االجازة مشروع االجازة

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 : المقررات المحدثة  والمعدلة والملغاة في الخطة الدرسیة الجدیدة3الجدول

اسم المقرر في الخطة 
 مالحظات القدیمةاسم المقرر في الخطة  الجدیدة

 تعدیل في المفردات 1الھیدرولیك  میكانیك الموائع 

 تعدیل في المفردات 1مواد البناء واختباراتھا  مواد البناء واختباراتھا

 تعدیل في المفردات 2الھیدرولیك  الھیدرولیك 

 تعدیل في المفردات الھیدرولوجیا والھیدروجیولوجیا الھیدرولوجیا 

 تعدیل في المفردات 2مواد البناء واختباراتھا  الخرسانةتكنولوجیا 

 تعدیل المفردات في مقرر ھندسة الطرق والمرور محدث ھندسة النقل والمرور

 ناتج عن تقسیم وتعدیل مقرر األساسات والمنشآت المطمورة محدث 1ھندسة االساسات 

 والمنشآت المطمورةناتج عن تقسیم وتعدیل مقرر األساسات  محدث 2ھندسة االساسات 

 ناتج عن تقسیم وتعدیل مقرر ادارة المشاریع الھندسیة محدث 1ادارة المشاریع الھندسیة 

 ناتج عن تقسیم وتعدیل مقرر ادارة المشاریع الھندسیة محدث 2ادارة المشاریع الھندسیة 

 في الخطة الجدیدةمتضمن في مقرري ھندسة الطرق وھندسة النقل والمرور  ھندسة الطرق والمرور ملغى

 متضمن في مقرر ھندسة الطرق في الخطة الجدیدة انشاء الطرق  ملغى

 ةفي الخطة الجدید 2+1سة األساسات متضمن في مقرري ھند األساسات والمنشآت المطمورة ملغى

 2+1متضمن في مقرري ادارة المشاریع الھندسیة  ادارة المشاریع الھندسیة  ملغى

 -  محطات الضخ ملغى

  - محطات المعالجة وتنقیة المیاه ملغى

 مقرر اختیاري في الخطة القدیمة بحوث العملیات ملغى

 مقرر اختیاري في الخطة القدیمة األنفاق ومیكانیك الصخور ملغى

 ملغى
دینامیك المنشآت والھندسة 

 مقرر اختیاري في الخطة القدیمة الزلزالیة

 مقرر اختیاري في الخطة القدیمة المائیةاالدارة المتكاملة للموارد  ملغى

 مقرر اختیاري في الخطة القدیمة المطارات ملغى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  


