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 قغِ ٖٓزع١ ايعُاص٠

 ن١ًٝ اهلٓزع١ 

 يبٝتاداَع١ آٍ     

 

 

 ٖٓزع١ ايعُاص٠  يف ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

 ٖٓزع١ ايعُاص٠ايبهايٛصٜٛؼ يف    :(بايعضبٝــ١)اعِ ايزصد١ 

 B.Sc. in Architectural Engineering: (باإلصتًٝظٜـ١)اعِ ايزصد١ 

 

: ارتط١ َهْٛات- أ 

عاع١ َعتُز٠ َٛطع١  (165)تتهـٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف ٖٓزع١ ايعُاص٠ َٔ 

: ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ 

ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًــــب ايتغًغٌ 

 27َتطًبات ادتاَع١ أٚاًل 

 26َتطًبات ايهًٝـ١ ثاًْٝا 

: قغـَِتطًبات اٍثايجًا 

  املٛار اإلدباص١ٜ-أ 

٠ املٛار االختٝاصٟ- ب

ايتزصٜب املٝزاْٞ - ز

 

97 

12 

 -

 3َٛار سض٠  صابعًا

 165اجملُٛع 

 

 :ايرتقِْٝعاّ - ب

 

:     اهلٓزع١صَظ ن١ًٝ- 1

ايهًٝــــ١ ايضَظ 

ن١ًٝ اهلٓزع١  07

 

 

: األقغـــاّٚط ـصّ- 2

ايكغــِ ايضَظ 

ٖٓزع١ ايعُاص٠  03

اهلٓزع١ املز١ْٝ  04

املغاس١ ٖٓزع١  05

 

 :املٛارصَٛط - 3

1-7 0-9 1-5 03 07 

                                                                                                                                  

ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ 
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 يف أصقاّ املٛار (اجملاٍ) ايعؾضات َٓظي١ َزيٍٛ

 

  زتاٍ ايتدصصعٓٛإ  اجملاٍطـصّ اٍ ايتدصصـ َرعٓٛإ  اجملاٍطـصّ

 اذتطضٟ ايتدطٝط 5عاّ  0

ٖٓزع١ ٚتٓغٝل املٛاقع  6َبار٨ ٚأعاعٝات ايتصُِٝ  1

ايتشهِ ايب٦ٝٞ  7ايتصُِٝ املعُاصٟ  2

مماصع١ امل١ٓٗ  8 اإلْؾا٤تهٓٛيٛدٝا  3

ختضز اٍَؾضٚع  9تاصٜذ ْٚعضٜات ايعُاص٠  4

 

 : عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ(27): َتطًبات ادتاَع١ (أٚاًل) 

.  عاع١ َعتُز٠(18): املتطًبات اإلدباص١ٜ- أ 

.  عاعات َعتُز٠(9 ): املتطًبات االختٝاص١ٜ- ب

 

 :َٛطع١ نايتايٞ عاع١ َعتُز٠ (18):املتطًبات اإلدباص١ٜ- أ 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

  3 * ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 600000

-  3ايجكاف١ اإلعال١َٝ  0101271

-  3ايٓعِ اإلعال١َٝ  0102350

-  3ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ  0601100

-  3(  1)ايًػ١ ايعضب١ٝ  1301101

-  3( 1)ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ  1302101

 

تعترب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًطًب١ غري األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اختٝاص١ٜ َٔ *:

. املٛار اييت تطضسٗا ادتاَع١ بزال عٓٗا

 

٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝت٘ ع٢ً إٔ تهٕٛ َار٠ عاعات َعتُز (9): املتطًبات االختٝاص١ٜ- ب

:  ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ

 

: زتاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ: أٚال

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠صقِ املار٠ 

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚ ايغ١ٓ 0101116

-  3 ساضض ايعامل اإلعالَٞ 0101371

-  3 املزخٌ إىل ايرتب١ٝ 1102121

 1301101 3 (2)ايًػ١ ايعضب١ٝ  1301102

 1302101 3 (2)ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ  1302102

 - 3 تاصٜذ اذتطاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 1303101

 - 3تاصٜذ ايكزؼ  1303102

 - 3 (1)ايًػ١ ايفضْغ١ٝ  1304101

 - 3 (1)ايًػ١ االعبا١ْٝ  1304151

 - 3 (1)ايًػ١ االٜطاي١ٝ  1304161

 - 3 (1)ايًػ١ األملا١ْٝ  1304171

 - 3 (1)ايًػ١ ايفاصع١ٝ  1304181

-  3( 1)ايًػ١ ايرتن١ٝ  1304191
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: زتاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ: ثاًْٝا

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ٚأصٛي٘ 0102153

 - 3 تٓعِٝ األعض٠ ٚ اجملتُع 0102250

 - 3 اإلعالّ ٚ ايكطاٜا املعاصض٠ 0101471

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 0201110

 - 3 َبار٨ االقتصار 0501100

 - 3 (1)َبار٨ إراص٠ األعُاٍ  0502101

 - 3ايزميكضاط١ٝ ٚ سكٛم اإلْغإ  0601436

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 1102130

 - 3 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 1102220

 - 3آٍ ايبٝت ٚ رٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ  1303105

 - 3أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إعالَٞ  1401100

 

 

: زتاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ: ثايجًا

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 0101110

 - 3 ايفٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 0402100

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 0403100

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 0404109

 - 3 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 0703342

 - 3 عًّٛ األصض 0801105

 - 3 َصارص ايطاق١ 801113

 - 3 َٛاصر املٝاٙ 801115

 - 3 ايب١٦ٝ ٚ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ 0801117

 - 3 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 0902230

 - 3 اإلععافات األٚي١ٝ 1001160

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفًو 1201101

 

 أَا فُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، ٜتٛدب ع٢ً ناف١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ :َالسع١

 ايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ٚاذتاعٛب ع٢ً إٔ 2010/2011ايفصٌ األٍٚ 

 خاصز خطت٘ (099)ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيفل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَتشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا 

: ايزصاع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ

 

 املغاقات االعتزصان١ٝ

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 1301099

 - 3 ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ 1302099

 - 3 ساعٛب 0901099

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 :ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ، عاع١ َعتُز٠ ( 26): ن١ًٝاٍَتطًبات - ثاًْٝا 

 اعِ املـــار٠ صقِ املار٠
 ٠عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠
 املتطًب ايغابل

 عًُٞ ْعضٟ

-  3-  3( 1 )ايتفاضٌ ٚايتهاٌَ 0401101

 401101 3-  3( 2 )ايتفاضٌ ٚايتهاٌَ 0401102

-  3-  3( 1 )ايفٝظٜا٤ ايعا١َ 0402101

 أٚ َتظأَ 402101 1 3- ( 1 )ايفٝظٜا٤ ايعا١َ ايع١ًُٝ 0402103

-  3 3 2ايضعِ اهلٓزعٞ  0703115

-  1 3 0َؾاغٌ ٖٓزع١ٝ  0704102

-  3-  3أخالقٝات َٚٗاصات االتصاٍ  0704201

-  1-  1َٗاصات نتاب١ تك١ٝٓ  0704203

-  3-  3املٛاصفات ٚ سغاب ايهًف١ ٚايهُٝات  0703483

-  3-  3اقتصار ٖٓزعٞ  0704422

 0703115 2 3 1( 1)تطبٝكات باذتاعٛب  0703203

-  26 12 22اجملُٛع 

 

عاع١  (109)َتطًبات ايكغِ :    ثايجًا 

: اآلت١ٝعاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار  (97): املٛار اإلدباص١ٜ: أ

 اعِ املـــار٠ صقِ املار٠
 ٠عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠
 املتطًب ايغابل

 َضعِ عًُٞ ْعضٟ

-----  1 3 0 0( 1)ايضعِ اذتض  0703111

 0703111 1 3 0 0( 2)ايضعِ اذتض  0703112

-----  3 6 0 1( 1 ) ايتصُِٝ املعُاصٟإىلَزخٌ  0703123

 0703121 3 6 0 1( 2 ) ايتصُِٝ املعُاصٟإىلَزخٌ  0703122

 0703115 3  3 2ايضعِ املعُاصٟ  0703116

 0703203 3 0 3 2 (2)تطبٝكات باذتاعٛب  0703204

 0703122 4 12 0 0( 1)ايتصُِٝ املعُاصٟ  0703221

 0703221 4 12 0 0( 2)تصُِٝ َعُاصٟ  0703222

-----  3 3 0 2( 1)إْؾا٤ املباْٞ  0703231

 0703231 3 3 0 2 (2) إْؾا٤ َباْٞ 0703232

-----  3 0 0 3( 1 )تاصٜذ ْٚعضٜات ايعُاص٠ 0703241

 0703241 3 0 0 3  (2 )تاصٜذ ْٚعضٜات ايعُاص٠ 0703242

 0703116 2  3 1َبار٨ املغاس١ يطًب١ ايعُاص٠  0703283

 0703222 4 12 0 0( 3)ايتصُِٝ املعُاصٟ  0703321

 0703321 4 12 0 0( 4)ايتصُِٝ املعُاصٟ  0703322

 0703335 3  3- ايتصُُٝات ايتٓفٝش١ٜ  0703332

 0703232 3 3 0 2 ْعِ إْؾا٤ات َتكز١َ 0703335

 0402101 3 0 0 3َٝهاْٝها اإلْؾا٤  0703336

 0703336 3 0 0 3 َكز١َ يف ايتصُِٝ اإلْؾا٥ٞ 0703337

 0703242 3 0 0 3ايعُاص٠ اإلعال١َٝ  0703342

 0703342 3 0 0 3املعاصض٠ ايعُاص٠  0703343

 0703232 2 0 0 2األْع١ُ ايصش١ٝ  0703371

 0703232 2 0 0 2أْع١ُ ايتزف١٦ ٚايتهٝٝف  0703372

 0703322 4 12 0 0( 5)ايتصُِٝ املعُاصٟ  0703421

 0703421 4 12 0 0تصُِٝ سطضٟ  / (6 )املعُاصٟ ايتصُِٝ 0703423

 0703421 3 0 0 3ْعضٜات ايتصُِٝ اذتطضٟ   0703454

 0703343 3 3 0 2ٖٓزع١ تٓغٝل املٛاقع  0703462

 0703335 3 0 3 2اإلضا٠٤ ٚايصٛتٝات  0703471

 0703332 3 0 0 3أسهاّ ايبٓا٤ ٚمماصع١ امل١ٓٗ  0703482

 0703454 3 3 0 2ايتدطٝط اذتطضٟ ٚاإلعهإ  0703555

 0703423 2 3 0 1حبح َؾضٚع ايتدضز  0703591

 0703591ْادح يف 6 12 0 2تصُِٝ َؾضٚع ايتدضز  0703593
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 :اآلت١ٝعاع١ َعتُز٠، ٜتِ اختٝاصٖا َٔ بني املٛار  (12 ):االختٝاص١ٜاملٛار  - ب

 

 صقِ املار٠

 

 اعِ املـــار٠

 ٠عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠

 املتطًب ايغابل

 َضعِ عًُٞ ْعضٟ

 0703204 3 - 3 2 تطبٝكات َتكز١َ باذتاعٛب 0703501

0703503 

 َٛاضٝع خاص١ يف ايعُاص٠

3 - - 3 
سغب َا حيزرٙ  

 قغِزتًػ اٍ

 0703222 3 3 - 2 اخًٞايزتصُِٝ اٍ 0703521

-  3 - - 3 ايغًٛى ٚايب١٦ٝ املب١ٝٓ 0703541

 0703342 3 - - 3إراص٠ ٚسفغ املصارص ايرتاث١ٝ  0703552

 0703342 3 - - 3 ايعُاص٠ احمل١ًٝ 0703345

 0703343 3- -  3ايٓكز ٚ ايتشًٌٝ املعُاصٟ   0703441

 0703372 3- -  3ايتشهِ ايب٦ٝٞ   0703571

-  3-  3 2تطبٝكات ْعِ املعًَٛات ادتػضاف١ٝ  0705571

عاع١ َعتُز٠  (120)أعابٝع يف َؤعغ١ ٖٓزع١ٝ َعتُز٠ بعز ايٓذاح بـ  (8)ٜكّٛ ايطايب بايتزصٜب ايعًُٞ ملز٠ : ايتزصٜب املٝزاْٞ - *ج

.  ٚاملٛافك١ َٔ ايكغِ

.  تكزَٗا نًٝات َٚعاٖز ادتاَع١ عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اييت (3) :سض٠َٛار : صابعًا
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املـٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ  

ت  ار٠ـ املصقِ  املـــار٠اعِ  املعتُز٠ايغاعات

( 1)ايضعِ اذتض  1 0703111 1 

( 2)ايضعِ اذتض  1 0703112 2 

ايضعِ اهلٓزعٞ  3 0703115 3 

ايضعِ املعُاصٟ  3 0703116 4 

( 1 ) ايتصُِٝ املعُاصٟإىلَزخٌ  3 0703123 5 

( 2 ) ايتصُِٝ املعُاصٟإىلَزخٌ  3 0703122 6 

( 1)تطبٝكات باذتاعٛب  2 0703203 7 

 8 0703204 (2)تطبٝكات باذتاعٛب  3

( 1)ايتصُِٝ املعُاصٟ  4 0703221 9 

( 2)تصُِٝ َعُاصٟ  4 0703222 10 

( 1)إْؾا٤ املباْٞ  3 0703231 11 

 12 0703232 (2) إْؾا٤ َباْٞ 3

( 1 )تاصٜذ ْٚعضٜات ايعُاص٠ 3 0703241 13 

( 2 )تاصٜذ ْٚعضٜات ايعُاص٠ 3 0703242 14 

َبار٨ املغاس١ يطًب١ ايعُاص٠  2 0703283 15 

( 3)ايتصُِٝ املعُاصٟ  4 0703321 16 

( 4)ايتصُِٝ املعُاصٟ  4 0703322 17 

ايتصُُٝات ايتٓفٝش١ٜ  3 703332 18 

 19 0703335 ْعِ إْؾا٤ات َتكز١َ 3

َٝهاْٝها اإلْؾا٤  3 0703336 20 

 21 0703337 َكز١َ يف ايتصُِٝ اإلْؾا٥ٞ 3

ايعُاص٠ اإلعال١َٝ  3 0703342 22 

املعاصض٠ ايعُاص٠  3 0703343 23 

 24 0703345 ايعُاص٠ احمل١ًٝ 3

األْع١ُ ايصش١ٝ  2 0703371 25 

أْع١ُ ايتزف١٦ ٚايتهٝٝف  2 0703372 26 

( 5)ايتصُِٝ املعُاصٟ  4 0703421 27 

تصُِٝ سطضٟ  / (6 )املعُاصٟ ايتصُِٝ 4 0703423 28 

ايٓكز ٚ ايتشًٌٝ املعُاصٟ  3 0703441 29 

ْعضٜات ايتصُِٝ اذتطضٟ  3 0703454 30 

ٖٓزع١ تٓغٝل املٛاقع  3 0703462 31 

اإلضا٠٤ ٚايصٛتٝات  3 0703471 32 

أسهاّ ايبٓا٤ ٚمماصع١ امل١ٓٗ  3 0703482 33 

املٛاصفات ٚ سغاب ايهًف١ ٚايهُٝات  3 0703483 34 

 35 0703501 تطبٝكات َتكز١َ باذتاعٛب 3

 36 0703503 َٛاضٝع خاص١ يف ايعُاص٠ 3

 37 0703521 اخًٞايزتصُِٝ اٍ 3

 38 0703541 ايغًٛى ٚايب١٦ٝ املب١ٝٓ 3

إراص٠ ٚسفغ املصارص ايرتاث١ٝ  3 0703552 39 

ايتدطٝط اذتطضٟ ٚاإلعهإ  3 0703555 40 

ايتشهِ ايب٦ٝٞ  3 0703571 41 

حبح َؾضٚع ايتدضز  2 0703591 42 

تصُِٝ َؾضٚع ايتدضز  6 0703593 43 
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ٖٓزع١ ايعُاص٠  ختصص  ايبهايٛصٜٛؼارتط١ االعرتؽار١ٜ يطًب١

 
 ٚيـــــ٢ألايغٓــــ١ ا

ايصٝفٞ ايفصٌ  ايفصٌ ايجاْٞ  ايفصٌ األٍٚ 

ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ . ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ 

3 
َتطًب داَع١ 

(  إدباصٟ)

 -
( 2)ايضعِ اذتض 1

703112 
( 1)ايضعِ اذتض 1

703111 

3 
َتطًب داَع١ 

(  إدباصٟ)

 -
ايضعِ املعُاصٟ  3

703116 
3  ٍٞ ايضعِ  اهلٓزع

703115 

   3 
 ايتصُِٝ إىلَزخٌ 

( 2)املعُاصٟ

703122 
3 

 ايتصُِٝ إىلَزخٌ 

( 1 )املعُاصٟ

703123 

( 1)ايفٝظٜا٤ ايعا١َ 3   

402101 
3 

ايتفاضٌ ٚايتهاٌَ 

(1 )

401101 

   1 
ايفٝظٜا٤ ايعا١َ 

( 1)ايع١ًُٝ

َتطًب داَع١  3 402103

( إدباصٟ)

 -

َؾاغٌ ٖٓزع١ٝ  1    0704102    

   3 
ايتفاضٌ ٚايتهاٌَ 

(2 )

0401102 
   

اجملُٛع  15 اجملُٛع 6 اجملُٛع  13

 

 

  ايجا١ْٝ ايغٓــــ١

ايصٝفٞ ايفصٌ  ايفصٌ ايجاْٞ  ايفصٌ األٍٚ 

ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ . ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ 

3 
َتطًب داَع١ 

( إدباصٟ)

 -
( 2 )َعُاصٟ تصُِٝ 4

703222 
4 

ايتصُِٝ املعُاصٟ 

(1 )

703221 

3 
َتطًب داَع١ 

 (اختٝاصٟ)

 -
 (2 ) َباْٞإْؾا٤ 3

703232 
 (1) املباْٞ إْؾا٤ 3

703231 

3 
َتطًب داَع١ 

( إدباصٟ)
 - 3 

تاصٜذ ْٚعضٜات 

( 2)ايعُاص٠ 

703242 
3 

تاصٜذ ْٚعضٜات 

( 1)ايعُاص٠ 

703241 

   3 
تطبٝكات باذتاعٛب 

(2 )

703204 
2 

تطبٝكات باذتاعٛب 

(1 )

703203 

   2 
َبار٨ املغاس١ 

 يطًب١ ايعُاص٠

أخالقٝات َٚٗاصات  3 703283

االتصاٍ 

704201 

   1 
َٗاصات نتاب١ 

تك١ٝٓ 

704203 
3 

َتطًب داَع١ 

 (اختٝاصٟ )
 -

اجملُٛع  16 اجملُٛع 9 اجملُٛع  18
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 يجايج١ايغٓــــ١ ا

ايصٝفٞ ايفصٌ  ايفصٌ ايجاْٞ  ايفصٌ األٍٚ 

ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ . ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ 

3 
َتطًب داَع١ 

 (اختٝاصٟ)

 -

( 4)ايتصُِٝ املعُاصٟ  4
703322 

 (3)ايتصُِٝ املعُاصٟ  4
703321 

3 
َتطًب ختصص 

اختٝاصٟ 

 -

ايعُاص٠ املعاصض٠  3
703341 

 ْعِ إْؾا٤ات َتكز١َ 3
703335 

 703343 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 3 703335 تصُُٝات تٓفٝش١ٜ 3   

   3 
َكز١َ يف ايتصاَِٝ 

 اإلْؾا١ٝ٥

703338 

 َٝهاْٝها اإلْؾا٤ 3
703336 

   3 
َتطًب ختصص 

 اختٝاصٟ

 -  703371 األْع١ُ ايصش١ٝ 2

     

 

2 
أْع١ُ ايتزف١٦ 

 ٚايتهٝٝف
703372 

اجملُٛع  16 اجملُٛع 6 اجملُٛع  17

 

  ايضابع١ ايغٓــــ١

ايصٝفٞ ايفصٌ  ايفصٌ ايجاْٞ  ايفصٌ األٍٚ 

ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ . ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ 

 -

ايتزصٜب 

 رصاع١ )اهلٓزعٞ 

 ٜكٌ عٔ َا ال

 عاع١ 120

 (بٓذاح

 

4 

ايتصُِٝ املعُاصٟ 

تصُِٝ / (6)

 سطضٟ

703423 

 (5)ايتصُِٝ املعُاصٟ  4

703421 

  

 

3 
أسهاّ ايبٓا٤ 

ٚمماصع١ امل١ٓٗ 

703482 

3 
ْعضٜات ايتصُِٝ 

 اذتطضٟ

703453 

   3 

ٚ سغاب املٛاصفات 

ايهًف١ 

 ٚايهُٝات

703483 

 ٖٓزع١ تٓغٝل املٛاقع 3

703461 

   3 
َتطًب ختصص 

 اختٝاصٟ

 

 اإلضا٠٤ ٚايصٛتٝات 3
703471 

    
َتطًب داَع١ 

 (إدباصٟ)

 704422 اقتصار ٖٓزعٞ 3 

اجملُٛع  16 اجملُٛع 0 اجملُٛع  16

 

اَغــ١ يغٓـــ١ اخلا

 ايفصٌ ايجاْٞ
ايفصٌ األٍٚ 

ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ  ّ .ؼ ار٠ ــاعِ امل ايضقِ 

تصُِٝ َؾضٚع ايتدضز  6 ايتدطٝط اذتطضٟ ٚاإلعهإ  3 703593 703554 

َار٠ سض٠  3  - حبح َؾضٚع ايتدضز  2 703591 

َتطًب ختصص اختٝاصٟ  3     -

اجملُٛع  9 اجملُٛع  8
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تٛصٝف املٛار اييت ٜكزَٗا قغِ ٖٓزع١ ايعُاص٠ 

 

 (عاع١ َعتُز٠) (1)ايضعِ اذتض 0703111

 Free Hand Sketching (1) ال ٜٛدز : املتطًب ايغابل

ٜٗزف ٖشا املغام إىل إرصاى ايعٓاصض ايف١ٝٓ ٚاملعُاص١ٜ حبذُٗا ًَُٚغٗا ٚأيٛاْٗا ٚاملٛار ايزاخ١ً يف 

ٚنشيو نٝف١ٝ صعِ ايٓباتات ٚاألدغاّ .  تؾهًٝٗا َٚعضف١ طضم ايتعبري عٓٗا بايضعِ ايٝزٟٚ

ٚايهتٌ املعز١ْٝ ٚاألؽداص باعتدزاّ قًِ ايضصاص ٚاألقالّ امل١ًْٛ املدتًف١ ٚايتعضٜف بآيٝات تهبري 

  .املٓاظض ٚإعكاطٗا َٔ خالٍ تزصٜبات ع١ًُٝ فضر١ٜ ٚمجاع١ٝ

 

 (عاع١ َعتُز٠) (2)ايضعِ اذتض 0703112

 Free Hand Sketching (2) 0703111 :املتطًب ايغابل 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل رصاع١ ايتصٜٛض ايضقُٞ ٚاجملاالت اييت ٜتٝشٗا يعضض ايتؾهٝالت ايف١ٝٓ بؾهٌ 

ٚنشيو عضض َبار٨ ايتهٜٛٔ ثٓا٥ٞ ٚثالثٞ األبعار ٚبٓا٤ زتغُات .  عاّ ٚاملعُاص١ٜ بؾهٌ خاص

إضاف١ إىل رصاع١ اإلظٗاص املعُاصٟ باعتدزاّ تك١ٝٓ أقالّ ايضصاص ٚاذترب ايصٝين .  ألؽهاٍ جتضٜز١ٜ

  .ٚاأليٛإ املا١ٝ٥ ٚنشيو تكٓٝات اإلظٗاص املعُاصٟ باعتدزاّ ايرباَر اذتاعٛب١ٝ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)اهلٓزعٞ ايضعِ  0703115

 Engineering Drawing 0703111 :املتطًب ايغابل 

متهني ايطايب َٔ انتغاب املٗاصات األعاع١ٝ يف ايضعِ املعُاصٟ َٔ خالٍ عًغ١ً َٔ احملاضضات ٚ 

 اهلٓزعٞ متٗٝزا يضعِ اإلعكاط َع ايتزصٜب ع٢ً األؽهاٍايتُاصٜٔ ع٢ً صعِ ارتطٛط ٚ ايغطٛح ٚ

  .املدططات املعُاص١ٜ املدتًف١ ٚ اييت تؾٌُ املدططات ٚ ايٛادٗات ٚ املكاطع ٚ املٓاظري اجملغ١ُ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)املعُاصٟ ايضعِ  0703116

 Architectural Drawing 0703115 :املتطًب ايغابل 

 املعُاصٟ ٚاملٓعٛص اهلٓزعٞ ٚايتعاٌَ َع املٓعٛص سٟ ْكط١ ٚاإلعكاطٚعا٥ٌ ايتعبري املعُاصٟ يف ايضعِ 

، رصاع١ َتٓٛع١ايتالؽٞ ايٛاسز٠ أٚ ْكطتني، املٓعٛص ايزاخًٞ ٚارتاصدٞ َع تزصٜبات صعِ َعُاصٟ 

  .ايعٌ ٚايعالٍ ٚ بٓا٤ٖا ع٢ً املغاقط املدتًف١، إعكاط املباْٞ بأؽهاهلا املدتًف١ ٚتهٜٛٓاتٗا املتعزر٠

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (1)َزخٌ إىل ايتصُِٝ املعُاصٟ  0703123

 Introduction to Architectural Design(1) ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل ايتعضٜف باملبار٨ األعاع١ٝ ٚاملٓٗذ١ٝ يف ايتصُِٝ ٜٚكّٛ املغام بت١ُٝٓ األفهاص 

ٚاملٗاصات يف تهٜٛٔ أؽهاٍ جتضٜز١ٜ ثٓا١ٝ٥ ٚثالث١ٝ األبعار باإلضاف١ إىل بٓا٤ اجملغُات يتٓفٝش 

  .عٓاصض ايتؾهٝالت املعُاص١ٜ ٚايف١ٝٓ املدتًف١ 

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (2)َزخٌ إىل ايتصُِٝ املعُاصٟ  0703122

 Introduction to Architectural Design(2) 0703121 :املتطًب ايغابل 

ٜٗزف املغام إىل تطٜٛض املٗاصات ايتص١ُُٝٝ، سٝح ٜغتعضض خطٛات ايع١ًُٝ أيتص١ُُٝٝ َع 

ايرتنٝظ ع٢ً تهٜٛٔ ايؾهٌ ٚايتفاعٌ بني ايؾهٌ ٚايفضاغ ٚاالستٛا١ٝ٥ ٚايعالقات ايفضاغ١ٝ َع 

ٜٚغتعضض األَٛص اييت املتعًك١ بايفضاغ ٚايؾهٌ ٚايٓعاّ ٚحتًٜٛٗا إىل َع٢ٓ ٚايٛظٝف١ . بعطٗا ايبعض

ٚيف ْٗا١ٜ املغام . ٚاإلْؾا٤ َع صبطٗا باملٛقع، باإلضاف١ إىل ايتُضٜٔ ع٢ً رصاع١ ٚتٛثٝل املباْٞ ايكا١ُ٥

  . أسز املٛاقع املغت٣١َٜٛبغط ايعٓاصض عٌٜكّٛ ايطايب بتصُِٝ َب٢ٓ 
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 (عاعتإ َعتُزتإ) (1)تطبٝكات باذتاعٛب  0703203

 Computer Applications(1) 0703115 :املتطًب ايغابل 

 يف ايربْاَر املدصص اعتعُاٍ اذتاعٛب ْٚعِ اإلرخاٍ ٚاإلخضاز  بهٝف١ٝايتعضٜفٜتِ يف ٖشا املغام 

تزصٜبات . (َغاقط، ٚادٗات، َكاطع، تفاصٌٝ َعُاص١ٜ)يضعِ املعُاصٟ ٚإخضاز املدططات ايتٓفٝش١ٍٜ

  إخضاز ايضعَٛات ايتٓفٝش١ٜ باملكٝاؼ املٓاعب ٚع٢ً األدٗظ٠ ايطابع١ سات املكاٜٝػ املدتًف١ع٢ً

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (2)تطبٝكات باذتاعٛب  0703204

 Computer Applications(2) 0703203 :املتطًب ايغابل 

املتطٛص٠ يف صعِ ٚإخضاز املؾاصٜع  ٜٗزف املغام إىل ايتعضٜف بهٝف١ٝ اعتعُاٍ بضاَر اذتاعٛب

املعُاص١ٜ بأعًٛب ثالثٞ األبعار ٚإظٗاصٖا باعتدزاّ املٛار املدتًف١ ٚاإلضا٠٤ املٓاعب١ باإلضاف١ إىل إرخاٍ 

 يف ْٗا١ٜ املغام ٜهٕٛ باعتطاع١ ايطايب إخضاز َؾضٚع َعُاصٟ َتهاٌَ .ارتًفٝات املال١ُ٥

باعتدزاّ تكٓٝات بضاَر اذتاعٛب ايالط١َ إلخضاز ايضعَٛات ايتٓفٝش١ٜ ايجٓا١ٝ٥ األبعار ٚاإلظٗاص ايجالثٞ 

  .األبعار

 

 ( عاعات َعتُز4٠) (1)ايتصُِٝ املعُاصٟ  0703221

 Architectural Design(1) 0703122 :املتطًب ايغابل 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تكزِٜ املبار٨ األعاع١ٝ يًتصُِٝ املعُاصٟ ٚاعتدزاّ األعًٛب املٓٗذٞ يف حتًٌٝ 

 (Spatial Relationships)املٛقع ٚاذتاالت ايزصاع١ٝ املؾاب١ٗ ٚنشيو رصاع١ ايعالقات ايٛظٝف١ٝ

ٚتكزِٜ ايفهض٠ ايتص١ُُٝٝ ٚايتعاٌَ َع اإلرصاى ايبصضٟ ٚاذتغٞ يًؾهٌ املعُاصٟ ٚتطٜٛض اذتزؼ 

يٝأخش َضدع١ٝ باعتدزاّ ايهٓاٜات ٚايتؾبٝٗات املباؽض٠ ٚغري املباؽض٠ باعتدزاّ ايتُجٌٝ اهلٓزعٞ أٚ 

ٚتعضٜف املب٢ٓ  نؾهٌ َعُاصٟ ٜتهٕٛ َٔ ٚظا٥ف ستزر٠ ٚبغٝط١ هلا .  (Metaphor)اذتض

  .تصُِٝ ثالث١ َؾاصٜع ص٥ٝغ١ٝ سات بضاَر ستزر٠. عالق١ َع بعطٗا ايبعض

 

 ( عاعات َعتُز4٠) (2)ايتصُِٝ املعُاصٟ  0703222

 Architectural Design(2) 0703221 :املتطًب ايغابل 

االعتُضاص يف ت١ُٝٓ ايكزصات أيتص١ُُٝٝ يًطايب َٔ خالٍ املضٚص بتذضب١ ايتعضف ع٢ً االعتباصات 

يف ايعُاص٠ َٔ خالٍ تصُِٝ  (Climatic and Environmental Considerations)ايب١ٝ٦ٝ ٚاملٓاخ١ٝ 

َؾاصٜع َعُاص١ٜ سات بضاَر َتها١ًَ َٚٛاقع سكٝك١ٝ ٚاعتدزاّ األعًٛب املٓٗذٞ يف حتًٌٝ املٛقع 

 ٚتهٜٛٔ ايفهض٠ ٚطضح اذتًٍٛ املعُاص١ٜ (Site and Case Study Analysis)ٚاذتاالت ايزصاع١

 ايرتنٝظ ع٢ً ايٓٛاسٞ ايٛظٝف١ٝ ٚاملؤثضات ايتؾه١ًٝٝ ايبصض١ٜ يف ايتصُِٝ  اعتُضاص١ٜ.ايتص١ُُٝٝ

  .ٜٚتِ تصُِٝ َؾضٚعني ص٥ٝغٝني. املعُاصٟ

 

 (عاعتإ َعتُزتإ)  يطًب١ ايعُاص٠َبار٨ املغاس١ 0703283

 Principles of Surveying (for 

Architectural Students) 

 0703116 :املتطًب ايغابل

َبار٨ أعاع١ٝ ، قٝاؼ املغافات ٚ تصشٝشٗا ، األعطح املضدع١ٝ ، أدٗظ٠ قٝاؼ ايظٚاٜا ٚ ايجٝٛرٚالٜت 

ايتغ١ٜٛ ٚ ايطبط ايعاَٛرٟ، االجتاٖات ٚ قٝاؼ ايظٚاٜا ٚ تصشٝشٝٗا، املغح ايطٛبٛغضايف ٚ خطٛط 

  .ايهْٛتٛص، طضم ٚ تكٓٝات ايضفع املٝزاْٞ، قٝاؼ املغاسات ٚ اذتذّٛ يف املؾاصٜع اهلٓزع١ٝ
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 ( عاعات َعتُز3٠)( 1)إْؾا٤ املباْٞ  0703231

 Building Construction(1) ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

 رصاع١ أدظا٤ ٖٝهٌ ايبٓا٤ املدتًف١ٜٗزف املغام إىل  ايتعضٜف باملعًَٛات األعاع١ٝ إلْؾا٤ املباْٞ 

  ٚنشيو اعتعضاض ايعٓاصض ايض٥ٝغ١ْٝؾا٤اإلأعايٝب ٚأدظا٥٘ َٔ األعاعات ٚست٢ األعكف َٔ ْاس١ٝ 

:  ايطبٝع١ٝ ايبٓا٤خصا٥ص َٛارإضاف١ إىل ؽضح .  ٚاألصضٝات (األقب١ٝ ٚاملا١ً٥)اذتٛا٥ط ٚاألعكف َجٌ 

 اذتذض، ايطٛب بأْٛاع٘، األمسٓت:  األعاع١َٝٛار ايبٓا٤ٚايك٠ٛ، ايتُاعو، ايتٛصٌٝ اذتضاصٟ، املغا١َٝ؛ 

حتطري : طضم ايبٓا٤ٚ ؛، األخؾاب، ايظداز، املٛار ايبالعتٝه١ٝ املغًش١ ٚايعار١ٜ، ارتضعا١ْبأْٛاع٘

، (األٚتار)ايعُٝك١ ٚ  ٚايغطش١ٝاملغتُض٠: األعاعات ٚأْٛاعٗاٚ ؛املٛقع، فشص ايرتب١، ٚأعُاٍ اذتفض

 ٚاذتٛا٥ط  ارتضعا١ْٝادتغٛص ٚبالطات األعكفٚاألعُز٠ : ايبٓا٤ اهلٝهًٞ؛ ٚايتغٜٛات ٚايعظٍٚايكٛاعز 

 . ٚاملصاعزاألرصاز ٚارتاصد١ٝ ٚايزاخ١ًٝ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) (2)إْؾا٤ َباْٞ 0703232

 Building Construction(2) 0703231 :املتطًب ايغابل 

يف اإلْؾا٤ املعُاصٟ  ٚأْٛاعٗا االنغا٤ٜٗزف املغام إىل رصاع١ ايتؾطٝبات ٚايتفصٝالت املعُاص١ٜ، َٚٛار 

أعُاٍ ٚاذتُاَات ٚاملطابذ ٚ ات ايض٥ٝغ١ٝ يألعكف ٚاألصضٝات ٚاذتٛا٥ط ايض٥ٝغ١ٝ،أعُاٍ ايتؾطٝبٚ

األؽػاٍ املعز١ْٝ ٚ ،( ٚتضنٝبٗاايؾبابٝو ٚاألبٛاب بأْٛاعٗا) ٚاذتزٜز ٚاألملّٓٝٛ ٚايبالعتٝو املٓذٛص

املٛار ٜٚتِ ايرتنٝظ ع٢ً  ،ايبٓا٤ ع٢ً احملاٚص سات األبعار ايجابت١ٚايزٖاْات ٚأْٛاعٗا ، ٚاملدتًف١ يف املباْٞ

  . ٚعبٌ اذتُا١ٜ َٔ ايعٛاٌَ املٓاخ١ٝ املدتًف١(ايصٛتٚاذتضاص٠ ٚايضطٛب١ )ايعاطي١ 

 

 ( عاعات َعتُز3٠)(     1)تاصٜذ ْٚعضٜات ايعُاص٠ 0703241

 History & Theory of Architecture(1) ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

َا بني ايٓٗضٜٔ َٚصض ايفضع١ْٝٛ : تطٛص فٔ ايعُاص٠ ٚايبٓا٤ عرب اذتطاصات ايكزمي١ٜعضض املغام 

 ايرتنٝظ ع٢ً ايتشًٝالت املعُاص١ٜ يُٓاسز َٔ املباْٞ ايتاصخي١ٝ ٚنشيو ٜتِ.  اإلغضٜك١ٝ ٚايضَٚا١ْٝٚ

صبط ايُٓاسز ٚاملؾٗٛص٠ ٚاعتٓباط ايؾدص١ٝ املعُاص١ٜ املتُٝظ٠ يبعض املعامل املعُاص١ٜ ايتاصخي١ٝ 

عضض آصا٤ املٓعضٜٔ اييت نإ هلِ ٚايتاصخي١ٝ بايٓعضٜات يتٛظٝف االعتٓتادات يف ايتصُِٝ املعُاصٟ 

  .األثض يف رفع عذ١ً تطٛص ايعُاص٠

 

 ( عاعات َعتُز3٠)(    2)تاصٜذ ْٚعضٜات ايعُاص٠ 0703242

 History & Theory of Architecture(2) 0703241 :املتطًب ايغابل 

تطٛص فٔ ايعُاص٠ يف َٗز املغٝش١ٝ ٚسطاصات ايعصٛص اييت تًتٗا َٔ ايبٝظْط١ٝ ٜعضف ٖشا املغام 

َكاصْات حت١ًًٝٝ يألَج١ً ،  ٚنشيو ٜتِ عٌُ ٚايضَٚاْغ١ٝ ٚايكٛط١ٝ ست٢ ْٗا١ٜ عصض ايٓٗط١

يطضط ايهالعٝه١ٝ يف أٚصٚبا َٚا اصتبط بٗشٙ ايفرت٠ َٔ اايتاصخي١ٝ َٔ ايعصٛص ايباصط٠ ست٢ عٗز إسٝا٤ 

  .ْعضٜات عُاص٠
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 ( عاعات َعتُز4٠)( 3)ايتصُِٝ املعُاصٟ 0703321

 Architectural Design(3) 0703222 :املتطًب ايغابل 

ٜتِ ايتعضف يف ٖشا املغام ع٢ً أعايٝب ايربزت١ املتها١ًَ يًُؾضٚع املعُاصٟ ٚنٝف١ٝ حتكٝل 

َباْٞ )َٔ خالٍ تصُِٝ َؾضٚعني ( Human needs and Programming)االستٝادات اإلْغا١ْٝ فٝ٘ 

ٚبضاَر َتٛعط١ ايتعكٝز هلا ٚع٢ً َٛاقع سات طبٝع١ َتٛعط١ ايرتنٝب ،ع٢ً إٔ حتتٟٛ ٖشٙ  (عا١َ

املباْٞ ع٢ً ٚظا٥ف شتتًف١ َٚتعزر٠ عٛا٤ يف َب٢ٓ ٚاسز أٚ زتُٛع١ َباْٞ ، ٜٚتِ ايرتنٝظ ع٢ً 

اعتهؾاف اذتًٍٛ املعُاص١ٜ َٔ خالٍ ايتشًٌٝ املٓٗذٞ ٚ ايرتمج١ املعُاص١ٜ يًفهض٠ أيتص١ُُٝٝ 

َعتُز٠ ع٢ً االعتٓتادات ايتش١ًًٝٝ ع٢ً املغتٜٛات املدتًف١ يًُؾضٚع ،ٚأٜطا َٔ خالٍ فِٗ األمناط 

اذتضن١ٝ ٚايعالقات ايٛظٝف١ٝ ٚايتعاٌَ َع َعطٝات ايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ ٚايٓفغ١ٝ ٚايغًٛن١ٝ 

  .ٚاالقتصار١ٜ املؤثض٠ ع٢ً ايتصُِٝ املعُاصٟ

 

 ( عاعات َعتُز4٠)( 4)ايتصُِٝ املعُاصٟ 0703322

 Architectural Design(4) 0703321 :املتطًب ايغابل 

 Heritage and)ٜتِ ايتعضف يف ٖشا املغام ع٢ً نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع املٛصٚخ املعُاصٟ ٚاهل١ٜٛ املعُاص١ٜ 

Identity )  ٍسات بضاَر  َب٢ٓ أٚ زتُٛع١ َباْٞ َؾضٚعني نٌ َٓٗا َهٕٛ َٔتصَُِٝٔ خال 

ع٢ً ايكِٝ ادتُاي١ٝ ؽضٚع األٍٚ باملٜتِ ايرتنٝظ  َتٓٛع١ ايرتنٝب،ع٢ً َٛاقع طبٛغضاف١ٝ ٚ َتطٛص٠

 ٚاحملٝط ايٛظٝفٞ ٚاملٛضٛع املعُاصٟ املتعًل باملٛصٚخ ٚاهل١ٜٛ املعُاص١ٜ ايعضب١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ

 يًُؾضٚع، ٜٚتِ ايرتنٝظ ع٢ً  ايب١٦ٝ احملٝط١َع ستككا اْغذاَا ٚتٓاغُا ٚاضشا اإلعال١َٝ احمل١ًٝ ،

أَا يف املؾضٚع ايجاْٞ فٝتِ  .صٚع املؿا ايزاخ١ًٝ ارتاص١ بٗش ٚايتفصٝالترصاع١ بعض ايتصُُٝات

ايرتنٝظ ع٢ً االجتاٖات ايفًغف١ٝ ٚايفهض١ٜ ٚايتٝاصات املعُاص١ٜ ٚاملزاصؼ املعُاص١ٜ ايعامل١ٝ 

(Architectural Trends and Movements)..  

 

 ( عاعات َعتُز3٠)ْعِ إْؾا٤ات َتكز١َ  0703335

 Advanced Construction Systems 0703232 :املتطًب ايغابل 

 ٚتأثريٖا ع٢ً ايفضاغ املعُاصٟ َٔ سٝح األفهاص ٚاملعاْٞ اإلبزاع١ٜٝعضض ٖشا املغام ايٓعِ اإلْؾا١ٝ٥ 

ٚايتهاٌَ يف إْتاز املباْٞ، ٚنشيو ؽضح أدظا٤ اهلٝانٌ اإلْؾا١ٝ٥ اذتزٜج١ َٔ خالٍ رصاع١ 

ايفضاغ١ٝ ٚايفضْزٌٜ )ادتغض ٚايعُٛر، ٚادتُايْٛات املدتًف١ : ايتهٜٛٓات ايغطش١ٝ ٚارتط١ٝ

، ٚاهلٝانٌ ايفضاغ١ٝ املغت١ٜٛ، ٚاهلٝانٌ ايصٓزٚق١ٝ بايبالطات ايضأع١ٝ (ٚاهلٝهٌ املتعزر األضالع

ٚاألغؾ١ٝ املؾزٚر٠ ٚاملٓؾآت  (َظرٚد١ َٚفضر٠ االضتٓا٤)ٚاألفك١ٝ، ٚايصزفات ايكؾض١ٜ املٓش١ٝٓ 

  .أعايٝب إْؾا٤ٖا ٚتغكٝفٗااألب١ٝٓ ادتاٖظ٠ ٚٚنشيو تطٛص صٓاع١ .  املٓفٛخ١

 

 ( عاعات َعتُز3٠) تٓفٝش١ٜ تصُُٝات 0703332

 Working Drawings 0703335 :املتطًب ايغابل 

 ًَٚشكات٘ ايتصُُٝات ايتٓفٝش١ٜ ملؾضٚع َتهاٌَٜتِ يف ٖشا املغام ايتعضف ع٢ً جتٗٝظ ايضعَٛات ٚ

 املتطًبات امل١ٝٓٗ  ٚإخضاد٘ سغب األصٍٛ ايف١ٝٓ َٚضاعا٠ايتفص١ًٝٝ ٚايضبط بني ايتصُِٝ ٚايتٓفٝش

  .تطًبات نٛر ايبٓا٤ األصرْٞاملتبع١ يف األصرٕ ّٚ
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 ( عاعات َعتُز3٠)َٝهاْٝها اإلْؾا٤  0703336

 Structural Mechanics 0402101 :املتطًب ايغابل 

ٜتدصص ٖشا املغام يف فِٗ ايك٣ٛ ٚاملضنبات ٚايعظّ ٚادتغِ ادتاع٧ ٚاملضٕ ٚاالتظإ يف بعزٜٔ ٚأْٛاع 

االصتهاط ٚشتطط ادتغِ اذتض ٚأْٛاع املٓؾآت ٚادتُايْٛات ٚادتٝظإ ٚطضم إجيار ايك٣ٛ ايزاخ١ًٝ يف 

ادتُايْٛات ٚادتٝظإ َٚضنظ ايجكٌ ٚعظّ ايكصٛص ايشاتٞ ٚاملغاسات املضنب١ ٚاالدٗارات احملٛص١ٜ 

  . حتت تأثري ايعظّٚ املدتًف١تٚقإْٛ ٖٛى َٚعاٌَ املض١ْٚ ٚاالدٗارا

 

 ( عاعات َعتُز3٠) َكز١َ يف ايتصُِٝ اإلْؾا٥ٞ 0703337

 Introduction to Structural Design 0703336 :املتطًب ايغابل 

ٜتدصص ٖشا املغام يف ارتصا٥ص اإلْؾا١ٝ٥ يًدضعا١ْ ٚتٛطٜع إدٗار ايطػط املهاف٧ ٚتصُِٝ 

 ٚتصُِٝ Tاملكاطع ارتضعا١ْٝ املغًش١ ملكا١َٚ االضتٓا٤ ٚاملكاطع املغتط١ًٝ ٚاملكاطع ع٢ً ؽهٌ 

ايبالطات ارتضعا١ْٝ سات االجتاٙ ايٛاسز ٚتصُِٝ األعُز٠ ارتضعا١ْٝ يألعُاٍ احملٛص١ٜ ٚتصُِٝ 

ٚنشيو فِٗ املكاطع ٚايٛصالت ايفٛالس١ٜ ايكٝاع١ٝ ٚتصُِٝ األدظا٤ .  ايكٛاعز ارتضعا١ْٝ املفضر٠

  .ايفٛالس١ٜ ٚاييت تتعضض الدٗارات ايؾز ٚاالضتٓا٤ ٚايكص

 

 ( عاعات َعتُز3٠)ايعُاص٠ اإلعال١َٝ  0703342

 Islamic Architecture 0703242 :املتطًب ايغابل 

ايؾدص١ٝ املعُاص١ٜ ٚايرتاخ ٚتطٛص ايعُاص٠ اإلعال١َٝ َٓش صزص اإلعالّ ٜتِ ايتعضف يف ٖشا املغام ع٢ً 

ايعالقات االدتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايٛظٝف١ٝ اييت دعًت َٔ ايعُاص٠ ٚاذتطاصٟ يعُاص٠ ايبًزإ اإلعال١َٝ 

باْٞ تاصخي١ٝ ٚتضاث١ٝ مل مناسز  ٚحتًٌٝيف ايعامل اإلعالَٞ امل٥ٌٛ األْغب يإلْغإ املغًِ َع رصاع١

  .ايٓعضٜات سات ايعالق١ ع٢ً  َٔ خالهلاايرتنٝظ ٚإعال١َٝ تٛافكٗا

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ايعُاص٠ املعاصض٠ 0703343

 Contemporary Architecture 0703342 :املتطًب ايغابل 

ٜع٢ٓ ٖشا املغام بفِٗ تطٛص ايتٝاصات ٚايٓعضٜات اذتزٜج١ يف ايعُاص٠ ٚايفٕٓٛ املعاصض٠ َٓش ايجٛص٠ 

 يف ايتػريات ٟايصٓاع١ٝ ٚست٢ ايٛقت اذتاضض، ٜٚتطُٔ ايطضح ايتشًٌٝ ايفهضٟ ٚاألٜزٜٛيٛز

ٜٚتطُٔ املغام عضض املزاصؼ .  ايغٝاع١ٝ، االدتُاع١ٝ، ايجكاف١ٝ، ايتك١ٝٓ، االقتصار١ٜ ع٢ً ايعُاص٠

املعُاص١ٜ ٚايٓعضٜات اهلا١َ ٚصٚار ايعُاص٠ يف ٖشٙ ايفرت٠، َع اعتعضاض األَج١ً يهٌ اذتاالت ٚرصاع١ 

  .ايتأثريات املُاث١ً يف ايعامل ايعضبٞ

 

 (عاعتإ َعتُزتإ) األْع١ُ ايصش١ٝ   0703371

 Sanitary Systems 0703232 :املتطًب ايغابل 

تعضٜفات أعاع١ٝ، املٛار املغتدز١َ يف ايتُزٜزات ايصش١ٝ يف املباْٞ، ايكطع ايصش١ٝ ٚأْٛاعٗا 

ٚطضٜك١ عًُٗا، أْع١ُ املا٤ ايباصر ٚايغاخٔ، أْع١ُ ايصضف ايصشٞ، ْعاّ تصضٜف َٝاٙ األَطاص، أْع١ُ 

  .َٛاصفاتٗا َٚعادتتٗا- اذتضٜل يف املباْٞ، َٝاٙ ايؾضب

 

 (عاعتإ َعتُزتإ) أْع١ُ ايتزف١٦ ٚايتهٝٝف   0703372

 HVAC 0703232 :املتطًب ايغابل 

ٜعضض ٖشا املغام يطضم اْتكاٍ اذتضاص٠ َٔ ٚاىل املباْٞ ٚايتعضٜفات األعاع١ٝ املتعًك١ بٗا، ايتعضف ع٢ً 

ْعِ ايتزف١٦ يف املباْٞ بٛاعط١ املا٤ أٚ اهلٛا٤ ايغاخٔ ٚنشيو ايتعضف ع٢ً أعايٝب تبزٌٜ اهلٛا٤ 

  .ٚايت١ٜٛٗ ٚايتهٝٝف ايصٓاعٞ ٚأْٛاع األدٗظ٠ املغتدز١َ، طضم ايعظٍ ٚاملٛار املغتدز١َ يف املباْٞ
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 ( عاعات َعتُز4٠)( 5 )ايتصُِٝ املعُاصٟ   0703421

 Architectural Design(5) 0703322 :املتطًب ايغابل 

ٜع٢ٓ ٖشا املغام بتصُِٝ َتكزّ ملب٢ٓ َعكز َٔ ْاس١ٝ املتطًبات ٚايٛظا٥ف ٚايعالقات ٚايؾهٌ، 

ٚنشيو تٛفري ارتزَات األعاع١ٝ َٔ تزف١٦ ٚتربٜز ٚصٛتٝات، ٚإْؾا٤ املباْٞ ٚفٝظٜا٤ ايعُاص٠ ٚايب١٦ٝ، 

ٚرصاع١ ايتفاصٌٝ ٚاملٛار املغتع١ًُ يف تهٜٛٔ املب٢ٓ ٚايرتنٝظ ع٢ً ايتهاٌَ بني ايٓعِ ايف١ٝٓ 

 Architectural)ٚارتز١َٝ ٚايكزص٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع ٖشٙ املتطًبات اعتُارا ع٢ً املغاقات ايغابك١

Systems)   .ٌٜٚتِ تصُِٝ َؾضٚع ٚاسز َتهاٌَ خالٍ ايفص.  

 

 ( عاعات َعتُز4٠)  تصُِٝ سطضٟ( 6)ايتصُِٝ املعُاصٟ  0703423

 Architectural Design(6) /Urban Design 0703421 :املتطًب ايغابل 

 َباْٞ َرتابط١ ٠رصاع١ ٚتصُِٝ زتُٛعباالعتفار٠ َٔ ْعضٜات ايتصُِٝ اذتطضٟ ٜكّٛ ايطايب ب

 َع ٚاقع ايؾدص١ٝ ايعُضا١ْٝ يب١٦ٝ سطض١ٜ سات َباْٞ قا١ُ٥ تٓغذِ ٠دزٜز٠ أٚ تطٜٛض جملُٛع

 املغام ع٢ً ايزصاع١ املٝزا١ْٝ َٚكاب١ً املغتدزّ ٚعٌُ ايزصاعات ايتش١ًًٝٝ ٍؽتِٟٚ. طابع خاص

ٜتعًِ ايطايب يف ٖشا املغام أعايٝب املغح . ايفٝظٜا١ٝ٥ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٚايجكاف١ٝ يًُهإ

ٚايتشًٌٝ ٚاالعتٓتاز يف رصاع١ َٓطك١ ستزر٠ ٚتتغًغٌ ع١ًُٝ ايتصُِٝ َٔ اعتهؾاف املؾانٌ 

ٚايتشكل َٔ َزاٖا ثِ رصاع١ ايعٛاٌَ املضتبط١ بٗا بػ١ٝ طضح  بزا٥ٌ ملدتًف ادتٛاْب يٝصاص إىل بًٛص٠ 

  .ٜٚتطُٔ املغام َؾضٚع ص٥ٝغٞ ٚاسز خالٍ ايفصٌ. تصٛص تصُُٝٞ مشٛيٞ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)  اذتطضْٟعضٜات ايتصُِٝ 0703454

 Theories of Urban Design 0703421 :املتطًب ايغابل 

، ٚاألعايٝب املتبع١ يف ايتشًٌٝ ايبصضٟ ٚفِٗ ايفطا٤ات ايتصُِٝ اذتطضٟتعضٜف ايطايب بٓعضٜات 

اذتطض١ٜ ٚفِٗ ؽدص١ٝ ٚصٛصٙ املهإ ايش١ٖٝٓ ٚايتأثريات االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ع٢ً تهٜٛٔ 

رتزَات االدتُاع١ٝ ٚايب١ٝٓ األعاع١ٝ يف ارصاع١ . املز١ٜٓ (ؽهٌ ٚمنط )َٛصفٛيٛد١ٝ ٚتٝبٛيٛد١ٝ 

قٝاؼ فعاي١ٝ ارتزَات َٔ ٚاقع ايزصاع١ املٝزا١ْٝ ألسز املٓاطل ٚاملز١ٜٓ ٚاعتٓباط املعاٜري ايتدطٝط١ٝ 

  .اذتطض١ٜ ايكا١ُ٥

 

 ( عاعات َعتُز3٠)  ٚاإلعهإايتدطٝط اذتطضٟ 0703555

 Urban Planning  and Housing 0703454 :املتطًب ايغابل 

تطٛص املز١ٜٓ َٚهْٛاتٗا نٛسز٠ عط١ٜٛ  .اييت تٓبين عًٝٗا ع١ًُٝ ايتدطٝط ايؾاٌَرصاع١ ايعٛاٌَ 

رصاع١ َٓاٖر ٚأعايٝب ايتدطٝط اذتطضٟ إلعار٠ تٓعِٝ َٚرتابط١ األعطا٤ َٚتها١ًَ ايٛظا٥ف، ، 

 عضض ْعضٜات اإلعهإ َٔ ْاس١ٝ .املٓاطل ايكزمي١ ٚتظٜٚزٖا بارتزَات االدتُاع١ٝ ٚاألعاع١ٝ

ايتصُِٝ ٚايتدطٝط ٚايرتنٝظ ع٢ً ايٓعضٜات االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايغًٛن١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚأ١ُٖٝ 

رٚص اإلْؾا٤ ٚايتٌُٜٛ يفِٗ ٚتٛدٝ٘ اعرتاتٝذٝات اإلعهإ ٚايتدطٝط يتٛفري ايغهٔ دتُٝع ف٦ات 

اجملتُع َع عضض ساالت رصاع١ٝ ست١ًٝ ٚعامل١ٝ ٚتفعٌٝ ايزصاع١ املٝزا١ْٝ احمل١ًٝ يتعُٝل َفّٗٛ 

  .حتًٌٝ احملت٣ٛ ايجكايف يإلعهإ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) م املٛاقعٟٖٓزع١ تٓػ   0703462

 Landscape Architecture 0703343 :املتطًب ايغابل 

ٜع٢ٓ ٖشا املغام بزصاع١ عالق١ اإلْغإ بب٦ٝت٘ عرب ايعصٛص َع ايرتنٝظ ع٢ً رصاع١ ايب١٦ٝ األصر١ْٝ 

َٚهْٛاتٗا َٔ ْباتات، ٚنشيو رصاع١ َبار٨ ٚعٓاصض ْٚعضٜات تٓغٝل، ٚتصُِٝ، ٚختطٝط املٛقع، 

 زباإلضاف١ إىل فِٗ تأثري احملٝط ع٢ً تٓغٝل املٛقع ٚتصُُٝ٘ َٔ خالٍ ايتؾهٌٝ ايفضاغٞ ايٓات

ٚعالقت٘ باملباْٞ ٚايفضاغات ٚايعٓاصض ٚنشيو بايفهض٠ ايتص١ُُٝٝ يًُٛقع، ٚفِٗ اإلرصاى ايبصضٟ 

نُا ٜغتعضض طضم َٚٓاٖر ايتصُِٝ ٚايتشًٌٝ املتعًك١ بتٓغٝل املٛاقع َٔ اعتدزاّ .  ٚيػ١ املهإ
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َع ايرتنٝظ . ايٓباتات ٚاملٝاٙ ٚايصدٛص أٚ ايب١٦ٝ املص١ُُ َٔ اإلْغإ نب٦ٝات تص١ُُٝٝ َتدصص١

ع٢ً ايتطبٝل َٔ خالٍ طضح َؾاصٜع َتٓٛع١ تعهػ املفاِٖٝ احمل١ًٝ ٚفِٗ َٛضٛع تٓغٝل املٛاقع 

  .ن١ُُٗ ٚختصص ي٘ َتطًبات٘ ٚإدضا٤ات٘ ٚطضم عضض٘ بايضعَٛات ٚغريٖا

 

 ( عاعات َعتُز3٠)اإلضا٠٤ ٚايصٛتٝات    0703471

 Illumination and Acoustics 0703335 :املتطًب ايغابل 

عضف مببار٨ اإلضا٠٤ ايطبٝع١ٝ ٚاالصطٓاع١ٝ يف املباْٞ ٚرصاع١ َبار٨ ايصٛتٝات ٚايعظٍ ٖشا املغام ٟ

 ٚنشيو ايتعضٜف بارتصا٥ص ايفٝظٜا١ٝ٥ يًصٛت ٚاْتؾاصٙ ٚؽزت٘ ٚطضم ايكٝاؼ ٚايتعضف ايصٛتٞ

ع٢ً املٛار املاص١ يًصٛت ٚنشيو أثض اإلضا٠٤ ع٢ً ايعٌُ املعُاصٟ ٚاملتطًبات ايٛظٝف١ٝ ٚايكٝاؼ 

  . ٚايتعضف ع٢ً أدٗظ٠ ايكٝاؼيإلضا٠٤ ايطبٝع١ٝ ٚايصٓاع١ٝ َٚصارص اإلضا٠٤ ايصٓاع١ٝ ٚتضؽٝز ايطاق١

 

 ( عاعات َعتُز3٠)امل١ٓٗ مماصع١ ٚ أسهاّ ايبٓا٤ 0703482

 Building Regulations and Professional 

Practice 

 0703332 :املتطًب ايغابل

ايرتنٝظ عًٞ ايٓٛاسٞ امل١ٝٓٗ  ٚاص٠ّرصاع١ ادتٛاْب املدتًف١ ملُاصع١ ١َٓٗ ايعٖشا املغام ٜع٢ٓ ب

تٓعِٝ عالق١ املٗٓزؼ املعُاصٟ َع شتتًف األفضار ٚاملؤعغات ٚاهلٓزع١ٝ ٚايٓكاب١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚاإلراص١ٜ 

ٜٚكزّ حتًٌٝ ملدتًف .    باإلضاف١ إىل ٚادبات َٚغؤٚيٝات املٗٓزؼ املعُاصٟ.املع١ٝٓ بع١ًُٝ ايبٓا٤

ٜٚتِ ايرتنٝظ ع٢ً َبار٨ ٚأخالقٝات امل١ٓٗ ٚعضض .  دٛاْب ايعالق١ بني املصُِ ٚاملكاٍٚ ٚايظبٕٛ

ٚنشيو ٜكزّ املغام ادتٛاْب املعُاص١ٜ .  أل١ُٖٝ ايعٌُ ادتُاعٞ ٚرٚص اإلبزاع ايفضرٟ يف تطٜٛض امل١ٓٗ

رصاع١ ايكٛاْني ٚايتؾضٜعات ٚأسهاّ .  َٔ ْاس١ٝ املتطًبات يغٛم ايعضض ٚايطًب يتؾضٜعات املباْٞ

ايبٓا٤ يف املزٕ ٚايكض٣ األصر١ْٝ ٚأثض تطبٝكٗا ع٢ً ايتصُِٝ املعُاصٟ َع ايرتنٝظ ع٢ً املعطٝات ايب١ٝ٦ٝ 

  .ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ سات ايعالق١

 

 ( عاعات َعتُز3٠)ٚ سغاب ايهًف١ ٚايهُٝات املٛاصفات  0703483

 Specifications, Costs and Quantities ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

َبار٨ ايكٝاؼ ٚايرتقِٝ ٚايٛصف ايتفصًٝٞ يهاف١ بٓٛر األعُاٍ املعُاص١ٜ ٜتِ يف ٖشا املغام عضض 

رصاع١ ايؾضٚط ايف١ٝٓ ٚاألعػ املضع١ٝ يتٓفٝش املباْٞ طبكا ْٚٞ اٚارتز١َٝ ايزاخ١ًٝ يف إْؾا٤ املب

رصاع١ مناسز االتفاقات إلقا١َ املؾاصٜع ٚيًُٛاصفات ٚايؾضٚط ايف١ٝٓ ايعا١َ ٚارتاص١ يف األصرٕ 

 ٚايتعضف ع٢ً اعتكضا٤ إعزار املٛاصفات ايف١ٝٓ ٚسغاب ايهُٝات ملؾضٚع صػري املغاس١ٚاملعُاص١ٜ 

  .املٛاصفات ٚادتزاٍٚ ايف١ٝٓ

 

 (عاعتإ َعتُزتإ) حبح َؾضٚع ايتدضز 0703591

 Thesis Graduation Research 0703423 :املتطًب ايغابل 

 ٚحتفٝظ ايطًب١ يًتعاٌَ َع املزخالت ايع١ًُٝ َٔ سٝح اختٝاص اختٝاص َؾضٚع َعُاصٟ َتهاٌَ

 ايبشح بؾهٌ َٓٗذٞ  ٚإعزار(ٜفطٌ إٔ ٜهٕٛ َطضٚسا َٔ د١ٗ سات عالق١)املؾضٚع ٚاملٛضٛع 

إسا ) اختٝاص َٛقع إلقا١َ املؾضٚعٚ ايٓٗا٥ٞ  املعُاصٟ يًُؾضٚع٠ املتها٠ٌَ املعُاص٠ٟايربَرٚ ٚايتعاٌَ َع

٠ يتؾٌُ حتزٜز األٖزاف ٚاالستٝادات ٚاملٓٗذٝات ٚاملطاَني  ايٓٗا٥ٞايزصاع١ ٚإعزار  .(مل ٜهٔ ستزرا

 املكرتح ٚرصاع١ اذتاالت املكاص١ْ، إضاف١ إىل طضح َبار٨ ٚاعرتاتٝذٝات ملٛقعٍٚإدضا٤ رصاعات حت١ًًٝٝ  

  .ٚبزا٥ٌ تصُُٝٝ٘ يًٛصٍٛ إىل َفّٗٛ أٚىل إلعزار ايتصُِٝ ايٓٗا٥ٞ
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 ( عاعات َعتُز6٠) تصُِٝ َؾضٚع ايتدضز 0703593

 Graduation Project Design ْادح يف  :املتطًب ايغابل

0703591 

ٜٚتطُٔ ايتصُِٝ حتًٌٝ يف املضس١ً األٚىل تصُِٝ املؾضٚع ايشٟ مت إعزار ايبشح ٜع٢ٓ ٖشا املغام ب

 ٚٚضع ايبزا٥ٌ ٚتكُٝٝٗا ٚاعتُارٖا ٚتطٜٛضٖا بتا٤ ع٢ً ؽاٌَ يًفهض٠ املعُاص١ٜ ٚفًغف١ ايتصُِٝ

رصاع١ َتها١ًَ يًشٝظ نشيو تطٜٛض  ٚ. املٓٗر ٚايفهض٠ ٚايفًغف١ اييت ٜتٛاصٌ فٝٗا َع املؾضف

ايفضاغٞ ايزاخًٞ ٚارتاصدٞ ٚصبط عٓاصض ايتصُِٝ يف تهٜٛٔ تؾهًٝٞ َتهاٌَ ٚرصاع١ اذتضن١ 

 ٚايب٦ٝٞ راخٌ ٚخاصز املب٢ٓ حبٝح ٜتهاٌَ ايٓعاّ اإلْؾا٥ٞ ٚارتزَات ايف١ٝٓ َع ايتصُِٝ املعُاصٟ

  . ٚزتغِ املؾضٚعايتص١ُُٝٝ، َع تكزِٜ ناف١ ايضعَٛات املعُاص١ٜ املعرب٠ عٔ ايفهض٠ املتهاٌَ

  .ٜٚتطُٔ املغام عز٠ َضاسٌ حتهِٝ خاصد١ٝ ٚراخ١ًٝ

 

 ( عاعات َعتُز3٠)  باذتاعٛبتطبٝكات َتكز١َ 0703501

 Advanced Computer Applications 0703204: املتطًب ايغابل 

ٜع٢ٓ ٖشا املغام بت١ُٝٓ َٗاصات ايطايب يف اعتدزاّ بضْاَر ايضعِ اآليٞ يف ايعُاص٠ ٚتعضٜف١ بايرباَر 

األنجض تطٛصا يٝتُهٔ َٔ اعتدزاَٗا يف إعزار ٚإخضاز ايتصاَِٝ املعُاص١ٜ َع ايرتنٝظ ع٢ً 

  (Animation).ايضعَٛات ثالث١ٝ األبعار  ٚعٌُ صٛص َتشضن١ يتًو ايضعَٛات 

 

 ( عاعات َعتُز3٠)َٛاضٝع خاص١ يف ايعُاص٠  0703503

 Special Topics in Architecture سغب َا حيزرٙ : املتطًب ايغابل

 زتًػ ايكغِ

عاعات نشز أقص٢ ملتطًبات  (3)َغام ٜتعًل مبٛاضٝع َغتذز٠ َٚتٓٛع١ يف ايعُاص٠ ٚحتغب

  .ايتدضز َٔ اختٝاصٟ ايكغِ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) راخًٍٞاتصُِٝ ٍا   0703521

 Interior Design 0703222: املتطًب ايغابل 

ٖشا املغام تتِ فٝ٘ رصاع١ أ١ُٖٝ تصُِٝ ايب١٦ٝ ايزاخ١ًٝ يًُباْٞ نعٓصض أعاعٞ تهًُٝٞ ضُٔ 

املع١ً األٚعع يًعُاص٠ ٚتأثري ايتصُِٝ ايزاخًٞ ع٢ً صاس١ املغتدزّ نُا ٜغتعضض تطٛص ْعضٜات 

ايعُاص٠ ايزاخ١ًٝ ٚايرتنٝظ ع٢ً أ١ُٖٝ ايتٓاغِ يًعٓاصض ايزاخ١ًٝ اييت تؾٌُ ايؾهٌ ٚايًٕٛ ٚاملًُػ 

  .ٚاإلْاص٠ ٚاألثاخ َٚعادتات ادتزصإ ٚاألعكف ٚاألصضٝات

 

 ( عاعات َعتُز3٠)ايغًٛى ٚايب١٦ٝ املب١ٝٓ  0703541

 Environment - Behavior Studies ال ٜٛدز: املتطًب ايغابل 

ٜعين ٖشا املغام تعضٜف ايب١٦ٝ نُشت٣ٛ عًٛنٞ يإلْغإ َٚفاِٖٝ ايغًٛى ايشٖين ٚايفضاغٞ 

ٚايؾعٛصٟ ٚاالدتُاعٞ َٚفّٗٛ ٚسز٠ املهإ ٚاصتباط٘ بايغًٛى نأعاؼ يتصُِٝ ب٦ٝات إْغا١ْٝ، 

ٚرصاع١ َفّٗٛ اإلرصاى اذتغٞ ٚايشٖين ٚاملعاْٞ ٚايضَٛط ٚارتصٛص١ٝ ٚايغٝطض٠ ايفضاغ١ٝ ٚاألَإ 

  .ٚايتفاعٌ االدتُاعٞ ٚتأثريٖا ع٢ً املهإ َع عٌُ رصاعات َٚغٛح َٝزا١ْٝ يتعُٝل ٖشٙ ايفهض٠
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 ( عاعات َعتُز3٠) ايٓكز ٚايتشًٌٝ املعُاصٟ 0703441

 Architectural Criticism and Analysis 0703343: املتطًب ايغابل 

ٜع٢ٓ ٖشا املغام بعضض ْعضٜات ايعُاص٠ املعاصض٠ ْٚكزٖا ٚتكِٝٝ املبار٨ االٜزٚيٛد١ٝ ٚايفًغف١ٝ 

ٚايكِٝ ٚاملبار٨ املؤثض٠ ٚاملضتبط١ باالجتاٖات املعُاص١ٜ املعاصض٠ َٚتٓاقط١ األٖزاف ٚايتٛدٗات، َع 

 املعُاصٜني ايٓكزٜني تاالعتعا١ْ بايعضض ايتٛضٝشٞ باألَج١ً ألعُاٍ املعُاصٜني املتُٝظٜٔ ٚطضٚسا

  .٠صاملؤثضٜٔ يف اجتاٖات ايعُاص٠ املعاص

 

 ( عاعات َعتُز3٠)إراص٠ ٚسفغ املصارص ايرتاث١ٝ  0703552

 Management and Conservation of 

Heritage Resources 

 0703342: املتطًب ايغابل

 ٚعًُٝات اذتطاصٟ يف املزٕ ايكزمي١ٚاذتفاظ ع٢ً ايرتاخ املعُاصٟ ٚ  اإلراص٠املبار٨ األعاع١ٝ يع١ًُٝ

تصٓٝف األب١ٝٓ ٚايتكٓٝات املتبع١ يف عًُٝات اذتفاظ، َع ٚ  ٚايتصٜٛض ايتٛثٝكٞ املٝزا١ْٝاملغٛحتٛثٝل 

  َٔ األصرٕ ٚايٛطٔ ايعضبٞ ٚايبالر األدٓب١ٝ ع٢ً ايرتاخ املعُاصٟرصاع١ أَج١ً شتتاص٠ يع١ًُٝ اذتفاظ

.  .ٜٚؾٌُ املغام ع٢ً رصاع١ َٝزا١ْٝ تطبٝك١ٝ ملعاْٞ ايرتاخ ٚاذتفاظ

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ايعُاص٠ احمل١ًٝ   0703345

 Local Architecture 0703342: املتطًب ايغابل 

ٜعين ٖشا املغام بعضض يتاصٜذ تطٛص ايعُاص٠ احمل١ًٝ ٚ تكِٝٝ ألِٖ املبار٨ األٜزٜٛيٛد١ٝ ٚ ايفًغف١ 

بأعًٛب ايٓكز ٚتغًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ايكِٝ ٚ املبار٨ املؤثض٠ ٚ املضتبط١ باملزاصؼ ٚ ايتٛدٗات املدتًف١ ع٢ً 

  .عُاص٠ األصرٕ ٚ ايعضض ايتٛضٝشٞ باألَج١ً ألعُاٍ املعُاصٜني املتُٝظٜٔ يف اجتاٖات ايعُاص٠ احمل١ًٝ 

 

 ( عاعات َعتُز3٠) ايتشهِ ايب٦ٝٞ 0703571

 Environmental Control 0703372: املتطًب ايغابل 

 ٚسيو ٚعبٌ االعتفار٠ َٓٗا يف ايتصُِٝ املعُاصٟ (ايؾُػ، ايضٜاح، اخل)رصاع١ املصارص املتذزر٠ يًطاق١ 

 عضض مناسز َٔ  ٜؾٌُ املغام ع٢ً.ع٢ً َغتٜٛات ايعُاص٠ ٚايب١٦ٝ ٚتٓغٝل املٛاقع ٚايتدطٝط اذتطضٟ

ايتصُُٝات املعاصض٠ اييت تعتُز ع٢ً املصارص ايطبٝع١ٝ يًطاق١ ْٚعِ املعادتات املعُاص١ٜ ايطبٝع١ٝ 

  .(سضاص٠، صطٛب١، ت١ٜٛٗ، إضا٠٤، اخل)ملباْٞ ايًتشهِ يف ب١٦ٝ 

 

 عاعات َعتُز٠-   ٟايتزصٜب اهلٓزؼ 

 Professional Training ؼ120إْٗا٤ : املتطًب ايغابل  .ّ 

ٚسغب تعًُٝات ايكغِ 

ٜضنظ املغام عٌ تزصٜب ايطًب١ يف زتاٍ ايتصُِٝ املعُاصٟ ٚاإلؽضاف ٚايتٓفٝش يف أسز املهاتب أٚ 

  .ايؾضنات اهلٓزع١ٝ ٚسغب ايتعًُٝات اييت ٜصزصٖا زتًػ ايكغِ

 

 

 

 

 

 


