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 التصمٌم فً للحاسب متقدمة  تطبٌقات :اسم المقرر
 المعماري

 (1-إختٌارى)عمر 431: رقم المقرر ورمزه
 تصمٌم معماري                         

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر412: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

، وتطبٌقاتها فً Building Information Modeling BIMٌتناول المقرر مفاهٌم نظم نمذجة معلومات المبانً 
كما ٌشمل دور تطبٌقات نمذجة معلومات المبانً فً تحسٌن التصمٌم المعماري و فً . مراحل التصمٌم المعماري

 .تحسٌن كفاءة العملٌة التصمٌمٌة
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 معرفة المفاهٌم األساسٌة ومبادئ نظم نمذجة معلومات المبانً .1

اكتساب المهارات األساسٌة فً استخدام أدوات تطبٌقات نمذجة معلومات المبانً لتشكٌل النماذج اإلفتراضٌة  .2
 .للمبانً واستخراج وتشارك المعلومات التصمٌمٌة المرتبطة بها

نمذجة انزذرٌت واكزسبة انًهبراد فً يجبل انزىاصم ثٍٍ انًشبركٍٍ فً انؼًهٍخ انزصًًٍٍخ ثبسزخذاو رطجٍقبد َظى  .3
 .معلومات المبانً

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .المبانً معلومات نمذجةفهم مبادئ التطبٌقات المختلفة المستخدمة فً نظم  -1
 .معرفة الدور الذي ٌلعبه كل تطبٌق فً تحسٌن التصمٌم -2
القدرة على توظٌف التطبٌقات المختلفة فً تحٌن التصمٌم المعماري والتواصل بٌن المشاركٌن فً  -3

 .العمل التصمٌمً
 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
A guide to Building 

Information Modeling for 
Owners, Managers, 

Designers, Engineers and 
Contractors 

Eastman, c John Wiley & Sons  2008 

    :المراجع المساندة

Architecture’s New Media- 
Principles, Theories, and 
Methods of Computer 

Aided Design 

Kalay, Yehuda The MIT Press, Cambridge 
Massachusetts 

2004 

Digital Design Media Mitchell, W.; McCullough, 
M. 

Van Nostrand Reinhold, 
New York 

1995 
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 واألثاث الداخلٌة العمارة  تارٌخ :اسم المقرر
         (1-اختٌاري )عمر 432: رقم المقرر ورمزه

 التصمٌم الداخلً          

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر421: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 واالقتصادٌة االجتماعٌة منطلقاتها من  الزخرفٌة والعناصر الداخلٌة للعمارة التارٌخً التطور ٌركز المقرر على دراسة
. العشرٌن القرن نهاٌة وحتى ، الكالسٌكٌة العصور منذ وذلك اإلسالمً والعالم الغرب فً والتقنٌة والسٌاسٌة

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 والسٌاسً واالقتصادي االجتماعً المحتوى فً الزخرفٌة والفنون الداخلً للتصمٌم التارٌخً التعرٌف بالتطور -1
. والتقنً

. دراسة المواد واأللوان الداخلٌة طبقاً للغرض المطلوب منها فً الفراغات الداخلٌة -2

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم  الحقب المختلفة لتطور مجال العمارة الداخلٌة والخصائص المرتبطة بكل منها -1
فهم خصائص طرز األثاث فً كل حقبة تارٌخٌة والوظائف المرتبطة بها  -2

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
A History of Interior Design Pile. John, Laurence King company, 

London 
2009 

    :المراجع المساندة

Outlines & Highlights for 
History of Interior Design & 

Furniture: From Ancient 
Egypt to Nineteenth-

Century Europe 

Blakemore, Robbie G AIPI 2009 
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 التصمٌم الحضري مهارات  :اسم المقرر
         (1-اختٌاري )عمر 433: رقم المقرر ورمزه

  التصمٌم الحضري           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر353: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

المعلومات الخاصة بؤسس  لجمع العلمٌة الوسائل ٌتناول المقرر دراسة مهارات التصمٌم الحضري موضحاً كٌفٌة استخدام
ونظرٌات التصمٌم الحضري للمجتمعات العمرانٌة وكٌفٌة وضع تلك المعلومات أمام صانعً القرارات، سواًء كانوا 

متخصصٌن فً التصمٌم الحضري وتصمٌم المدن أو كانوا مسئولٌن فً وضع قرارات تنمٌة المنطق العمرانٌة الحالٌة 
  .والجدٌدة وكذلك المدن المستقبلٌة

 فً وكٌفٌة وضع النتائج والمقابالت الموقعٌة والقٌاسات المٌدانٌة والزٌارات وٌعتمد المقرر على المحاضرات النظرٌة
  .الحضري التصمٌم لمشارٌع الحلول وضع على تساعد تحلٌلٌة صورة

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

  .العلمٌة المادة جمع تعلم الطالب طرق .1
 وضع على المصمم تساعد صورة فً ووضعها المعلومات لتحلٌل المختلفة والبرامج تعلم الطالب على األسس .2

 . منها األنسب واختٌار تقٌٌمها وكٌفٌة بدائل شكل الحلول على
 .السكنٌة والمجاورات التجارٌة والمناطق العامة والفراغات الطرق التدرٌب على تصمٌم .3

 

 الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 . المتعلقة بها فهم كٌفٌة عمل الرفع والُمسحات المٌدانٌة وكذلك أجراء االستبٌانات .1
استعمال برامج تحلٌل المعلومات بمختلف أنواعها مع وضع الحلول المناسبة والبدائل لها مع تقٌم  .2

 . واختٌار األنسب منها

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Analysis." In Urban Design: 

Method and Techniques 
Moughtin, Cliff, J. C. 

Moughtin, Rafael Cuesta, 
Christine Sarris 

Architectural Press 2003 

    :المراجع المساندة

How to Look at a Culvert," 
"How to Look at 

Pavement," "How to Look 
at a Twig."  

Elkins, James Routledge 2000 

Meaningful Urban Design, 
Teleological/ Catalytic/ 

Relevant. 

Inam, Aseem Journal of Urban Design 2002 
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 المبانً المعاصرة فً التشٌٌد طرق :اسم المقرر
عمر  436: رقم المقرر ورمزه

 تقنٌات البناء (1-اختٌاري)

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر416: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 –هذا المقرر ٌركز على تدرٌس طرق التشٌٌد المعاصرة فً المبانً؛ الخرسانة سابقة الصب وسابقة اإلجهاد 
 المبانً – المنشآت المعدنٌة الخفٌفة – الشدات النفقٌة والمنزلقة –البالطات المرفوعة اإلنشاء بالرفع مع اإلمالة 

 المٌكنة ومعدات البناء المعاصرة، و جمٌع الموضوعات السابقة تدرس من – الجمالونات الفراغٌة –سابقة التجهٌز 
 :  حٌث الجوانب التالٌة

التفاصٌل - الممٌزات والعٌوب -تعرٌف بالمواد والمعدات المستخدمة - مراحل التنفٌذ والتطبٌق - الخلفٌة النظرٌة 
 .والمواصفات

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .المبانً تشٌٌد فً المستخدمة المعاصرة الطرق من عددتدرٌس  .1
 .التشٌٌد فً المعاصرة الطرق باستخدام التشٌٌد بعملٌة المتعلقة التفاصٌل بعضشرح  .2
 .  ذات الصلة بموضوع الدراسةالحدٌثة التطوراتتتبع  .3
 . المعاصرة فً المبانًتشٌٌد طرقمعاٌٌر اختٌار  .4

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

. المبانً تشٌٌد فً المستخدمة المعاصرة الطرق من عدد ووصف تعرٌف-         
. التشٌٌد فً المعاصرة الطرق باستخدام التشٌٌد بعملٌة المتعلقة التفاصٌل بعض مناقشة- 
.   ذات الصلة بالموضوعالحدٌثة التطورات تمٌٌز- 
 .ٌصممها التً المشروعات أحد فً معٌنة تشٌٌد طرٌقة تطبٌق رفض أو وقبول اقتراح- 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
    

    :المراجع المساندة

Building Construction 
Illustrated 

Ching, Francis John Wiley & Sons 2008 

Barry’s Advanced 
Construction of Buildings 

Emmitt, S.& Gorse, C. Blackwell Publishing 2006 

Space Grid Structures Chilton, John Architectural Press 2000 
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 الحاسوب باستخدام المبانً أداء ٌموتق  :اسم المقرر
          (1-اختٌاري )عمر437: رقم المقرر ورمزه

 تقوٌم أداء المبانً         

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر355: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 وعناصر اإلنشاء مواد باختٌار المتعلقة والقرارات المعماري وٌركز على اإلنشاء للمبانً البٌئٌة بالنمذجة ٌهتم المقرر
  .(والشتاء الصٌف ) المناخٌة السٌنارٌوهات من مجموعة تحت تفحص أن ٌمكن والتً الفراغً التشكٌل
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 الحاسوب نماذج باستخدام المبانً أداء لتقٌٌم المقرر هذا ٌهدف .1
 . للمستخدمٌن الراحة وٌحقق البٌئٌة العوامل مع متوافق مبنى إٌجاد .2
 وتحقٌق المٌكانٌكٌة األنظمة على االعتماد دون المتجددة الطاقة أنظمة تكامل لتحقٌق القصوى الكفاءة على الحصول .3

 العمارة مفهوم وٌحقق بٌئٌا متوائم تصمٌم لتحقٌق مثالً األسلوب هذا ٌعتبر لذلك. المستخدمٌن لراحة مجال أقصى
 .الخضراء

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم التطبٌقات المختلفة المستخدمة فً التقوٌم -1
 .معرفة الدور الذي ٌلعبه كل تطبٌق فً تحسٌن التصمٌم -2
 .القدرة على التمٌٌز بٌن التطبٌقات المختلفة واختٌار البرامج المناسبة لتقوٌم الجوانب المطلوبة -3
 .القدرة على استخدام احد البرامج فً المجال -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Computer Integrated 

Building Design 
Cronick, T. Spon Press, London 1996 

    :المراجع المساندة

Advanced Building 
Simulation 

Malkawi, A. and 
Augenbroe, G. 

Taylor & Francis, New York 2004 

Assessing Building 
Performance 

Preiser, W. and Vischer, J. Elsevier, Oxford 
 

2004 
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  العمارة التقلٌدٌة :اسم المقرر
         (1-اختٌاري )عمر 438: رقم المقرر ورمزه

 الحفاظ على التراث المعماري           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر368: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

وأٌضاً  الثقافة و السعودٌة وكٌف بنٌت لتالءم االحتٌاجات االجتماعٌة العربٌة المملكة ٌتناول المقرر العمارة التقلٌدٌة فً أقالٌم
كما ٌركز المقرر على تنوع أشكال العمارة التقلٌدٌة واختالفاتها نظراً الختالف الظروف . لتناسب الظروف المناخٌة والبٌئٌة

وٌتناول المقرر دراسة مفردات العمارة التقلٌدٌة والعناصر التصمٌمٌة وطرق . البٌئٌة وثقافة المجتمعات المختلفة فً المملكة
 .البناء ومواد البناء المختلفة والتً كانت من البٌئة وتناسبها

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .خاص بشكل السعودٌة العربٌة المملكة فً و عام بشكل التقلٌدٌة إلمام الطالب بالعمارة .1
 .التقلٌدٌة العمارة علً المإثرة التعرف على العوامل .2
 .كٌفٌة االستفادة من األفكار والحلول المعمارٌة فً العمارة التقلٌدٌة واالستفادة منها فً الحلول المعمارٌة الحالٌة .3

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 فهم العوامل المختلفة المإثرة على العمارة التقلٌدٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة -1
 فهم الخصائص المرتبطة بالعمارة التقلٌدٌة فً كل منطقة من مناطق المملكة -2

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
House form and Culture Rappaport, Amos Prentice Hall, NY 1997 

    :المراجع المساندة

Traditional Architecture in 
Saudi Arabia 

Albini, M. Dept. of Antiquities and 
Museums, Ministry of 

Education, Riyadh, KSA 

1990 
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 المشارٌع إدارة  أنظمة:اسم المقرر
         (1-اختٌاري )عمر 439: رقم المقرر ورمزه

 إدارة المشروعات           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر357: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

والقوانٌن المتعلقة بإدارة المشارٌع كما ٌتناول تحدٌد المسئولٌات  األساسٌة المبادئٌتناول هذا المقرر دراسة 
والواجبات الخاصة بجمٌع األطراف المسئولة عن عملٌة البناء من أصحاب المشروع الذٌن لدٌهم أهدافهم الخاصة 
بناًء على الجدوى المدروسة للمشروع وكذلك المقاول الذي ٌقوم بعملٌة التنفٌذ وأٌضاً المستخدمٌن للمشروع والذٌن 

 .سوف ٌعٌشون فً النتاج النهائً للمشروع
وعلى الجهة التً تتولى إدارة المشروع أن تتولى التنسٌق بٌن جمٌع األطراف الخاصة بالمشروع منذ مراحل 

. التصمٌم األولٌة وحتى إتمام عملٌة البناء
كما ٌغطً المقرر التعرٌف بواجبات ومسإولٌات مختلف األطراف فً المشروع، والمطالبات والمشترٌات، وإدارة 

 .المخاطر المرتبطة بالمشارٌع

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .اكتساب المعرفة المرتبطة بالقوانٌن المتعلقة بإدارة المشارٌع -1
 .إدراك واجبات ومسئولٌات األطراف المشاركة فً تنفٌذ المشارٌع -2
 .معرفة الجوانب المرتبطة بالمطالبات والمشترٌات وإدارة المخاطر -3

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

. المشارٌع وإدارة تشٌٌدب الصلة ذات واألحكام القانونٌة المبادئ فهم -1
 .المهنٌة الممارسة فً القانونٌة واألحكام المبادئ تلك واعتماد تحلٌل -2
 .القدرة على التعامل مع المطالبات والمشترٌات الخاصة بالمشارٌع -3
 .فهم  بعض أنماط المخاطر المتوقعة خالل تنفٌذ المشروع وأسالٌب إدارتها -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Jackson & Powell on 

Professional Negligence 
Jackson, R. M. & Powell, J.L. London: Sweet & Maxwell 

Ltd. 
1992 

    :المراجع المساندة

Construction Contracts-Law 
and Management. 

Murdoch, J. & Hughes, W. London: E. 1996 

Law for Architects, Builders 
and Engineers-An 

Introduction. 

Kemelfield, R.J. Melbourne: Butterworth 
Pty. Ltd. 

1983 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

 المعماري والشكل اإلنشاء  :اسم المقرر
 (2-إختٌارى)عمر 441: رقم المقرر ورمزه
 تصمٌم معماري                         

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر412: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

كما  .العالقة هذه عن تارٌخٌة خلفٌة تقدٌم مع والعمارة الطبٌعٌة والبٌئة اإلنشاء بٌن العالقة دراسة المقرر ٌتضمن
 والمنشئات الفراغٌة والهٌاكل والجمالونات واإلطارات الهٌكلً اإلنشاء) المختلفة اإلنشاء طرق ٌشمل دراسة

 مع (الذكٌةو والهوائٌة والخٌامٌة القشرٌة والمنشئات المختلفة بالبالطات واإلنشاء العالٌة المبانً وأنظمة الكابلٌة
 تكامل كٌفٌة توضٌح  ووالخارج الداخل من المبنى هٌئة تشكٌل فً طرٌقة كل دور على الدراسة فً التركٌز
 .والمبنى للفراغ المعماري الحل ومع ( إضاءة – صحً – تكٌٌف )األخرى الهندسٌة األنظمة

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

  .المعماري والشكل اإلنشاء بٌن العالقة على التعرف .1
 .تشكٌلها فً اإلنشاء ٌسهم التً المبانً على التعرف .2
  .األخرى التقنٌة واألنظمة اإلنشائً والنظام المعماري الشكل بٌن ما التكامل على التدرٌب .3
 فراغٌةال هٌئاتال تصمٌم فً المختلفة اإلنشاء طرقمع  تعاملال على القدرة بجانبالمهارات الخاصة باإلنشاء  تنمٌة .4

. معمارٌةال تكوٌناتالو
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

. إجراء بحوث فً مجال عالقة اإلنشاء بالعمارة -1
 .عرض ومناقشة محتوٌات المقرر والبحوث المقدمة -2
 .فهم األنظمة اإلنشائٌة وتؤثٌرها على الكتلة والفراغ -3
 .فهم التكامل بٌن األنظمة الهندسٌة والنظام اإلنشائً والفكرة المعمارٌة -4
 .نقد وتحلٌل األعمال المعمارٌة من خالل المدخل اإلنشائً ومهارة الحس اإلنشائً -5

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
م 1988 يركس أثحبس إَزركىَسهذ، انجٍسح يحًذ رأفذ، يحًذ اإلثذاع اإلَشبئً

    :المراجع المساندة

Structure Systems Bande, H. Deutsche Verlags Anstalt Gm 
BH, Stuttgart, Germany. 

1987 

    

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

 الداخلٌة والمعالجات األثاث  تصمٌم :اسم المقرر
         (2-اختٌاري )عمر 442: رقم المقرر ورمزه

 التصمٌم الداخلً          

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر421: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

كما ٌتناول تصمٌم األثاث . ٌركز المقرر على تدرٌس نظرٌات األلوان وأنواعها وفنٌات توظٌفها واستخدامها
 .للفراغات الداخلٌة وطرق وتفاصٌل التصنٌع والنهو وتقدٌر التكالٌف وتحدٌد المواصفات والمعاٌٌر لها

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 تعلم كٌفٌة تصمٌم األثاث  .1

 العرف على كٌفٌة المعالجات للفراغات المعمارٌة الداخلٌة  .2

 التعرف على تؤثٌر األلوان  .3
 .التعرف على المواد وأصول التصنٌع  .4

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم نظرٌات وتؤثٌر األلوان على المستخدم للفراغات الداخلٌة -1
 .القدرة على اختٌار المواد المناسبة لالستخدامات المرتبطة بالفراغات الداخلٌة -2
 .فهم األصول الفنٌة لتصنٌع ونهو األثاث -3
 القدرة على وضع المواصفات و تقدٌر التكالٌف المرتبطة بالتنفٌذ -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Furniture Design Sembach.  Jurgen,  Taschen 2002 

    :المراجع المساندة

Practical Furniture Design 
(Fine Woodworking) 

DiDonato. Jessica The Taunton press , 
Connecticut 

2009 

Greene & Greene: Design 
Elements for the Work 

, Peart. Darrell Linden     Publishing  Inc. 
California 

2009 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Klaus-Jurgen%20Sembach
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Darrell%20Peart


كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

 التصمٌم الحضري نظرٌات  :اسم المقرر
         (2-اختٌاري )عمر 443: رقم المقرر ورمزه

 التصمٌم الحضري           

  اإلنجلٌزٌة–العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر353: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 

العمرانٌٌن كذلك دراسة كافة  المصممٌن عمل ونطاق العمرانً التصمٌم طبٌعة مٌتناول هذا المقرر تفه
النظرٌات المتعلقة بعملٌة التصمٌم العمرانً بما فً ذلك ما ٌخص بعض نظرٌات لنماذج من المدن فً 

كما ٌتناول أٌضا دراسة وفهم طبٌعة الحٌزات العمرانٌة المختلفة والتعرف علً أسس . العالم التقدم
 .تصمٌمها

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

العمرانٌٌن داخل وخارج الفراغات العمرانٌة  المصممٌن عمل ونطاق العمرانً التصمٌم طبٌعة تفهم -
 .المختلفة

 العمرانً التصمٌم ومبادئ وأهداف أغراض فهم  -
 تصمٌمها وأسس العمرانٌة ونوعٌة الفراغات طبٌعة فهم  -
 العمرانً التصمٌم النظرٌات ذات العالقة بعملٌة مختلف على االطالع -
-  

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 على التعرف على القدرة ولدٌه العمرانً التصمٌم مشارٌع وتصمٌم لتحلٌل متماسك مدخل تطوٌر -
 .خصائصها

 األفكار هذه تطبٌق وعلى العمرانً التصمٌم حقل فً الفكرٌة االتجاهات مختلف على التعرف على قادرا- 
. المستقبلٌة مشارٌعه فً

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Shaping the City: Studies 

in History, Theory and 
Urban Design 

Rodolphe El-Khoury Routledge 
 

2004 

    :المراجع المساندة

التصوين العوزاًي التصٌيف 

الٌىعي لإلجزاءاث 

 والوشزوعبث

 (هتزجن)حبسم هحود عىيس 

 

 

 جبهعت الولك سعىد

 

 م2012

 

 الجوعيت السعىديت لعلىم العوزاى (هتزجن)الهذلىل  علي بي صبلح ًشأة وتطىر التصوين العوزاًي

 

 

 م2010
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 العمارة فً المتقدمة اإلنشائٌة النظم  :اسم المقرر
         (2-اختٌاري )عمر 446: رقم المقرر ورمزه

 تقنٌات البناء           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر416: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 فً توفرها ٌجب التً األسس و معمارٌا المبنى هٌئة تصمٌم على وتؤثٌره اإلنشاء معنىب تعرٌفٌتناول المقرر ال
 فً المستخدمة الموادو المتطورة اإلنشاء ألنظمة اإلنشائً السلوك تحلٌلإضافة إلى . للمبنى المالئم اإلنشائً النظام
: وهً: تهاصناع
   المنفوخةاألنظمةو والخٌام الحبال -
 .المطوٌة والبالطات والقشرٌات األقواس -
  (Tensegrity) أنظمة الشد المتكامل  ، اإلبعاد وثالثٌة ثانٌة الشبكٌة األنظمة -
 .الشاهقة ي المبانأنظمة -

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .(الواسعة البحور (ذات األوزان الخفٌفة اإلنشاء نظم التعرف على-1

. الواسعة البحور ذات المنشآت تحلٌل القدرة على-2

 . اإلنشاء فً المستخدمة والمواد اإلنشائٌة األنظمة القدرة على تصنٌف-3

.   اإلنشاءفهم كٌفٌة توزٌع وتوزع القوى فً - 4

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 المبنى وهٌئه لوظائف المالئم اإلنشائً النظام اختٌار على القدرة -1
ة إنشائًكفكرة معمارٌة و اإلنشائً النظاماختبار  -2
  فً الفكرة المعمارٌة اإلنشائً النظامالقدرة على دمج وتطوٌع  -3
 المعمارٌة للتصمٌمات األنظمةابتكار وتطوٌر -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Architects + Engineers = 

Structures 
Margolius, I. Wiley Academy 2002 

    :المراجع المساندة

Space Grid Structures Chilton J. Architectural Press 2000 

Architecture of Tall 
Buildings 

Council on Tall Buildings Mc Graw Hill 1995 

Innovative Surface 
Structure- Technology and 

Applications 

Martin Bechthold Taylor and Fnracis 2008 

 
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

           المتجددة الطاقة أنظمة تكامل  تقنٌة :اسم المقرر
 المبانً فً

         (2-اختٌاري )عمر 447: رقم المقرر ورمزه
 تقوٌم أداء المبانً          

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر351: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 أنظمة مع متكامل بؤسلوب االستخدامه المتوفرة المتجددة الطاقة نظمةأ من مجموعة  ودراسة عرضٌقدم المقرر 
 ونظٌفة متجددة طاقة على للحصول والبحر والرٌاح كالشمس الطبٌعٌة المصادر على ، مع االعتمادالمختلفة المبانً

 األنظمة هذه خصائص دراسةوٌتناول المقرر كذلك على  .المبانً فً والتبرٌد والتدفئة للكهرباء الستخدامها
. للمبنى المعمارٌة العناصر بٌن التكامل لتحقٌق المختلفة المبنى أنظمة مع فعال بشكل إلدماجها

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .المبانً فً االستدامة مبادئ تحقٌق فً أساسٌة كوسٌلة المبانً فً المتجددة الطاقة أنظمة تكامل تكنولوجٌا عرض .1
 .اختبار كٌفٌة تطبٌق تقنٌة أنظمة الطاقة المتجددة فً التصمٌم المعماري .2

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم عناصر ومفردات أنظمة الطاقة المتجددة -1
 القدرة على تطبٌق أنظمة الطاقة المتجددة فً التصمٌم -2

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Bioclimatic Housing: 

Innovative Design for Urban 
Climates 

Hyde, R. Earthscan, London 2008 

    :المراجع المساندة

Energy and Environment in 
Architecture: A technical 

design guide 

Baker, N. and Steemer, K. E & FN Spon, London 2000 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

  عمارة المسلمٌن :اسم المقرر
         (2-اختٌاري )عمر 448: رقم المقرر ورمزه

 الحفاظ على التراث المعماري           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر418: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

ٌتناول المقرر على دراسة الشرٌعة ومصادر النصوص التارٌخٌة األولٌة، و فهم القوي والقٌم التً تشكل العمارة اإلسالمٌة 
 .والنسٌج العمرانً فً مختلف أقالٌم العالم اإلسالمً

  

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .الدٌنٌة و القٌم التً تشكل العمارة اإلسالمٌة  فً مختلف أقالٌم العالم اإلسالمً- لقوي االجتماعٌة التعرف على ا .1
 .التعرف على عمارة وعمران أقالٌم العالم اإلسالمً .2
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم أبعاد التراث المعماري بشكل عام والموروث العمرانً السعودي بشكل خاص -1
القدرة على استخدام األدوات األولٌة النظرٌة التً تهتم بالمبنى األثري والتارٌخً وتحافظ  -2

 .علٌه
 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
م 1995 .ثٍرود، يؤسسخ ػهىو انقراٌ أكجر، جًٍم ػًبرح االرض فً االسالو

    :المراجع المساندة

أثز  الوديٌت العزبيت اإلسالهيت

التشزيع في تكىيي البيئت 

 العوزاًي

  و2010 انجًؼٍخ انسؼىدٌخ نؼهىو انؼًراٌ علً الهذلول بن صالح

Islamic Cities Building and 
Planning Principals 

Hakim, B.S. Emergent City Press 2008 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

 المشارٌع  إدارة عقود تنفٌذ :اسم المقرر
         (2-اختٌاري )عمر 449: رقم المقرر ورمزه

 إدارة المشروعات           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر425: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 البناء والخدمات المهنٌة المحلٌة والعالمٌة، عقودٌتناول المقرر على تقدٌم لمجال إدارة عقود التنفٌذ، والنماذج القٌاسٌة ل
وكٌفٌة إجراءات الترسٌة والتفاوض وتوقٌع العقود والجوانب القانونٌة والفنٌة واإلدارٌة والمالٌة لعقود تنفٌذ المشارٌع، ودور 

. كما ٌشمل حاالت دراسٌة إلدارة عقود التنفٌذ. الحاسب اآللً فً دعم إدارة عقود التنفٌذ

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .المشارٌع عقود تنفٌذ إلدارة األساسٌةوالمفاهٌم  المبادئاكتساب المعارف المرتبطة ب -1
 .اكتساب مهارة الدراسة والتحلٌل للحاالت الدراسٌة إلدارة العقود -2
اكتساب مهارة استخدام بعض أدوات الحاسب المستخدمة لدعم إدارة العقود  -3

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 فهم المبادئ والمفاهٌم األساسٌة لمجال إدارة عقود تنفٌذ المشارٌع -1
 .فهم النماذج القٌاسٌة للعقود ومحتوٌاتها وجوانبها المختلفة -2
القدرة على دراسة وتحلٌل حاالت دراسٌة واستخدام بعض تطبٌقات الحاسب المرتبطة بإدارة عقود  -3

 .التنفٌذ واتخاذ القرار المناسب لتحقٌق أهداف المشروع
 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
An Introduction to the Law of 

Contract, 5th Edition 
Graw, S. Lawbook Co., Pyrmont, 

NSW. 
2005 

    :المراجع المساندة

Tenders And Contracts for 
Building 

The Aqua Group Blackwell Publishing 1999 

Project Management in 
Construction 

Walker, A. BSP Professional Book. 2007 

Construction Contracts-Law 
and Management. 

Murdoch, J. & Hughes, 
W. 

London: E. 1996 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

  التذوق الفنً :اسم المقرر
 (3-ختٌارىإ)عمر 451: رقم المقرر ورمزه
 تصمٌم معماري                         

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر412: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

ٌتناول المقرر على تعارٌف وصطلحات الفنون التشكٌلٌة بمختلف أنواعها، وتطور الفنون التشكٌلٌة عبر التارٌخ فً 
اثر التطورات التارٌخٌة  وهم التقنٌات الفنٌة التً استخدمت كما ٌتطرق المقرر أل.مجتمعات المسلمٌن والمجتمعات الغربٌة

 واالتجاهات الفنٌة المعاصرة، والعوامل التً تإثر على التوجهات الفنٌة والحركة واالجتماعٌة والسٌاسٌة على حركة الفنون
. الفنٌة المعاصرة فً المجتمع السعودي

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

  . وتطورها التشكٌلٌة الفنون واستٌعاب فهم .1
 .الفنٌة والملكات القدرات تحفٌز .2
 .معرفة االتجاهات الفنٌة العالمٌة المعاصرة .3
 .معرفة االتجاهات الفنٌة المحلٌة .4

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .التذوق الفنً والتمٌز البصري والعقلً والجمالً لألعمال الفنٌة .1
 .التمٌز بٌن الحركات واالتجاهات الفنٌة .2
 .التمٌز بٌن أسالٌب وتقنٌات وشخصٌة الفنانٌن .3

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Gardner's Art Through the 

Ages: The Western 
Perspective Volume 1&2 

 

Kleiner, Fred S. Wadsworth Publishing 2008 

    :المراجع المساندة

 التفضٌل الجمالً
 

المجلس الوطنً للثقافة والفنون  شاكر عبد الحمٌد
 واآلداب، الكوٌت

م 2006

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

  اقتصادٌات البناء :اسم المقرر
         (3-اختٌاري )عمر 456: رقم المقرر ورمزه

 تقنٌات البناء           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر416: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 خالل البناءطرق ترشٌد تكلفة وكذلك  (أولٌة وتفصٌلٌة)القتصادٌات البناء والجدوى االقتصادٌة قدمة ٌتناول هذا المقرر م
 دورة عمر المبنى ودراسة الجدوى االقتصادٌة والتصمٌم والتعاقد واقتصادٌات التنفٌذ واقتصادٌات التشغٌل مراحل

. اسٌةدرحاالت تطبٌقات عملٌة و وطرق تقدٌر تكلفة البناءوالصٌانة، والتعرف على 

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .تعرٌف الطالب بؤسس ومفاهٌم اقتصادٌات البناء فً مراحله المختلفة -1
. تعلٌم الطالب كٌفٌة أخذ المعٌار االقتصادي فً التصمٌم المعماري للمشارٌع المختلفة -2

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم أسس ومبادئ وأسالٌب اقتصادٌات البناء وتؤثٌره فً مراحل دورة حٌاة المبنى -1
 .القدرة على إعداد الدراسات التحلٌلٌة للمشروعات من وجهة نظر اقتصادٌة -2
التصمٌم، التعاقد، )القدرة على تطبٌق مفاهٌم اقتصادٌات البناء خالل مراحل دورة حٌاة المبنى  -3

 (التنفٌذ، التشغٌل والصٌانة
 .دراسة وتحلٌل حاالت دراسٌة القتصادٌات المبانً على مستوٌات مختلفة -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
The Economics of Building:  A 
Practical Guide for the Design 

Professional 

Robert E. Johnson Cambridge University Press 2010 

    :المراجع المساندة

Building Economics for 
Architects 

Thorbjoem Mann Wiley 2008 

Building economics:  theory 
and practice 

Rosalie T. Ruegg, Harold 
E. Marshall 

Springer 1990 

 

http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rosalie+T.+Ruegg%22
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harold+E.+Marshall%22
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harold+E.+Marshall%22
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harold+E.+Marshall%22


كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

  االستدامة والبٌئة المبنٌة :اسم المقرر
         (3-اختٌاري )عمر 457: رقم المقرر ورمزه

 تقوٌم أداء المبانً          

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر351: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 وٌقدم . البٌئً للمبانًاألثر لتقلٌل األسالٌب ف واستكشا لمفهوم العمارة المستدامةواألدواتدراسة المبادئ ٌتناول المقرر 
 .مقترحات لتطبٌقها على ارض الواقعو البٌئٌة اإلشكاالتمناهج علمٌة لحل المقرر 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .البٌئٌة بالعوامل وارتباطها المبنٌة للبٌئة والفهم الوعً رفع .1
 .المبنٌة البٌئة محتوى فً االستدامة مفهوم وتحلٌل دراسة .2
 .إمكانٌة تصمٌم مبنى مستدام بٌئٌاً  .3

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم مبادئ وأساس االستدامة وعالقتها بالتصمٌم -1
 معرفة منهجٌة تقوٌم االستدامة بالتصمٌم -2

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Sustainable Architecture Guy, S. & Moore, S. Spon Pr 2004 

    :المراجع المساندة

Strategies for sustainable 
architecture 

Sassi, P. Taylor & Francis, NY 2006 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

 الحضرٌة اقعوالم على  الحفاظ :اسم المقرر
         (3-اختٌاري )عمر 458: رقم المقرر ورمزه

 الحفاظ على التراث المعماري           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر368: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

ٌتناول هذا المقرر دراسة كٌفٌة الحفاظ على المقومات الطبٌعٌة للمواقع الحضرٌة المطلوب تنمٌتها، وكذلك دراسة 
التشرٌعات التً تتعلق بعملٌة التنمٌة فً المواقع الحضرٌة وكٌفٌة إدارة المواقع وأنواع البناء وكٌفٌة المحافظة على المالمح 

 كما ٌشمل المقرر على دراسة   .التارٌخٌة واألثرٌة والبٌئٌة التً تشكل تارٌخ تلك المناطق التً تدخل فً منظومة التنمٌة
مواقع ومراكز المدن التارٌخٌة وإعادة تؤهٌلها بما ٌتوافق مع أهمٌتها التراثٌة والقوانٌن الخاصة بالحفاظ على التراث 

. المعماري للمدن

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .تدرٌب الطالب على أهمٌة الحفاظ على المقومات الطبٌعٌة للبٌئة .1
. تدرٌب الطالب على أهمٌة الحفاظ على المقتنٌات العمرانٌة والمعمارٌة التً تعكس طرز معمارٌة تارٌخٌة .2

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .القدرة على التعامل مع المواقع التراثٌة -1
اكتساب المعرفة والفهم للتركٌب الحضري والقٌمة الثقافٌة للمواقع التراثٌة وأسالٌب المحافظة  -2

 .علٌها وتطوٌرها
 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
The conservation of Urban 

sites 
Bodrigo M.F. de Andrade Tunes 1990 

    :المراجع المساندة

Policy and Law in Heritage 
Conservation 

Robert Pickard London, Spon 2001 

 

http://www.amazon.ca/gp/product/041923280X/ref=sib_rdr_dp
http://www.amazon.ca/gp/product/041923280X/ref=sib_rdr_dp
http://www.amazon.ca/s?ie=UTF8&index=books&field-author=Robert%2520Pickard


كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

 متقدم-  إدارة المشارٌع  :اسم المقرر
         (3-اختٌاري )عمر 459: رقم المقرر ورمزه

 إدارة المشروعات           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر435: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

االقتصادٌة واالجتماعٌة اآلثار  لها، والتسوٌق و ، وتحلٌل الجدوى االقتصادٌة اتتطوٌر المشروعل ٌقدم المقرر منهجٌة
مصادر التموٌل ؛ ، وأنواع والستثمار ، ومتطلبات المشارٌع المالٌة ؛ ا كما ٌتناول المقرر أدوات. علٌهاوالبٌئٌة المترتبة 

  وإدارة العقود ، وإدارة توفٌر الموارد وإدارة أداءواإلنشاءات المشترٌات تواستراتٌجٌاالتموٌل الالزم للمشارٌع ؛ 
 . المشروع

  

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .المشروع لتطوٌر التنفٌذٌة للجوانب والفهم الوعً تطوٌر .1
 والبٌئٌة والمالٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة القضاٌا على المشروع قرارات آثار وفهم تحلٌل .2

 . المشارٌع تنفٌذ إدارةب الصلة ذات وغٌرها
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 فهم التؤثٌرات المختلفة للمشروع على الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة  -1
 القدرة على دراسة وتحلٌل الجدوى اإلقتصادٌة للمشارٌع -2

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Risk, uncertainty & decision 

making in property 
development 

Bryne, P. & Cadman, D. Taylor & Francis 1996 

    :المراجع المساندة

Urban Land Economics Balchin, P.N. &  
Kieve, J.L. 

London: MacMillan 1987 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

  النقد المعماري :اسم المقرر
 (4-ختٌارىإ)عمر 461: رقم المقرر ورمزه
 تصمٌم معماري                         

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر412: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 للنقد والتدرٌب على تكوٌن نظرة نقدٌة لألعمال والمشروعات المعمارٌة وعلى  ٌعتمد هذا المقرر على النظرٌات العامة
وٌتناول المقرر على مقدمة عامة عن النقد والنقد . كتابة المقاالت النقدٌة العلمٌة من خالل تحلٌل ودراسة أعمال معمارٌة

كما ٌركز على ممارسة النقد . المعماري وأنواع النقد وطرقه وأدوات وأسالٌب النقد المعماري والوسط النقدي وفئاته
 .المعماري من خالل مشروعات عالمٌة ومحلٌة 

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .التعرٌف بؤساسٌات النقد وطرقه وأنواعه  .1

 .تنمٌة قدرة الحكم على المشروعات المعمارٌة  .2

. تنمٌة مهارة النقد الذاتً للتصمٌم المعماري .3

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .دراسة وتحلٌل ونقد المشارٌع المعمارٌة بؤسلوب علمً سلٌم -1
 .اختٌار أدوات وأسالٌب النقد المناسبة حسب الحالة النقدٌة -2
 .تنمٌة حاسة المالحظة البصرٌة النقدٌة -3
 .(العقلٌة النقدٌة)تنمٌة حاسة اإلدراك العقلً النقدي  -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
 كفاءة، الرفع كؤداة المعماري النقد

المعماري  التصمٌم
م 2001 أسٌوط، رسالة دكتوراه  مالمنع عزت عبد

    :المراجع المساندة

Architectural and critical 
imagination 

Wayne Attoe John Wiley & Sons 1978 

م 2000 القاهرة جامعةرسالة دكتوراه،  رغد مفٌد محمد إبراهٌم النقد والنظرٌة فً العمارة

 
 
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 البٌئً المنظور من  المدن :اسم المقرر
         (3-اختٌاري )عمر 463: رقم المقرر ورمزه

 التصمٌم الحضري           

  اإلنجلٌزٌة–العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر353: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 

وسوف ٌوضح . صمم هذا المقرر لٌعرف الطالب بالعوامل المختلفة و القوانٌن ذات الصلة بالخالفات البٌئٌة واالجتماعٌة
كما سٌقوم الطالب بما لدٌهم من المهارات . المقرر للطالب أثر التصنٌع وما ٌتبعه من ملوثات علً البٌئة العامة للمدن

وكذلك ٌهدف المقرر إلى تنمٌة قدرات الطالب البحثٌة فً مجال الحماٌة . الالزمة لتحلٌل وانتقاد استجابات السٌاسة العامة
 .والمحافظة علً المدٌنة وعالقتها بالبٌئة المحٌطة وما لها من أثار سواء سلبٌة أو اٌجابٌة علٌها

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 . انصُبػً وانًجزًغ انًذٌُخ ػهى نهصُبػخ واالجزًبػٍخ انجٍئٍخ اَثبررىظٍح  .1

  .انحقهٍخ رجبرةال و ثبنزصٍُغ انًررجطخو انزًٍُخ انُبرجخ ػٍ" انجٍئٍخ اَثبر "خفطل حهىلانزؼرف ػهى ال .2

 .نهًىظىع انُظرٌخ انجىاَت يٍ رسٌذ ويُبقشبد قراءادانزطرق إنى  .3

 . رخص انؼىايم انجٍئٍخ فً انًذٌحهقبد ثحثٍخانزذرة ػهى ػًم رقبرٌر وال انقذرح ػهى كزبثخ .4

  

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

فهم وأدراك اآلثار البٌئٌة الناجمة عن وجود المجتمعات الصناعٌة حول المدن والمناطق المحٌطة  .1
 . بها

 .القدرة علً عمل التقارٌر المتعلقة بهذا الموضوع مع تحلٌلها ومناقشتها داخل حلقات بحثٌة .2
 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Introduction and Chapters 
1-4 in Downtown: Its Rise 

and Fall 

Fogelson, Robert M. Yale University Press 2003 

    :المراجع المساندة

أثز  الوديٌت العزبيت اإلسالهيت

التشزيع في تكىيي البيئت 

 العوزاًي

  و2010 انجًؼٍخ انسؼىدٌخ نؼهىو انؼًراٌ علً الهذلول بن صالح

التصوين الوعوبري الصديق للبيئت 

 ًحى عوبرة خضزاء– 

و  2003 يكزجخ يذثىنً، انقبهرح ٌحًٍ  وزٌري

 

 
 

 
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

  إدارة المرافق :اسم المقرر
         (4-اختٌاري )عمر 469: رقم المقرر ورمزه

 إدارة المشروعات           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر357: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

إدارة كما ٌتناول . قتشغٌل وصٌانة وإدارة المرافوكٌفٌة تخطٌط عملٌات ال. ٌتناول المقرر على أنظمة الخدمات بالمبانى
.  وأدوات وتقنٌات الحاسب لدعم إدارة المرافقنظم المعلومات اإلدارٌة ومراقبة التكالٌفالفراغات و

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .المرافق وإدارة (assets) األصولب المرتبطة األساسٌةفهم المبادئ والمفاهٌم  .1
 .المرافق إدارة مجال فً متقدمة وتقنٌات أدواتاكتساب مهارة استخدام  .2
 .المرافق وإدارة وصٌانة تشغٌل استراتٌجٌات واعتماد تحلٌل .3

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .القدرة على تخطٌط وإدارة العملٌات المرتبطة بتشغٌل وصٌانة المرافق -1
 تطبٌق مهارات استخدام أدوات الحاسب اآللً المرتبطة بدعم إدارة المرافق -2
 :فهم الجوانب المرتبطة بكل من -3

o إدارة مخاطر صٌانة وتشغٌل المرافق. 
o إدارة عقود الصٌانة. 
o  إدارة التكالٌف 

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Property Management Robert C. Kyle Real Estate Education Co 2011 

    :المراجع المساندة

Building Maintenance 
Management 

Barrie Chanter, Peter 
Swallow 

Wiley-Blackwell 2007 

Lee’s Building Maintenance 
Management 

Wordsworth, P. London: Blackwell Science. 2001 

 

 

 

 

 

 
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

  المواد والمنسوجات :اسم المقرر
         (3-اختٌاري )عمر 472: رقم المقرر ورمزه

 التصمٌم الداخلً          

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر421: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

ٌتناول المقرر مبادئ اختٌار موارد المواد والمنسوجات المناسبة المستخدمة فً التصمٌم الداخلً مع عرض شامل لعٌنات 
 .المواد والمنسوجات المستخدمة 

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .اختٌار المواد والمنسوجات المستخدمة فً التصمٌم الداخلً  .1

 .معرفة طرق وأسالٌب حٌاكة وتثبٌت المنسوجات .2

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

فهم وتطبٌق المعلومات المرتبطة باختٌار المواد والمنسوجات المناسبة لعناصر التصمٌم الداخلً  -1
 .والقدرة على وضع دالئل إرشادٌة الختٌارها

 .فهم طرق وأسالٌب تركٌب وتثبٌت األنماط المختلفة من المواد والمنسوجات التً تم اختٌارها -2
 .القدرة على تعرٌف المعاٌٌر القٌاسٌة لالختبارات المطلوبة للمواد والمنسوجات قبل وبعد التثبٌت -3

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Interior Textiles: Fabrics, 
Application, and Historic 

Style 

John Wiley& sons, Inc , New 
jersey 

Nielson. Karla 2007 

    :المراجع المساندة

Interior Design Handbook 
of Professional Practice 

Coleman. Cindy, McGraw-Hill Companies, 
Inc,  

New York 

2002 

Justice Textiles for 
Residential and Commercial 

Interiors 

Jan I.yeager. lura k. Teter Harpe & Row, publishers, 
Inc, USA 

2005 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

  المدن من المنظور االجتماعً :اسم المقرر
         (2-اختٌاري )عمر 473: رقم المقرر ورمزه

 التصمٌم الحضري           

  اإلنجلٌزٌة–العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر353: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 تفكٌرهم تحفٌز أجل مع عقد حلقات بحثٌة تمكن للطالب من تبادل الخبرات الخاصة من يهذا المقرر نظر
 وسوف .الحضرٌة الفراغاتو للمدٌنة والمعمارٌة الحضرٌة للحٌاة االجتماعٌة النظرٌات بٌن العالقة حول

تعتمد المحاضرات والمناقشات علً العالقة بٌن العمارة والفراغات العمرانٌة وكذلك تؤثٌر الدور االجتماعً 
 العام المجال مثل  خاصة بالمدنموضوعات معالجة حول كتابات. علً العمارة والهٌكل العمرانً للمدٌنة

 الحٌاة على المترتبة اآلثار ومجمل ، المكانٌة اتمبرروال ،الفراغات و ،التجمعات  وكثافة ، العامة واألماكن
. المدٌنة فً

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 لهذه المادة من خالل الرفع والمالحظة المٌدانٌة استنادا علً السٌاق أكثرالطالب سوف ٌحصلون علً فهم   -
 .االجتماعً للمدٌنة

 فهما وتطوٌراً لمهارات التفكٌر النقدي فً تحلٌل وتقٌم،  وتسجٌل السٌاق الحضري أكثرالطالب سوف ٌكونوا  -
 .المدن القدٌمة كنموذجمن خالل القراءات النظرٌة عن 

 وفقا المعمارٌة المشارٌع وتصمٌم تخطٌط أو التصمٌم العمرانً  مجالفً العامة المشارٌع تنفٌذ على القدرة -
 .يوالثقاف واإلقلٌمً المحلً للتراث

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

وخاصة البعد االجتماعً ، وٌكون لدي  العمرانً التصمٌم مشارٌع وتصمٌم لتحلٌل متماسك مدخل تطوٌر -
 . خصائص االجتماعٌة للمدنال على التعرف على القدرة الطالب

ألعمرانً من المنظور االجتماعً  التصمٌم حقل فً الفكرٌة االتجاهات مختلف على التعرف القدرة على- 
 .المستقبلٌة مشارٌعه فً األفكار هذه تطبٌق على وٌكون لدٌه القدرة

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
The Nature of the City." 

In Perspectives on Urban 
Society 

Weber, Max 
Edited by Efren N. 

Padilla. Boston 

MA: Allyn & Bacon 2006 

    :المراجع المساندة

التصوين العوزاًي التصٌيف 

الٌىعي لإلجزاءاث 

 والوشزوعبث

 (هتزجن)حبسم هحود عىيس 

 

 

 جبهعت الولك سعىد

 

 م2012

 

 الجوعيت السعىديت لعلىم العوزاى (هتزجن)الهذلىل  علي بي صبلح ًشأة وتطىر التصوين العوزاًي. 

 

 

 م2010

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

 تصمٌم المنشآت الخرسانٌة باستخدام  :اسم المقرر
 الحاسوب

         (4-اختٌاري )عمر 476: رقم المقرر ورمزه
 تقنٌات البناء           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  همد378: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

ٌتناول المقرر تصمٌم العناصر الخرسانٌة باستخدام العالقات المستخرجة فً الدراسة ورسم تفاصٌل التسلٌح للعناصر 
كما ٌشمل . اإلنشائٌة من بالطات وأعمدة وكمرات وقواعد بما ٌتفق مع متطلبات الكود األمرٌكً للخرسانة وكود البناء

تصمٌم المنشؤ بشكل كامل باستخدام أحد البرامج الحاسوبٌة المعروفة فً تصمٌم المنشآت الخرسانٌة المسلحة كمشروع 
. نهائً فً المادة

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 بجودتها والتحكم الخرسانة صناعة التعرف على تقنٌات .1
  . المسلحة للخرسانة األمرٌكً للكود وفقا الحاسوب باستخدام الخرسانٌة العناصر تصمٌم .2
 .المنشؤ لكامل الخرسانٌة العناصر وتصمٌم تحلٌل .3
 .والتصمٌم التحلٌل مبادئ فهم .4

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

    فهم كٌفٌة انتقال الحموالت عبر العناصر اإلنشائٌة والقدرة على تصمٌم المنشؤ بشكل كامل باستخدام 
 .أحد البرامج الحاسوبٌة المعروفة فً تصمٌم المنشآت الخرسانٌة

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Design of Reinforced 
Concrete Structures  

Henry J. Cowan Prentice Hall 1989 

    :المراجع المساندة

Design of Reinforced 
Concrete 

Jack C.  Mc Cormac Wiley 2008 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

 المبانً فً الطاقة على الحفاظ  :اسم المقرر
 وإدارتها

         (4-اختٌاري )عمر 477: رقم المقرر ورمزه
 تقوٌم أداء المبانً          

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر351: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 أنظمة من حٌث استهالك الطاقة فً المبانً من خالل استخدام واألداءدراسة وتحلٌل وتقٌٌم التصمٌم ٌتضمن المقرر 
 وأنظمة التحكم والمراقبة المعتمدة على الحاسوب، أنظمة.  الخدمات فً المبانًأنظمة تحلٌل ، والمحاكاة باستخدام الحاسوب

.  الطاقة المستخدمةألنظمةتحلٌل دورة حٌاة المبنى كما ٌشمل . التدقٌق والتفحص
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .المبانً فً الطاقة الستخدامات واإلدارة التحكم أنظمة إٌضاح .1
 .استخدام األسالٌب التقنٌة للحفاظ على الطاقة فً المبانً .2
 .تصمٌم المبنى الذي ٌحافظ على الطاقة وٌوفر بٌئة مناخٌة ذات تحكم بٌئً .3

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .اإللمام ببرامج تقوٌم األداء الحراري فً التصمٌم -1
 .القدرة على تطبٌق أدوات نظم تقوٌم األداء الحراري فً المبانً -2
 .القدرة على قراءة وتحلٌل نتائج برامج المحاكاة -3

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Energy Management 

Handbook 
Turner, W.   Fairmont Press, Inc., Lilbum, 

GA 
2007 

    :المراجع المساندة

Energy Conservation in 
Buildings 

Waters, J.R. Wiley-Blackwell 2003 

 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

  ترمٌم معماري :اسم المقرر
         (4-اختٌاري )عمر 478: رقم المقرر ورمزه

 الحفاظ على التراث المعماري           

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر418: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 

ٌتناول المقرر نشؤة وتطوٌر الترمٌم المعماري الحفاظً، والمواثٌق العالمٌة ونظرٌات وأسس ومنهجٌة الترمٌم وتطبٌقات 
 .الترمٌم عالمٌا وعربٌا ومحلٌا

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .والتقٌٌم الهندسً المعماري الرفع حٌث من التارٌخٌة المبانً مع التعامل .1
       .المعماري الترمٌم مشروعات مع التعامل .2
   

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم نظرٌات ومراحل تطور ومنهجٌات الترمٌم المعماري -1
 .اإلطالع على المواثٌق العالمٌة للحفاظ والترمٌم -2
القدرة على دراسة وتحلٌل حاالت دراسٌة للترمٌم المعماري على المستوى المحلً والعربً  -3

 .والعالمً
 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Traditional Details: For 
Building Restoration, 
Renovation, and 
Rehabilitation 

 

Ch. G. Ramsey, H. R. Sleeper 

 

Wiley 1998 

    :المراجع المساندة

 الفنون و للثقافة الوطنى المجلس علٌان، جمال شفٌق  الثقافً التراث على الحفاظ
 االداب و

م 2005

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 انخطخ انذراسٍخ نًرحهخ انجكبنىرٌىش ثقسى انؼًبرح وػهىو انجُبء
 
 

 

  تقنٌات اإلضاءة المطورة :اسم المقرر
         (4-اختٌاري )عمر 482: رقم المقرر ورمزه

 التصمٌم الداخلً          

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر421: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 : النقاط التالٌة االعتبار فً األخذ مع اإلضاءة ٌتناول المقرر تصمٌم
 .تحلٌل الكفاءة الوظٌفٌة  -

 .حسابات اإلضاءة والقٌاسات الضوئٌة  -

 .األنواع المستخدمة من أنظمة اإلضاءة  -

 .التوافق مع االكواد والمٌزانٌة المقدرة  -
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .تصمٌم إضاءة الفراغات الداخلٌة وكفاءتها  .1

 .معرفة تؤثٌر التشطٌبات الداخلٌة على كمٌات ونوعٌات اإلضاءة .2
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنٌة والعملٌة): مخرجات التعلٌم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .اإلطالع على التقنٌات المتطورة فً مجال اإلضاءة الداخلٌة -1
 .فهم األكواد المرتبطة بإضاءة الفراغات فً أنماط المبانً المختلفة والقدرة على تطبٌقها واختبارها -2
 .القدرة على تصمٌم اإلضاءة الداخلٌة للفراغات واختٌار أنواع األضاءة المناسبة -3
 . االنارة ونوعٌة  كمٌة على اثرها و الداخلٌة التشطٌبات خواص فهم -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Architectural Interior 

Systems: Lighting, 
Acoustics, Air Conditioning 

Flynn. John E, Kremers. Jack 
A, Segil. Arthur W, Steffy. 

Gary, 

Van Nostrand Reinhold 1992 

    :المراجع المساندة

Advanced Lighting 
Techniques 

Christopher Grey's  Amherst Media, Inc. 2010 

 

 


