قسم الهندسة العمارة
البرنامج الدراسي
:للحصول على درجة البكالوريوس من القسم يتطلب إنجاز
 وحدة12
 وحدة14
 وحدة31
 وحدة97
 وحدة154

مقررات العلوم اإلنسانٌة
مـقررات العلوم العامة الملزمة
مقررات العلوم الهندسٌة العامة الملزمة
المقررات الهندسٌة التخصصٌة الملزمة
إجمالً عدد الوحدات الالزمة للتخرج







الوقزراد الذراسيخ
الؼلىم الهٌذسيخ التخصصيخ الولزهخ
Cours
e No.
AR121
AR200
AR201
AR133
AR221
AR222
AR233
AR333
AR241
AR251
AR244
AR302
AR323
AR334
AR361
AR371
AR388
AR391
AR399
AR415
AR416
AR424
AR425
AR426

Course Name
Basic Design
Architectural Design I
Properties of Materials
Building Construction I
Building Construction II
History of Architecture I
History of Architecture
Free Hand Drawing
Architectural Presentation I
Computer Technology I
Architectural Design
Building Construction
History of Architecture
Landscape
History & Theory of
Planning
Illumination & Acoustics
Environmental control
Architectural Programming
Architectural Design V
Architectural Design VI
Building Construction
Building Construction V
Building Construction VI

الىحذاد

اسن الوقزر

رقن الوقزر

4
3
3
2
2

ٞاٌشعُ اٌّؼّبس
ُ١ّأعظ رظ
ُٞ ِؼّبس١ّرظ
ادِٛ اصٛخ
1ٞإٔشبء ِؼّبس
2ٞإٔشبء ِؼّبس
خ اٌؼّبسح٠ربس
خ١ِاٌؼّبسح اإلعال
اٌشعُ اٌؾش
سٛ إٌّظٚ ًاٌظ
1بد اٌؾبعت١ٕرم
ُٞ ِؼّبس١ّرظ
خ٠ً ِؼّبس١رفبط
اٌؼّبسح اٌّؼبطشح
الغِٛ ك١رٕغ
ؾ١بد اٌزخط٠ٔظشٚ خ٠ربس

121ُ٘ـ ػ
200ُ٘ـ ػ
201ُ٘ـ ػ
133ُ٘ـ ػ
221ُ٘ـ ػ
222ُ٘ـ ػ
233ُ٘ـ ػ
333ُ٘ـ ػ
241ُ٘ـ ػ
243ُ٘ـ ػ
244ُ٘ـ ػ
302ُ٘ـ ػ
323ُ٘ـ ػ
433ُ٘ـ ػ
361ُ٘ـ ػ
371ُ٘ـ ػ

3
3
3
5
5
3
3
3

بد١رٛطٚ إػبءح
ٟئ١رؾىُ ث
خ٠ثشِغخ ِؼّبس
5 ُٞ ِؼّبس١ّرظ
6 ُٞ ِؼّبس١ّرظ
خ٠ز١ِبد رٕفٛسع
5ٞإٔشبء ِؼّبس
6ٞإٔشبء ِؼّبس

388ُ٘ـ ػ
391ُ٘ـ ػ
399ُ٘ـ ػ
415ُ٘ـ ػ
416ُ٘ـ ػ
424ُ٘ـ ػ
425ُ٘ـ ػ
426ُ٘ـ ػ

2
2
4
3
3
3
3
3
2
2

AR462 City & Regional Planning

3

AR474 Housing & Urban Design

3

AR481
AR488
AR499
AR584

2
2
2
2

Quantities & Specifications
Structural Systems
Project Programming
Building Laws & Pnof.
Pract.
AR594 Building Implementation
AR599 B. Sc . Project

ّٟ١ٍؾ اإلل١اٌزخط
ْؾ اٌّذ١رخطٚ
ُ١ّاٌزظٚ ْاإلعىب
ٞاٌؾؼش
اطفبدِٛٚ بد١ّو
ِبد اإلٔشبءِٕٛظ
غ٠ثشِغخ اٌّشبس
ٌخٚاٌّضاٚ ٟٔٓ اٌّجب١ٔاٛل
خ١ٌّٕٙا
ٟٔز اٌّجب١رٕف
عٚاٌّشش

2
8

462ُ٘ـ ػ
474ُ٘ـ ػ
481ُ٘ـ ػ
488ُ٘ـ ػ
499ُ٘ـ ػ
584ُ٘ـ ػ
594ُ٘ـ ػ
599ُ٘ـ ػ

الوقزراد الهٌذسيخ الوشتزكخ
Course No
CE203
CE 133
CE305
CE307
CE233

Course Name
Structural Analysis I
Properties of Materials
Reinforced Concrete
Steel structure
Surveying

الوحدات
2
2
2
2
2

اسم المقرر
إنشاءات
مٌكانٌك جوامد
خرسانة
إنشاءات معدنٌة
مساحة

رقم المقرر
203هـ مد
301هـ مد
305هـ مد
307هـ مد
233هـ مد

الؼلىم الهٌذسيخ التخصصيخ الولزهخ
الىحذاد

Course
No
AR 121
AR 200
AR 201
AR 133
AR 221
AR 222
AR 233
AR 333
AR 241
AR 243
AR 244
AR 302
AR 403
AR 324
AR 433
AR 361
AR 344
AR 371

Course Name
Arch. Drawings& Modeling
Basic Design
Design Studio I
Properties of Materials
Building Construction I
Building Construction II
History of Architecture I
Islamic Architecture
Free Hand Drawings
Shade & Perspective
CAAD I
Design Studio
Design Studio
Architectural Details
Modern Architecture
Landscape Architecture
Archi. Structural Systems
History & Theory of Planning

2
2
5
3
3
3
3
3
2
3
3
5
5
3
3
2
3
3

AR 382
AR 391

Theories of Urban Design
Environmental Control

3
3

اسن الوقزر
ٞسعُ ِؼّبس
ُ١ّأعظ رظ
ُ١ّرظ
ادِٛ اصٛخ
1ٞإٔشبء ِؼّبس
2ٞإٔشبء ِؼّبس
خ ػّبسح٠ربس
خ١ِػّبسح إعال
سعُ ؽـش
سِٕٛظٚ ًظ
1بد اٌؾبعت١ٕرم
ُٞ ِؼّبس١ّرظ
ُٞ ِؼّبس١ّرظ
خ٠ً ِؼّبس١رفبط
اٌؼّبسح اٌّؼبطشح
الغِٛ ك١رٕغ
خ١ٔظُ إٔشبئ
بد٠ٔظشٚ خ٠ربس
ؾ١اٌزخط
بد اٌؼّبسح٠ٔظش
ٟئ١رؾىُ ث

رقن الوقزر
121ُ٘ـ ػ
200ُ٘ـ ػ
201ُ٘ـ ػ
133 ُ٘ـ ػ
221ُ٘ـ ػ
222ُ٘ـ ػ
233ُ٘ـ ػ
333ُ٘ـ ػ
241ُ٘ـ ػ
243ُ٘ـ ػ
244ُ٘ـ ػ
302ُ٘ـ ػ
403ُ٘ـ ػ
324ُ٘ـ ػ
433ُ٘ـ ػ
361ُ٘ـ ػ
344ُ٘ـ ػ
371ُ٘ـ ػ
382ُ٘ـ ػ
391ُ٘ـ ػ

AR 399
AR 424
AR 462
AR 474
AR 584
AR 595
AR 599

Architectural Programming
Working Drawings
City & Regional Planning
Housing
Professional Practice I
Professional Practice II
B.Sc. Project

خ٠ ثشِغخ ِؼّبس399ُ٘ـ ػ
خ٠ز١ِبد رٕفٛ سع424ُ٘ـ ػ
ْؾ ِذ١رخط
462ُ٘ـ ػ
ْإعىـب
474ُ٘ـ ػ
1خ١ِٕٙ ِّبسعخ
584ُ٘ـ ػ
2خ١ِٕٙ  ِّبسعخ595ُ٘ـ ػ
ع اٌزخشطٚ ِشش599ُ٘ـ ػ

3
3
3
3
2
2
8

)هىاد اختيبريخ (أ) (اختيبر هقزر واحذ
Course No
AR 242
AR 245
AR 246

الىحذاد
2
2
2

Course Name
Architectural Rendering
CAAD II
Basic Photography

اسن الوقزر
ٞسعُ ِؼّبس
2ةٛبد ؽبع١ٕرم
ش٠ٛأعظ اٌزظ

رقن الوقزر
242ُ٘ـ ػ
245ُ٘ـ ػ
246ُ٘ـ ػ

هىاد اختيبريخ (ة) اختيبر ثالثخ هقزراد
الىحذاد

Course
No
AR 382

Course Name
Theories of Urban Design

3

AR 384
AR 385
AR 386
AR 387
AR 388
AR 389

Theory of Form
Local Architecture
Art in Architecture
Design and Energy
Illumination and Acoustics
Environmental Psychology

3
3
3
3
3
3

اسن الوقزر
ُ١ّبد اٌزظ٠ٔظش
ٞاٌؾؼش
ًخ اٌشى٠ٔظش
خ١ٍاٌؼّبسح اٌّؾ
 اٌؼّبسحٟاٌفٓ ف
اٌطبلخٚ ُ١ّاٌزظ
اإلػبءحٚ بد١رٛاٌظ
ئخ ػٍُ إٌفظ١ث

رقن الوقزر
382ُ٘ـ ػ
384ُ٘ـ ػ
385ُ٘ـ ػ
386ُ٘ـ ػ
387ُ٘ـ ػ
388ُ٘ـ ػ
389ُ٘ـ ػ

)هىاد اختيبريخ (ج) (اختيبر هقزريي
Course
No
AR 404
ARH 405
AR 406
AR 407
AR 408
AR 409

Course Name
Design Studio
Design Studio
Design Studio
Design Studio
Design Studio
Design Studio

الىحذاد

اسن الوقزر
ُٞ ِؼّبس١ّرظ
ُٞ ِؼّبس١ّرظ
ُٞ ِؼّبس١ّرظ
ُٞ ِؼّبس١ّرظ
ُٞ ِؼّبس١ّرظ
ُٞ ِؼّبس١ّرظ

5
5
5
5
5
5

رقن الوقزر
404ُ٘ـ ػ
405ُ٘ـ ػ
406ُ٘ـ ػ
407ُ٘ـ ػ
408ُ٘ـ ػ
409ُ٘ـ ػ

)هىاد اختيبريخ (د) (اختيبر ثالثخ هقزراد
Course
No
AR 451
AR 452
AR 453
AR 454

Course Name
Interior Design
Architectural Restoration
Technology & Architecture
Design Methodologies

الىحذاد
3
3
3
3

اسن الوقزر
ٍُٟ داخ١ّرظ
ُٞ اٌّؼّبس١ِاٌزش
خ١ٕاٌزمٚ اٌؼّبسح
ُ١ّؽشق اٌزظ

رقن الوقزر
451ُ٘ـ ػ
452ُ٘ـ ػ
453ُ٘ـ ػ
454ُ٘ـ ػ

٘ـ ػُ455
٘ـ ػُ456
٘ـ ػُ457
٘ـ ػُ458
٘ـ ػُ459

ٔظُ إٔشبئ١خ ِزمذِخ
ربس٠خ اٌؼّبس
اٌّؼبطشح
ٔظُ اٌّؼٍِٛبد
اٌغغشاف١خ
ِؾذداد الزظبد٠خ فٟ
اٌؼّبسح
دساعخ ِغزمٍخ

ح

3
3

Advanced Structural sys
History of Contemporary
Arch.
GIS

AR 457

3

Econ Determinants in Arch

AR 458

3

Independent Study

AR 459

3

AR 455
AR 456

الوحتىي الؼلوي للوقزراد الذراسيخ
الزسن الوؼوبري( 1هـ ػن)121
٠زؼشف اٌطبٌت ف٘ ٟزا اٌّمشس ػٍ ٝأعظ اٌزمٕ١خ ٌٍشعُ اٌّؼّبسٚ ،ٞرٌه ثبعزخذاَ ٚعبئؾ ِخزٍفخ ،وزٌه
٠زؼٍُ اٌطبٌت ِؼٕٚ ٝرمٕ١بد اٌّغغّبد.
خىاص هىاد(هـ ػن)133
دساعخ ِٛاد اٌجٕبء األ١ٌٚخ ٚخظبئظٙب ،اعزؼّبالرٙبٚ ،أدا٘ب ثبٌٕغجخ إٌ ٝاٌم ٜٛاٌج١ئ١خ وزٌه ِذ ٜاالعزفبدح
ِٕٙب فِ ٟغبي اٌؼّبسح.
أسس التصوين(هـ ػن)200
ِذخً إٌ ٝاإلظٙبس اٌفٕٚ ٟدساعخ اٌشىً ٚاٌفشاؽ ٚاٌزٕبعت ٚاٌٍّّظ ٚاٌشىً ٚاٌفشاؽ ٚاٌىزٍخ ٚاٌجغبؽخ
وأعبع١بد اإلؽغبط ثبٌغّبي – دساعخ ٚرؾٍٔ ً١ظش٠بد األٌٛاْ ٚاسرجبؽٙب اٌٛص١ك ثأعبٌ١ت اعزغالي ٚاعزؼّبي
اٌّٛاد اٌّخزٍفخ.وزٌه ٠زؼٍُ اٌطبٌت أعبع١بد اٌزظّ ُ١اٌّؼّبس.ٞ
تصوين هؼوبري(1هـ ػن)201
ِمذِخ ػٓ اٌزظّ ُ١اٌّؼّبسِ ٞغ اٌزشو١ض ػٍ ٝرظّ ُ١أٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌٛؽذاد اٌغىٕ١خ ،دساعخ
اٌؼاللبد اٌٛظ١ف١خ ٚاٌزأو١ذ ػٍ ٝاٌفشاؽ اٌّؼّبسٚ ٞأثؼبدٖ ،دساعخ ٚرؾٍٚ ً١رظّ ُ١ػٕبطش اٌٛاعٙبد ٚاٌىزً
ػٓ ؽش٠ك اٌّغغّبد اٌزغش٠ج١خ.
اإلًشبء الوؼوبري(1هـ ػن)221
دساعخ ِ١ىبٔ١ىب اٌزشثخ ،األعبعبد ثأٔٛاػٙب ٚاٌؾٛائؾ اٌؾبٍِخ ٚاألعمف ِضً األلج١خ ٚاٌمجبة ٚاٌزؾّ ً١فٟ
ارغبٖ ٚاؽذ .وزٌه رذسط ؽشق إٔشبء األسػ١بد ٚاٌغالٌُ ،ؽّب٠خ اٌّجبٔٚ ٟإٌّشبد ِٓ اٌشؽٛثخ.
اإلًشبء الوؼوبري(2هـ ػن)222
اٌ١ٙبوً ثأٔٛاػٙب اٌخشعبٔخ اٌّغٍؾخ١٘ ،ىً اٌؾذ٠ذ ٚاٌظٍت٘ٚ ،زا ٠زؼّٓ ٔظبَ األػّذح ٚاٌزم٠ٛخ ٚأٔٛاع
األعبعبد اٌّخزٍفخ ،عّ١غ أٔٛاع األعمف ِضً االرغبٖ اٌٛاؽذ ٚاالرغب٘ٚ ٓ١األؽش ٚغ١ش٘ب .وزٌه ٠زُ رذس٠ظ
اٌخشعبٔخ اٌّغجمخ ٌٍظٕغ ،اٌزظّ ُ١اإلٔشبئٌ ٟألعبعبد ٚاٌؾٛائؾ اٌغبٔذح ٚثؼغ أٔٛاع اٌغالٌُ.
تبريخ الؼوبرح(1هـ ػن)233
دساعخ ٚرؾٍ ً١اٌفٓ ٚاٌؼّبسح ف ٟػظٛس ِب لجً اٌزبس٠خ ٚاٌؼظش اٌفشػٚ ٟٔٛاإلغش٠مٚ ٟاٌشِٚبٔ،ٟ
اٌج١ضٔط ،ٟاٌمٛؽ ،ٟاٌظ ،ٟٕ١اٌشِٚبٔغهٚ ،ػّبسح ِب لجً ػظش إٌٙؼخ.

الزسن الحز(1هـ ػن)241
ٙ٠ذف ٘زا اٌّمشس إٌ ٝرم٠ٛخ اٌؼًّ اإلثذاػ ِٓ ٟخالي دائشح االرظبي اٌجظش .ٞاعزخذاَ اٌزمٕ١بد اٌّخزٍفخ
ٌٍشعُ اٌؾش وبؽشق ف ٟرٛػ١ؼ اٌؼّبسح ،ؽ١ش ٠زُ رٕبٚي اٌخطٛؽ ٚاٌّغطؾبد األفم١خ ٚاٌشاع١خ ،إٌّبع١ت
ٚاٌّغز٠ٛبد ٚاٌىزً ٚاألشىبي ،اإلػبءح ٚاٌظً ،اٌٍّّظ ٚؽج١ؼخ اٌّٛاد ،األعبٌ١ت اٌّخزٍفخ ٌإلخشاط
ٚاإلظٙبس اٌفٕ.ٟ
اإلظهبر الوؼوبري( 2هـ ػن)242
٠زؼٍُ اٌطبٌت ف٘ ٟزا اٌّمشس رمٕ١بد ٚػٕبطش اإلظٙبس اٌّؼّبس ٞإل٠غبد أفؼً اٌطشق إلظٙبس اٌّششٚع
اٌّؼّبس١ٌ ٞغ ًٙػٍ ٝإٌبط اٌزؼشف ػٍ ٝاٌّجٕ ٝف ٟأؽغٓ اٌؾبالدٚ ،عبئً اٌزؼج١ش ٚرٛط ً١اٌفىشح،
اٌّغبلؾ األفم١خ ٚرىبًِ اٌؼّبسح ٚاٌطج١ؼخ ،ؽ١ش ٠زُ اعزخذاَ اٌمٍُ ٚاألٌٛاْ ٚاٌؾجش ٚاٌفششخ ف ٟػٍّ١بد
اإلظٙبس.
الظل والوٌظىر(هـ ػن)243
٠زُ رؼٍٔ ُ١ظش٠بد اإلخشاط ٚرطج١ك اٌظً ٚاٌظالي ف ٟاٌشعِٛبد اٌّؼّبس٠خ :ظً اٌخطٛؽ ٚاٌّغطؾبد
ٚاٌّغغّبد ٚرطج١مبرٙب ػٍ ٝاٌٛاعٙبد ٚاٌّٛالغ اٌؼبِخ ٌٍّجبِٔ ،ٟؼذاد ٚٚعبئً اإلظٙبس ،اعزخذاَ األلالَ
اٌّخزٍفخ ٚاألٌٛاْ إلخشاط ٚإظٙبس اٌّغبلؾ األفم١خ ٚاٌٛاعٙبد .وزٌه دساعخ ٔظش٠بد إٌّظٛس ٚرطج١مبرٙب،
االٔؼىبط ،لٛاػذ اٌزىٚ ٓ٠ٛاٌّؼبٌغبد ٚاإلخشاط.
تقٌيبد الحبست(1هـ ػن)244
٠زؼٍُ اٌطبٌت ف٘ ٟزا اٌّمشس رمٕ١بد اٌؾبعت فِ ٟغبي اٌزطج١مبد اٌّؼّبس٠خ ،ؽ١ش ٠م َٛاٌطبٌت ثزغٍُ١
سعِٛبد ٌّششٚع ِؼّبسِ ٞزىبًِ )ثؼذٚ ٓ٠صالصخ أثؼبد(.
تقٌيبد الحبست(2هـ ػن)245
٠زُ رذس٠ظ ِغّٛػخ ِخزبسح ِٓ اٌؾبعت ٚرطج١مبرٙب فِ ٟغبي اٌشعُ ٚاإلظٙبس اٌّؼّبس.ٞ
أسس التصىيز(هـ ػن)246
ِمذِخ ف ٟرمٕ١بد فٓ اٌزظ٠ٛش ِغ اٌزشو١ض ػٍ ٝدٚس اٌمشاساد اٌؾشف١خ ف ٟاٌزظ٠ٛش ػٍ ٝأعبط االرظبي
اٌجظش ٞإٌّزظ ف ٟاٌؼّبسح.
التصوين الوؼوبري ((هـ ػن)302
رظِّ ُ١شبس٠غ ِؼّبس٠خ راد ثشاِظ ِؼّبس٠خ رزىِ ِٓ ْٛؾذداد ٚظ١ف١خ ِغ اٌزشو١ض ػٍ ٝإٌظبَ
اإلٔشبئ .ٟوزٌه ِزطٍجبد اٌّم١بط اإلٔغبٔٚ ٟاٌغّبٌ٠ .ٟزُ اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌّجبٔ ٟاٌزؼٍ١ّ١خ ِضً سٚع األؽفبي
ٚاٌّذاسط االثزذائ١خ ٚاٌضبٔ٠ٛخ ٚاٌّؼب٘ذ اٌّزخظظخ.
اإلًشبء الوؼوبري(3هـ ػن)324
أػّبي اٌزشط١جبد :اٌؾٛائؾ اٌذاخٍ١خ ٚاٌّظٕؼخٚ ،اٌؾٛائؾ اٌخبسع١خ اٌّغجمخ اٌظٕغ ِضً ٌٛػ عٕذٚرش،
ٚاٌؾٛائؾ اٌخشاعبٟٔح اٌّغجمخ ٌٍظٕغ ٚاٌٛطالد ٚاٌزشو١جبد اٌّؼذٔ١خ اٌالصِخ .وزٌه ٠زُ رذس٠ظ عّ١غ أٔٛاع
األعمف اٌؼٍمخ ،اٌىبعشاد اٌشّغ١خ ،أػّبي إٌغبسح ٚاٌّؼبدْ.

الؼوبرح اإلسالهيخ(هـ ػن)333
٠زُ رذس٠ظ اٌؼّبسح اإلعالِ١خ ِٕز ٚالدرٙب ػٕذ اٌمشْ اٌغبثغٚ ،رؾٍٍٙ١ب ٠ٚزُ دساعخ رطٛس اٌؼّبسح اإلعالِ١خ
ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌـ :ٟثذا٠خ اٌؼّبسح اإلعالِ١خ ،ػّبسح اٌؼّبد ٚاٌؼّبسح اٌؼجبع١خ ،ثذا٠خ ٙٔٚب٠خ اٌؼّبسح اٌزمٍ١ذ٠خ فٟ
شّبي أفش٠م١بٚ ،ثذا٠خ اٌؼّبسح اإلعالِ١خ ف ٟاعجبٔ١ب ٚاع١ب.
الٌظن اإلًشبئيخ(هـ ػن)344
دساعخ ٌف ُٙإٌظش٠بد ٚاألعبٌ١ت ٌّخزٍف األٔظّخ اإلٔشبئ١خ ٚاإلشىبي اٌّؼّبس٠خ اٌخبطخ ثزغط١خ اٌّجبٟٔ
راد اٌجؾٛس اٌٛاعؼخٌٍ ،ؾظٛي ػٍ ٝاألشىبي اٌّؼّبس٠خ إٌّبعجخٚ .رشًّ اٌغّبٌٔٛبدٚ ،اٌغّبٌٔٛبد راد
اٌضالصخ إثؼبد ،اٌّط٠ٛبد ،اٌظذف اٌمشش٠خ ،اٌخ١بَ ...،اٌخ.
تٌسيق الوىاقغ(هـ ػن)361
أّ٘١خ إٌّبؽك اٌخؼشاء داخً اٌّخططبد ،رخط١ؾ ٚرظّ ُ١إٌّبؽك اٌؾؼش٠خ ثبعزؼّبي األشغبس
ٚاٌّغبؽبد اٌخؼشاء ٚاٌؼٕبطش اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّظٕؼخ.
تبريخ وًظزيبد التخطيط(هـ ػن)371
دساعخ أ٘ذاف اٌزخط١ؾ اٌؾؼشٚ ٞاإللٍ ،ّٟ١ربس٠خ اٌّذْ ِٓ ؽ١ش اٌّؤصشاد ٚاٌم ٜٛاٌطج١ؼ١خ ٚاٌضمبف١خ
اٌز ٟصإِذ رطٛس اٌزخط١ؾ ِٓ األصِٕخ اٌمذّ٠خ إٌ ٝاٌٛلذ اٌؾبػش ،اٌزخط١ؾ اإللٍ ّٟ١ف ٟدٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش.
ًظزيبد التصوين الحضزي(هـ ػن)382
دساعخ أعظ اٌزظّ ُ١اٌؾؼشٔٚ ٞظش٠برٗ اٌّخزٍفخ ِغ رٛػ١ؼ ٚظبئفٙب٠ ،زُ وزٌه االؽالع ػٍ ٝخبط١خ
اٌزظّ ُ١اٌؾؼشٚ ٞرطٛس اٌّذٕ٠خ ،وزٌه ِذ ٜرأص١ش اٌزظّ ُ١اٌؾؼش ٞػٍ ٝرطٛس اٌزظّ ُ١اٌّؼّبس.ٞ
ًظزيبد الؼوبرح(هـ ػن)383
دساعخ ربس٠خ ٔٚظش٠بد اٌزظّ ُ١اٌّؼّبس ِٓ ٞخالي اعزؼشاع ٚرؾٍ ً١أعظ ثؼغ إٌظش٠بد اٌّؼّبس٠خ
ٚرطج١مبرٙب ػٍِ ٝخزٍف اٌّجبٔ..ٟ
ًظزيبد الكتل(هـ ػن)384
اٌزؾٍ ً١اٌجظشٚ ٞاألعظ اٌجظش٠خ ٌٍزظّ ُ١اٌّؼّبس ِٓ ٞخالي اٌزؾٍ ً١اٌزشى.ًٞ١
الؼوبرح الوحليخ(هـ ػن)385
دساعخ اٌخظبئض اٌضمبف١خ إٌّبخ١خٚ ،وزٌه اٌّظب٘ش اٌطج١ؼ١خ ٚأصش٘ب ػٍ ٝثٍٛسح ّٔؾ اٌّؼّبس اٌّؾٍٟ
ٌٍّىبْ ف ٟإٌّبؽك اٌج١ئ١خ اٌّخزٍفخ اٌج١ئخ اٌغبؽٍ١خ ،اٌج١ئخ اٌغجٍ١خ ٚاٌج١ئخ اٌظؾشا٠ٚخ.
الفي في الؼوبرح(هـ ػن)386
دساعخ ػٕبطش اٌفٓ ٚػاللزٙب ثبٌؼّبسح ٚاٌج١ئخ اٌؼّشأ١خ ِغ اٌزشو١ض ػٍ ٝصالس ػٕبطش أعبع١خ ٌٍؼّبسح،
اٌشىً ،اٌفشاؽ ٚاٌغطؼ ٚدساعخ دٚس اٌفٕبْ (اٌشعُ ٚإٌؾذ) ٚاٌّؼّبسٌٍ ٞزؼبٚ ْٚرغخ١ش ؽبلزّٙب ٚأثؼذاّ٘ب
إل٠غبد ث١ئخ ِؼ١ش١خ ٍ٠ؼت اٌفٓ فٙ١ب دٚسا ِّٙب ف ٟؽ١بح اإلفشاد ٚاٌّغزّغ.
التصوين والطبقخ(هـ ػن)387
دساعخ اعزشار١غ١بد اٌطبلخ ف ٟاٌّجبٔٚ ٟػاللزٙب ثجؼغ اٌزطج١مبد اٌؼٍّ١خ ٚدساعخ ؽبالد رطج١م١خ
العزخذاِٗ اٌطبلخ ف ٟاٌّجبٔ.ٟ

اإلضبءح والصىتيبد ( (هـ ػن)388
داسعخ ٌٍؼٕبطش اٌّخزٍفخ ٌإلػبءح ٚاٌظٛر١بد ٚأصش٘ب ػٍ ٝرؾم١ك ث١ئخ ٚؽج١ؼخ داخٍ١خ.
ثيئخ ػلن الٌفس(هـ ػن)389
دساعخ اٌؼٕبطش اٌّّٙخ اٌّشرجطخ ثبٌغٛأت اإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚػاللزٙب ثبٌؼّشاْ ٚاٌزشو١ض ػٍٝ
عٍٛو١بد ٚاؽز١بعبد اإلفشاد ٚاٌّغّٛػخ اٌجشش٠خ ٚإٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خٚ .أصش٘ب ػٍ ٝاٌج١ئخ اٌؼّشأ١خ اٌخبطخ
ٌٍخظٛط١خ ،اٌفشاؽ اٌخبص ٚاٌفشاؽ اٌؼبَ ٚاٌ٠ٛٙخ..........اٌخ.
التحكن الجيئي(هـ ػن)391
ِمذِخ ٌالػزجبساد اٌفىش٠خ إٌٙؼخ ٚاٌزمٕ١خ فِ ٟشاؽً اٌزظّ ُ١اٌج١ئ .ٟدساعخ االػزجبساد إٌّبخ١خ ِضً
إٌّبؽك اٌؾبسح ٚاٌغبفخ ،ؽشق اٌزؾٍ ً١اٌج١ئٚ ٟاٌّؼبٌغبد اٌج١ئخ ٌٍّمزشؽبد اٌزظّ ّٟ١ح ( اٌزٛع ،ٗ١اٌزؼٍ،ً١
اٌز٠ٛٙخ اٌّالئّخِٛ ،اد اٌجٕبء ،اٌزشغ١ش) ػٛاًِ ٌٙب دٚس٘ب ف ٟرؾم١ك ِمزشؽخ رظِّ ُ١الئّخ ٌٍج١ئخ.
ثزهجخ هؼوبريخ(هـ ػن)399
دساعخ ِشاؽً اٌجشِغخ اٌّؼّبس٠خ اٌالصِخ ٌزؾم١ك رظِّٚ ُ١مزشؽبد رظّ ّٟ١ح ِالئّخ ٚرٙذف اٌّبدح
ِٕزظّخ ِٙبساد اٌزؾٍ ً١إٌّظُ ِٓ خالي إرجبع عٍغخ اٌخطٛاد ٠زؼّٓ ِؼٙب اٌّظُّ ٚاٌّبٌه ٚاٌّجشِظ
ارخبر اٌمشاسا د أعبعٙب رٛط١بد ٔٚزبئظ ِشاؽً اٌزؾٍ ً١اٌغبثك اٌزوش رغزؼشع اٌّبدح أ٠ؼب اٌطشق اٌّخزٍفخ
ٌٍجؾش ٚاٌز ٟرغبُ٘ ف ٟاٌؾظٛي إٌٔ ٝزبئظ ِٚؤششاد ا٠غبث١خ ػٍٙ١ب فِ ٟشاؽً اٌزظّ ُ١اٌّؼّبس.ٞ
التصوين الوؼوبري(هـ ػن)403
رظّ ُ١اٌّجبٔ ٟاٌزشف١ٙ١خ ِغ اٌزشو١ض اٌج١ئخ اٌؼّشأ١خ ٚاالػزجبساد االلزظبد٠خ ٚاٌّزطٍجبد اٌٛظ١ف١خ،
اٌؼٕبطش اإلٔشبئ١خ ٚاٌزمٕ١خ ٚاٌغّبٌ١خ اٌالصِخ ٌزؾم١ك ِجبٔ ٟالئمخ ٌالعزؼّبي اٌزشفّٔ ،ٟٙ١برط ٌّجبٔ ٟاٌّطبػُ،
اٌفٕبدق ،اٌٛٙر١الد ،االعزشاؽبد إٌّبؽك اٌزشف١ٙ١خ ،اٌؾذائك اٌؼبِخ ،إٌٛاؽ ٟاٌجؾش٠خ.
التصوين الوؼوبري(هـ ػن)404
رظِّ ُ١شبس٠غ ِخزٍفخ ٠ى ْٛاٌشىً ٚاالػزجبساد اإلٔشبئ١خ ٚؽش٠مخ اٌجٕبء ِمذِخ ِغزٙذفبد اٌزظّ،ُ١
د رؾًٍ١
٠ٚى ْٛرٌه ِٓ خالي رظِّ ُ١جبِٔ ٟضً اٌّشاوض اٌش٠بػ١خ ٚاٌمبػبد ٚاٌّغبسػ أعظ ٚاػزجبسا
اٌّٛلغ ٚأصش٘ب ػٍ ٝرظّ٘ ُ١زا إٌٛع ِٓ اٌّجبٔ٠ ٟزُ اٌزطشق إٌ ٗ١ف ٟثذا٠خ اٌفظً اٌذساع.ٟ
التصوين الوؼوبري(هـ ػن)405
رظِّ ُ١شبس٠غ ؽؼش٠خ ِخزٍفخ رزؼّٓ اػزجبساد اٌزظّ ُ١اٌؾؼش( ٞاٌؾٍمخ اٌّفمٛدح ث ٓ١اٌزخط١ؾ
اٌؾؼشٚ ٞاٌزظّ ُ١اٌّؼّبس )ٞرشًّ اٌّبدح اٌزؼشع إٌ ٝؽشق اٌزؾٍٚ ً١اٌزظٌٍّ ُ١زظّ ُ١اٌّؼّبس ٞداخً
اٌفؼبءاد ٚإٌّبؽك اٌؾؼش٠خ (إٌغ١ظ اٌؼّشأٌٍّ ٟذْ) ِغ اٌزأو١ذ ػٍ ٝاالػزجبساد االعزّبػ١خ ٚاٌطج١ؼ١خ
ٌٍّىبْ ؽشق ٚأعظ رؾٍ ً١اٌّٛلغ داخً إٌغ١ظ اٌؾؼش ِٓ ٞػّٓ ِغزٙذفبد اٌّبدح ٚرمذَ ِغ ثذا٠خ اٌفظً
التصوين الوؼوبري(هـ ػن)406
رظّ ُ١اٌّشافك ٚاٌّجبٔ ٟاٌظؾ١خ ٚاٌز ٟرزطٍت ِذخً ِٕٙٚظ رؾٍِٕ ً١ظُ ٠غبػذ ف ٟط١بٔخ ِشاؽً
اٌزظّ ُ١اٌالصِخ ٌّضً ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّجبٔٚ ٟرؾم١ك ِزطٍجبرٙب اٌٛظ١ف١خ ِٚىٔٛبد ِشافمٙب ِٛٚاد ثٕبئٙب
ٚؽش٠مخ إٔشبئٙب ٚر١ٙئخ ِجبٔٙ١بّٔ .ؾ ٚأعظ رؾٍ ً١اٌّٛلغ ٚاالػزجبساد اٌٛظ١ف١خ ٚاٌّبد٠خ ٚاٌزمٕ١خ اٌالصِخ ٌٙزا
إٌٛع ِٓ اٌّجٕ٠ ٝزُ اٌزطشق إٌِ ٗ١غ ثذا٠خ اٌفظً اٌذساعٟ

التصوين الوؼوبري(هـ ػن)407
اٌزظّ ُ١اٌّؼّبسِ( ٞؾطبد اٌشوبة ٚاٌّظبٔغ)رظِّ ُ١ؾطبد اٌشوبة اٌّٛعٛدح ثبٌّطبساد ِٚؾطبد
اٌمطبس ٚاٌّٛأ ٟاٌجؾش٠خ ِٚؾطبد اٌؾالفبد ٚاٌز ٟرزؼّٓ االػزجبساد االعزّبػ١خ ِٚؼب٠ش اٌزط٠ٛش
اٌؾؼشٚ ٞاٌغجبؽبد اٌؼبِخ ٌٍزّٕ١خ ٚاٌّؼب٠ش اٌج١ئخ ٚاؽز١بعبد ٘زٖ اٌّجبٌّٕٔ ٟؾ إٔشبئِ ٟالئّخ ٌٛظ١فزٙ١ب
اٌّشعٛحِ .ؼب٠ش رؾٍ ً١اٌّٛلغ ٚرم ُ١االػزجبساد اٌخبطخ ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌّجبٔ٠ ٟزُ اٌزؼشع ٌٙب ِغ ثذا٠خ
اٌفظً اٌذساع.ٟ
التصوين الوؼوبري(هـ ػن)408
إػذاد ِمزشؽبد رظِّ ُ١جبٌٍٔ ٟج١ئخ أصش٘ب االلزظبد ٞف ٟاعزٙالن اٌطبلخ ٚاعزخذاَ اٌطبلخ اٌشّغ١خ ٚرٛف١ش
اٌطبلخ ٚاٌزذفئخ ٚاٌزجش٠ذ ٚرٛف١ش اإلػبءح ٚاٌزمٍ ِٓ ً١االػزّبد ػٍِ ٝظبدس اٌطبلخ (اٌزمٍ١ذ٠خ)اٌىٙشثبء .ؽشق
اٌزؾٍ ً١اٌالصِخ ٌٍٛطٛي ٌزظّ ُ١رؾم١ك ِغزٙذفبد اٌّبدح ٠زُ اٌزطشق إٌِ ٗ١غ ثذا٠خ اٌفظً اٌذساعٟ
التصوين الوؼوبري(هـ ػن)409
رظّّٔ ُ١بصط ِٓ اٌّجبٔ ٟاٌز ٟرغزخذَ ثؼغ اإلغشاع اٌخبطخ ِٛافمخ اٌمغُ اٌّجذئ١خ ششؽ أعبعٟ
رسىهبد تٌفيذيخ(هـ ػن)424
إػذاد سعِٛبد اٌزٕف١ز٠خ ٌّٕبرط ف ٟاٌّجبٔ ٟاٌؼبِخ ٠ٚزؼّٓ اٌشعِٛبد اٌّؼّبس٠خ ٚاٌشعِٛبد اإلٔشبئ١خ،
ٚاٌظؾ١خ ،اٌّىبٔ١خ ٚاٌىٙشث١خِ .غ رٛػ١ؼ ثؼغ اٌزفبط ً١اٌّّٙخ
الؼوبرح الحذيثخ(هـ ػن)433
اعزؼشاع ارغب٘بد اٌؼّبسح اٌّؼبطشح ِٓ ِٕزظف اٌمشْ اٌضبِٓ ػشش إٌِٕ ٝزظف اٌمشْ اٌؼشش.ْٚ
التصوين الذاخلي(هـ ػن)451
رظّ ُ١اٌفشاغبد اٌذاخٍ١خ داخً اٌّجبٔ ٟاٌخبسع١خ ِضً اٌجٛ١د ٚاٌّغبوٓ ٚاٌّشبس٠غ اٌؼبِخ ِضً اٌّطبػُ،
اٌّغبسػ  ،اٌّجبٔ ٟاإلداس٠خ ،اٌفٕبدق ٚغ١ش٘ب.
التزهين والتأهيل للوجبًي(هـ ػن)452
دساعخ أّٔبؽ رشِٚ ُ١رأ٘ ً١اٌّجبٔٚ ٟاٌزٛط١بد اٌّخزٍفخ ٌظ١بٔخ ٚإػبدح رأ٘ ً١اٌّجبٔ ٟاٌزبس٠خ١خ اٌّؾبفظخ،
اٌزأ٘ ً١إػبدح االعزخذاَ إػبدح اٌجٕبء اٌظ١بٔخ.
التقٌيخ والؼوبرح(هـ ػن)453
دساعخ ٌفٍغفخ ٚأّٔبؽٙب دساعخ ربس٠خ١خ ٌٍؼاللخ ث ٓ١اٌزمٕ١خ ٚاٌؼّبسح ٚاْ اٌزمذَ ٚاٌزطٛساد اٌزمٕ١خ ػٍٝ
ِغبالد اٌؼّشاْ ٚاإلثذاع اٌزظّ ُ١اٌّؼّبس.ٞ
هٌهجيخ التصوين الوؼوبري(هـ ػن)454
رغزٕذ اٌّبدح ػٍٔ ٝظُ اٌّؼٍِٛبد ٚإداسرٙب ٌٛػغ ِٕٙغ١خ ػٍّ١خ ّ٠ىٓ رطج١مٙب ٚاعزخذاِٙب وّٕٛرط ٌٍزظُّ١
اٌّؼّبس.ٞ

ًظن إًشبءاد هتقذهخ(هـ ػن)455

دراسة لنظم إنشاءات متطورة مثل إنشاءات سابقة اإلجهاد ودراسات المنشاءات الشاهقة،
ساطعا الساحات واألبراج المرتفعة
الؼوبرح الوؼبصزح(هـ ػن)456

دراسة ألنماط العمارة المعاصرة والتوجهات الفكرٌة المنطلقة منها العمارة المعاصرة
الحدٌثة  ،عمارة ما بعد الحدٌثة المدرسة التفكٌكٌة
الوؼلىهبد الجغزافيخ(هـ ػن)457

دراسة لنظم المعلومات الجغرافٌة وأهمٌتها لمجاالت التخطٌط بمستوٌات مختلفة واإلدارة
الحضرٌة الحدٌثة مع استعراض لنماذج تطبٌقات هذا النوع من نظم المعلومات.
 الجزء األول ٌستعرض المدخل النظري للنظام الجزء الثانً التطبٌقات العلمٌة له. البرامج المستخدم نظام المعلومات الجغرافٌة.الوحذداد االقتصبديخ في الؼوبرح(هـ ػن)458

مقدمة لالعتبارات والمحددات االقتصادٌة للشكل المعماري والتصمٌم مثل اقتصاد
األراضً ،التموٌل ،التطوٌر العمرانً ،التخطٌط المائً ،البناء ،التكالٌف.....الخ.
دراسخ هستقلخ(هـ ػن)459

كل الطلبة المتقدمٌن فً الدراسة لهم األحقٌة فً التسجٌل والدراسة فً هذا المقرر مع احد
أعبرزح اٌمغُ .ػٕٛاْ اٌذساعخ ٠غت أْ ٛ٠افك ػٍ ٗ١اٌّششف ٚاٌمغُ ِؼب.
التخطيط اإلقليوي والحضزي(هـ ػن)462

تستهدف المادة دراسة مراحل التخطٌط على مستوى اإلقلٌمً واإلقلٌم والحضري مع
التأكٌد على أهمٌة المنهجٌة فً وضع إطار التخطٌط المالئمة لكل مستوى من هذه المستوٌات.
تجمٌع المعلومات تحلٌلها وضع األهداف استراتٌجٌات التطوٌر ،دراسة السكان ،البٌئة ،الموارد
االقتصادٌة بٌن الخدمات االجتماعٌة والتجمعات العمرانٌة والبنٌة التحتٌة األساسٌة .....الخ.
اإلسكبى(هـ ػن)474

دراسات للمشارٌع اإلسكانٌة فً لٌبٌا وعرض اقتراح تصامٌم لمشارٌع إسكانٌة متنوعة،
إسكان حضري ،رٌفً ،زراعً بحٌث ٌتم االعتبارات االجتماعٌة البنٌة واالقتصادٌة وغٌرها
مقترحات التصمٌم.
هوبرسخ ههٌخ(1هـ ػن)481

دراسة القوانٌن واللوائح والمواصفات المعمول بها فً لٌبٌا مع التركٌز على واجبات
ومسؤولٌات المعماري المهنٌة ومسئولٌته على مراقبة الجودة .وتحضٌر الكمٌات للمواد
المستعملة ودراسة النواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة وغٌرها.

هوبرسخ ههٌخ(2هـ ػن)584

التقدٌري لها إعداد دفاتر الكمٌا ت
ة
دراسة الطرق واألسالٌب المختلفة لتنفٌذ المبانً والتكلفة
والمواصفات الفنٌة للمبانً المختلفة ،إعداد مستندات العطاء ،تخطٌط برامج التنفٌذ.
هشزوع التخزج(هـ ػن)599

دراسة معمارٌة شاملة لمشروع حٌوي ومناسب ،تحدٌد الجدوى وأهداف المشروع ،إجراء
الدراسات المٌدانٌة والتقٌٌمٌة ،وضع البرنام ج المعماري وفلسفة التصمٌم والمخططات النهائٌة،
ٌقوم اثنان من أعضاء هٌئة التدرٌس فً القسم باإلشراف على الدراسة وتقدٌمها وتمكٌن
الطالب من إٌجاد الحلول المعمارٌة والتخطٌطٌة المناسبة.

