
 

 

 

 

 

 خمتصر توصيف املقررات األساسية

 (هـ)منوذج 
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر250: رقم المقرر ورمزه 1- تصمٌم معماري :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات4: الساعات المعتمدة الثالث: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 والتدرج وغٌرها من االسس التً ٌحتاج الطالب أن ٌتعلمها حتى  ٌركز هذا المقرر على أسس التصمٌم مثل التكرار والتشابه
.  السنوات المقبلة حتى الوصول إلى مرحلة مشروع التخرجتؤهله للتعامل مع مشارٌع التصمٌم فً

كما ٌشمل المقرر إعطاء الطالب مشكلة معمارٌة تصمٌمٌة بسٌطة تمكنه من التعرف على كٌفٌة رسم المساقط األفقٌة 
  .والواجهات والقطاعات والمفردات المعمارٌة والتعرف على الملمس واأللوان لألسطح المختلفة فً التصمٌم

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .ا٧ثؼبك ص٘بئ٤خ اُزظ٤ْٔ اُزؼوف ػ٠ِ أٌٍ .1
 .ا٧ثؼبك ص٬ص٤خ اُزظ٤ْٔ اُزؼوف ػ٠ِ أٌٍ .2
 .ثب٧ُٞإ اُزظ٤ْٔ اُزؼوف ػ٠ِ أٌٍ .3
 ُ٪ٌٓب٤ٗبد ؽجوبًا  ( رو٤٘بد ٖٓ ثٚ ٣ورجؾ ٝٓب ا٢ُ٥ اُؾبٍت )اُزو٤٘خ أٝ اُزو٤ِل٣خ ٝاٍُٞبئَ ٝا٧كٝاد اُطوم اٍزقلاّ .4

 .أُزبؽخ
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

. ا٫ؽز٤بعبد اُل٤ي٣ُٞٞع٤خ ٝا٤ٌَُُٞٞع٤خ كْٜ اُزٌٖٔ ٖٓ أٍب٤ٍبد رش٤ٌَ اُلواؽ اُٞظ٤ل٢ ٖٓ ف٬ٍ - 1

.  أُٜبهاد أٌُزَجخ ك٢ أُواؽَ اَُبثوخاُولهح ػ٠ِ رطج٤ن- 2

.  اٍزقلاّ أُواعغ اُو٤ب٤ٍخ اُقبطخ ثؼ٘بطو اُزظ٤ْٔ ثشٌَ كائْ اُولهح ػ٠ِ- 3

. ٝا٥هاء اُناد ػٖ اُزؼج٤و ٝ اُلبػِخ، أُشبهًخ- 3

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Architecture: Form, 
Space, and Order 

Francis D. K. Ching John Wiley & Sons 2007 

المراجع المساندة 

Visual Design on the 
Computer 

Benjamin Wong,  
Wucius Wong 

W. W. Norton & 
Company 

2001 

    
    
    

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Francis%20D.%20K.%20Ching
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Benjamin%20Wong


كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 
  عمر254: رقم المقرر ورمزه الرسم الحر  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة1: الساعات المعتمدة الثالث: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 االتزان، ) التشكٌلٌة والعالقات الهندسٌة، مع مراعاة النسب األدوات استخدام بدون ٌتناول المقرر كٌفٌة الرسم الٌدوي
 اللمعان ة الملمس ) البصرٌة الخواص عن ، كما ٌتضمن المقرر طرق التعبٌر (الخ..التكوٌن، التضاد، التناغم،

 .األشكال المختلفة علً الساقط الضوء و الظل عن  والتعبٌر (الخ...والشفافٌة
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .ا٧ثؼبك ص٬ص٢ اُؾو اُوٍْ هلهاد ر٤ٔ٘خ -1
 .حاُزش٢ِ٤ٌ اُؼ٬هبد ٝ اَُ٘ت إكهاى -2
 .اُجظو٣خ اُقٞاص ػٖ اُولهح ػ٠ِ اُزؼج٤و -3
 

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم مبادئ واكتساب مهارات الرسم الحر ثالثً األبعاد -1
 .القدرة على مهارة الرسم الحر للعناصر بالنسب والعالقات المرتبطة بهذه العناصر -2

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Rendring with Pin &Ink Ropert W. Gill Thames & Hadsun 2004 

 المراجع المساندة

Architect’s Sketches 
Dialogue and Design 

Smith, Kendra Schank RIBA Bookshops.com 2008 

The Fundamentals of 
Drawing 

Barrington Barber Arcturus Publishing 2009 

    

    

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر255: رقم المقرر ورمزه مهارات الرسم المعماري  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات4: الساعات المعتمدة الثالث: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 الرسم، الرسم ودقتها، اإلسقاط، مقٌاس الرسومات إعداد وأسس الهندسٌة األدوات  استخدام فً هذا المقررٌتعلم الطالب
 .، والتعرف على طرق اإلظهار المختلفةالبٌانات وكتابة والتنسٌق

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .أُؼٔبه١ ٝاُوٍْ ا٫ٍوبؽ رؼِْ ٓلب٤ْٛ .1
 .أُؼٔبه١ ٝاُزؼج٤و ا٫ظٜبه ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد .2
 رؼِْ اٍب٤ُت ًزبثخ اُج٤بٗبد اُٜ٘ل٤ٍخ ػ٠ِ أَُبهؾ أُؼٔبه٣خ .3

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

. (صحة استخدام الرموز)بلغة معمارٌة سلٌمة  (األفقٌة والعمودٌة)رسم مساقط المبنى  -1

 .رسم اآلٌزومٌتري ألي مبنى واستنتاجه من المساقط األخرى -2

 . المقدرة على التعامل مع وسائل ومواد اإلخراج المعماري بمهارة مبدئٌة على األقل -3

 

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Architectural Graphics Ching, Francis John Wiley & Sons, Inc New 

York 
2009 

المراجع المساندة 

Design Drawing Ching, Francis John Wiley & Sons, Inc New 
York 

2010 

  الدار السعودٌة للنشر ربٌع طه عبد الغفار الرسم الهندسً

    

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر260: رقم المقرر ورمزه  2- تصمٌم معماري :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقررعمر  255 ، عمر 250: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات4: الساعات المعتمدة الرابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 : المعماري، األول التصمٌم فً والوظٌفة ٌركز المقرر على التشكٌل والوظٌفة وٌقوم الطالب بعمل مشروعٌن للتشكٌل
معمارٌة، باإلضافة إلى عمل  وظٌفة لتالئم تشكٌلٌة كتلة تطوٌر : التشكٌلٌة والثانً الكتلة لتالئم معمارٌة وظٌفة تطوٌر

  .المجسمات، وتقرٌر وصفً تحلٌلً
 العالقات على تؤثر التً للمبادئ الطالب استٌعاب خالل من للطالب االساسٌة المعمارٌة المهارات تنمٌة ٌعمل على المقرر

 . الٌدوٌة الرسم أدوات باستخدام المعماري والتعبٌر الرسم اجادة وعلى المعماري للتصمٌم القٌاسٌة والمسطحات الوظٌفٌة
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .المعماري التصمٌم فً الوظٌفً واألداء األبعاد وثالثً ثنائً التشكٌل أسس مبادئ تطبٌق .1
 .(األبعاد وثالثً ثنائً التصمٌم أسس )السابقة المراحل فً المكتسبة المهارات استخدام .2
 معرفة الخطوات االساسٌة المتبعة فً التصمٌم المعماري .3
 الٌدوٌة الرسم دواتاأل باستخدامالتعبٌر المعماري  .4
 .المعماري التصمٌم بعناصر الخاصة القٌاسٌة المراجع استخدام .5
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

فهم مراحل عملٌة التصمٌم وكٌفٌة الوصول للمخرج النهائً والتعبٌر عنه بوسائل اإلخراج  -1
 .المختلفة

زٌادة أمكانٌات الطالب التخٌلٌة لألشكال ثالثٌة األبعاد، وأن ٌكتسب المهارة فً تصمٌم المساكن  -2
 الفردٌة

 (البسٌطة المبانً تصمٌم )البسٌطة التصمٌمٌة المشكالت حل على القدرة -3

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Architects’ data Ernest Neufert New York 2012 

المراجع المساندة 

Time- saver, Standards for 
building types 

Joseph de Cheara, Jone Han 
Cock 

Mcgraw-Hill  1990 

    
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر264: رقم المقرر ورمزه الظل والمنظور  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر255عمر، 254: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة الرابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

حتى تؤهل الطالب إلى    المختلفة، الرؤٌة وزواٌا وأنواعه، ٌركز المقرر على تعلٌم الطالب التقنٌات المختلفة لرسم المنظور
  .تطوٌر هذه المهارات فً مشارٌع التصمٌم المعماري المختلفة فً أحجامها وأشكالها ونوعٌاتها

. .األسطح المختلفة طبقاً لزاوٌة إسقاط الضوء على المبنى الظالل علً كما ٌشمل المقرر التعرف على كٌفٌة إسقاط
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُزق٤َ   .1

 اُوٍْ ص٬ص٢ ا٧ثؼبك ٓؼوكخ ٜٓبهح  .2
 ٝاُظ٬ٍ اُظَ اُولهح ػ٠ِ إٍوبؽ .3

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

رسم المنظور الحقٌقً للمبانً باستخدام الطرٌقة الكالسٌكٌة اعتماداً على المساقط األفقٌة  -1
. والعمودٌة

 .اسقاط الظالل لكتل المبانً فً الموقع العام والواجهات -2

 .تنمٌة مهارات التخٌل المنظوري بدون االعتماد كلٌاً على الطرٌقة الكالسٌكٌة -3

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Architectural Graphics MARTIN, LESLIE Mac Milan Publishers, 

London 
2002 

المراجع المساندة 

Light, Shade & Shadow E. L. Koller 
 

Dover Publications 2008 

    

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر265: رقم المقرر ورمزه 1- مهارات الرسم بالحاسوب :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات3: الساعات المعتمدة الرابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 منوذلك . الرسم فً الحاسب استخدام وهو والتخطٌط العمارة مجالً فً اآللً للحاسب المباشرة التطبٌقات أحد المقرر ٌقدم
 رسمها وطرق األبعاد ثنائٌة الرسومات على المقرر ٌركز حٌث العملٌة والتطبٌقات نظرٌةال المحاضرات مجموعة خالل

 .وطباعتها وإخراجها
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

. ثبُؾبٍت اُوٍْ ثوآظ ٖٓ اُؼل٣ل ك٢ أُٞعٞكح اُ٘ٔط٤خ اُوٍْ ٓلب٤ْٛ رؼِْ .1

 .ر٤ٔ٘خ ٜٓبهح اٍزقلاّ اُؾبٍت ًٝلبءح اُؼَٔ ثبٍزقلاّ اُجوٓغ٤بد .2

  . أُؼٔبه٣خاُوٍٞٓبد إػلاك ك٢اُوٍْ  اُجوآظ اٍزقلاّ ٜٓبهاد ػ٠ِ اُزله٣ت .3

. ٝاُطجبػخ ا٫ثؼبك ص٘بئ٤خ اُوٍٞٓبد اظٜبه رو٤٘بد رؼِْ .4

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .كْٜ اٍب٤ٍبد اٍزقلاّ اُؾبٍت ك٢ اُوٍٞٓبد ص٘بئ٤خ ا٫ثؼبك  .1

 اُولهح ػ٠ِ ػَٔ اُوٍٞٓبد ص٘بئ٤خ ا٫ثؼبك ُِٔجب٢ٗ ٝإفواعٜب ٝؽجبػزٜب .2

 كْٜ أٍب٤ٍبد رٞص٤ن أُجب٢ٗ ك٢ أُواؽَ ا٤ُٝ٫خ ُِزظ٤ْٔ .3

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Introduction to AutoCAD 
2011:  2D and 3D Design 

Yarwood, A. Taylor & Trancis 2010 

المراجع المساندة 

AutoCAD 2011 Tutorial Randy Shih Schroff Development 
Corporation 

2008 

    

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر266: رقم المقرر ورمزه  مواد البناء :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة الرابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

خواصها ومنتجاتها واستخدامها فً البناء وٌشمل ذلك . ٌقوم المقرر بتحلٌل موجز لمجموعات مواد البناء الرئٌسة والثانوٌة
الحجر ، الخزف ، الطوب األحمر والبلوكات، المواد الكلسٌة واألسمنتٌة والمالط ، الخرسانة بأنواعها ، المعادن ، الزجاج ، 

باإلضافة إلى . المواد المقواة باأللٌاف ، المنتجات القارٌة والمواد البالستٌكٌة والمطاطٌة والمانعة للتسرب وطوب اللبن 
 .(الهٌكلٌة، الصلبة، القشرٌة)أعطاء الدارسٌن مقدمة عن اإلنشاءات الرئٌسٌة 

 

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 (.. اُل٤ي٣بئ٤خ، ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ، إُـ). أُقزِلخ فٞاطٜب ٝكهاٍخ أُقزِلخ اُج٘بء ٓٞاك اٍزؼواع -1

 (.. اُل٤ي٣بئ٤خ، ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ، إُـ)اٍزؼواع ٓٞاك اُج٘بء أُظ٘ؼخ ٝكهاٍخ فٞاطٜب أُقزِلخ  -2

 .اُج٘بء ك٢ اٍزقلاّ ٛنٙ أُٞاك  اٍزؼواع ٓغب٫د -3

 .إػطبء ٓولٓخ ػٖ ا٩ٗشبءاد اُوئ٤َ٤خ -4
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 فهم مواد البناء الرئٌسٌة والثانوٌة واستخداماتها  -1

 القدرة على تحلٌل و مقارنة مواد البناء المستخدمة  -2

 القدرة على اختٌار مواد البناء المناسبة واستخدامها فً البناء   -3

 القدرة على انجاز البحوث العلمٌة  -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Building Materials Varghese, P.C. Prentice-Hall of India (2005) 

المراجع المساندة 

Barry’s Introduction to 
Construction of Buildings 

Emmitt, S. & Gorse, C. Wiley-Blackwell 2010 

    
 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر268: رقم المقرر ورمزه تارٌخ العمارة  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة الرابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

، كما ٌشمل (الرومانٌة - الفارسٌة- الرافدٌة - الفرعونٌة ) القدٌمة ٌتناول المقرر عمارة ما قبل التارٌخ وعمارة العصور
التاسع  القرن  وكذلك عمارة (النهضة عصر – القوطً – الرومانٌسكً - البٌزنطٌة )أوروبا فً الكالسٌكٌة العصور عمارة
  .آسٌا وشرق الجنوبٌة وأمرٌكا الشمالٌة أمرٌكا و أوروبا فً العشرٌن القرن من األول والنصف عشر

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .اُؼشو٣ٖ اُووٕ إ٠ُ اُزبه٣ـ هجَ ٓب ٖٓ أُقزِلخ اُؼظٞه ػٔبهح ك٢ ٝأُؤصواد ٝا٧كٌبه اُزؼوف ػ٠ِ اُو٤ْ- 1

 .أُقزِلخ اُؼظٞه ك٢ أُؼٔبه٣خ اُزؼوف ػ٠ِ ا٧ػٔبٍ- 2

 .ػظو ًَ ك٢ أُؼٔبه٣خ ا٧ػٔبٍ اُزؼوف ػ٠ِ رطٞه- 3

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 التعرف على النماذج المعمارٌة المختلفة فً المراحل التارٌخٌة المتعاقبة -1

 .تمٌٌز طرق االنشاء ومواد البناء المستخدمة -2

 .معرفة تارٌخ ومكان والعوامل المإثرة على العمارة فً األزمنة المختلفة -3

 

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
A History of Architecture Fletcher’s , S. Architectural Press 1996 

المراجع المساندة 

The Story of western 
Architecture 

Bill Risebero 
 

A&C Black 2010 

    
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

 المواقع وتنسيق تحميل: المقرر اسم  عمر269: رقم المقرر ورمزه

 ال يوجد: المتطمب السابق اإلنجميزية - العربية: المقرر تدريس لغة

 الرابع: مستوى المقرر  ســاعة2: الساعات المعتمدة

 :وصف المقزر

 للتصمٌم األساسٌة والمكونات والعناصر العمرانٌة البٌئة تشكٌل فً  ودوره" البٌئة عمارة" المواقع تنسٌق مفهوم مناقشة
 عن تارٌخٌة نبذه استعراض أٌضاً  ٌشمل .المجال هذا فً المطلوبة التحلٌلٌة الدراسات وخطوات ومبادىء البٌئً والتخطٌط

 اإلنسان بٌن التوازن إٌجاد على ٌحرص الذي الحدٌث المفهوم على التركٌز مع بها مرت التً والمراحل البٌئة عمارة تطور
 تطبٌق وكٌفٌة الطبٌعٌة المواقع وخصائص الخارجٌة المواقع فً الفراغ تشكٌل بٌن بالعالقة الطالب ٌعرف أٌضاً . والبٌئة

 .للمكان الفعلً الواقع ضوء على للفراغات المناسبة الوظٌفٌة االستخدامات

 :أهداف المقزر

 وعالقتو مع التخصصات األخرى(عمارة البيئة) تحديد دور مجال تنسيق المواقع  .
 التعرف عمى العوامل االيكولوجية الرئيسية في البيئة .
  تعريف الطالب بالعناصر الطبيعية من ناحية أشكال تواجدىا وتأثيراتيا وخصائصيا في كل من البيئات

. الطبيعية البكر والبيئات التي من صنع اإلنسان
  األخذ بيا لتكوين فراغات خارجية ذات معنى وفائدة من ناحية االستعمال والشكل االعتبارات المطموبتعمم 

. والمواد المستخدمة
 تعمم أساليب تحميل المواقع عبر الخطوات التالية :

 ،ٓؤصو ًَ ٝظ٤لخ رؾل٣لٝ ،أُٞهغ ٣ٞٛخ رؾلك اُز٢ ٝأُؤصواد اُؼٞآَ اػزجبهٝ ،ُِٔٞهغ ٝا٤ُٔٔياد اُقظبئض كْٜ
 اُلواؿبد رظ٤ْٔ ك٢ أُزجؼخ ٝا٧ٌٍ أُجبكئ رؼِْٝ ،اُزظ٤ْٔ ثؼ٘بطو ػ٬هزٜب ؽَت أُؤصواد ٝثِٞهح رظ٤٘قٝ

 .ا٤ُٝ٧خ ٓظبكهٛب ٖٓ أُؼِٞٓبد اٍزق٬ص أٍب٤ُت ٓؼوكخٝ ،اُقبهع٤خ
 

 (والعملية الذهنية والمهارات والمعزفة الفهم: )التعليم مخزجات

 :ػ٠ِ هبكهاًا  ٣ٌٕٞ إٔ أُووه ُٜنا كهاٍزٚ ثؼل ثبُطبُت ٣لزوع

 معرفة وتمٌٌز العوامل البٌئٌة الرئٌسٌة ذات العالقة بتصمٌم الفراغ. 

  معرفة والعناصر الطبٌعٌة وخصائصها فً كل من البٌئات الطبٌعٌة والبٌئات التً من صنع اإلنسان، وكٌفٌة التعامل
 .ومعها وتوظٌفها

 إمكانٌة تكوٌن فراغات خارجٌة ذات معنى وفائدة، ومتوافقة مع الوظٌفة والشكل ومواد البناء. 

  إمكانٌة تحلٌل المواقع، واعتبار العوامل المإثرة التً تحدد هوٌة الموقع، وتحدٌد وظٌفة كل مإثر، وتصنٌف وبلورة المإثرات حسب

 .عالقتها بعناصر التصمٌم، والمقدرة على استخالص المعلومات من مصادرها األولٌة

 :الكتب المقزره والمزاجع المساندة

 سنة النشر إسم الناشر إسم المؤلف إسم الكتاب
Basic Elements of Landscape 
Architectural Design 

Norman K. Booth Elsivier 1999 

 المراجع المساندة
Site Analysis: A Contextual 
Approach to Sustainable Land 
Planning and Site Design 

James A. LaGro John Wiley & Sons 2007 

Introduction to Landscape Design John L. Motloch John Wiley & Sons 2001 
Landscape Graphics Grant W. Reid Grant Reid 2002 

http://www.amazon.com/Basic-Elements-Landscape-Architectural-Design/dp/0881334782/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1292649348&sr=1-1
http://www.amazon.com/Basic-Elements-Landscape-Architectural-Design/dp/0881334782/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1292649348&sr=1-1
http://www.amazon.com/Norman-K.-Booth/e/B001HCYVA0/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?_encoding=UTF8&qid=1292649348&sr=1-1
http://www.amazon.com/Site-Analysis-Contextual-Approach-Sustainable/dp/0471797987/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1292649348&sr=1-2
http://www.amazon.com/Site-Analysis-Contextual-Approach-Sustainable/dp/0471797987/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1292649348&sr=1-2
http://www.amazon.com/Site-Analysis-Contextual-Approach-Sustainable/dp/0471797987/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1292649348&sr=1-2
http://www.amazon.com/James-A.-LaGro/e/B001ITTG1G/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?_encoding=UTF8&qid=1292649348&sr=1-2
http://www.amazon.com/Landscape-Graphics-Grant-Reid/dp/0823073335/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1292650675&sr=1-1
http://www.amazon.com/Grant-W.-Reid/e/B001IR1BN4/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1292650675&sr=1-1


كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

  عمر350: رقم المقرر ورمزه  3- تصمٌم معماري  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر260: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات4: الساعات المعتمدة الخامس: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

ٌركز هذا المقرر على استخدام المعاٌٌر التصمٌمٌة التً ٌجب أخذها فً االعتبار عند : والطبٌعٌة البٌئٌة والمؤثرات العوامل
 .تصمٌم المبانً مع التركٌز على الجانب البٌئً وكٌفٌة االستفادة من المقومات البٌئٌة والمناخٌة المحٌطة بالمشروع 

كما ٌركز المقرر على كٌفٌة تصمٌم مبنى مستخدماً االستدامة البٌئٌة، وٌعطى الطالب مشروعٌن أحدهما مشروع صغٌر لمدة 
ٌُطلب من الطالب استخدام الرسومات .  ثالثة أسابٌع واآلخر مشروع رئٌسً ٌركز فٌه الطالب على متطلبات المقرر و

.  الٌدوٌة فً عرض المشروع باإلضافة إلى عمل مجسمات تفصٌلٌة دراسٌة أثناء العمل بمراحل المشروع
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .أُؼٔبه١ اُزظ٤ْٔ ك٢ اُطج٤ؼ٤خ اُج٤ئخ ٝػٞآَ اُزؼوف ػ٠ِ أُؤصواد -1

 .اُطج٤ؼ٤خ اُج٤ئخ رظب٤ْٓ ٝأٌٍ ٓجبكئ كْٜ ٤ًل٤خ رطج٤ن -2

 ٝاُٞظ٤لخ ٝاُزش٤ٌَ ا٫ثؼبك ٝص٬ص٢ ص٘بئ٢ اُزظ٤ْٔ أٌٍ ٓجبكئ ) اَُبثوخ أُواؽَ ٖٓ أٌُزَجخ أُٜبهاد اٍزقلاّ -3

  (اُـ........ 

 .اُزؼوف ػ٠ِ ٤ًل٤خ رطج٤ن أُزبٗخ ا٫ٗشبئ٤خ -4

 .رطج٤ن ٓجبكئ ا٫ٍزلآخ -5

 .أُؼٔبه١ اُزظ٤ْٔ ك٢ اُج٤ئخ ٝاُؼٞآَ أُؤصواد ٓواعغ اٍزقلاّ -6
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 فهم المفردات والعناصر البٌئٌة وتؤثٌرها على التصمٌم-1

 القدرة على تطبٌق المفردات والعناصر البٌئٌة فً التصمٌم المعماري-2

 القدرة على تصمٌم مبنى ٌحاكً البٌئٌة المحٌطة -3

 القدرة على تطبٌق مبادئ االستدامة فً التصمٌم المعماري-4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Architects’ data Ernest Neufert New York 2012 

المراجع المساندة 

Time- saver, Standards for 
building types 

Joseph de Cheara, Jone Han 
Cock 

Mcgraw-Hill  1990 

    
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر351: رقم المقرر ورمزه دراسات فً التحكم البٌئً  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة الخامس: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 التصمٌم المختلفة وتأثٌر ذلك على مجاالت المناخٌة الحرارٌة فً البٌئات واألقالٌم الراحة ٌركز المقرر على دراسة مفهوم
 وٌشمل ذلك جمٌع العوامل المناخٌة  .لإلنسان الحرارٌة الراحة تٌحقق متطلبا بما  المناخً وكٌفٌة التعامل معها المعماري

الهواء، اضافة الى كٌفٌة استغالل  و حركة الرطوبة الشمسٌة وكٌفٌة استغاللها ودرجة الحرارة و المخنلفة مثل األشعة
 .والرطوبة الحراري العزل فً التحكم الطبٌعٌة وكٌفٌة استخدام وسائل اإلضاءة

 وٌشمل المقرر على قٌاسات مٌدانٌة وتجارب معملٌة ٌتم من خاللها معرفة أثر العوامل المناخٌة على البنٌة العمرانٌة .
 .المبانً الحدٌثة والتقلٌدٌة مناخٌاً  وكٌفٌة التعامل مع

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 اُلاف٢ِ اُلواؽ ك٢ ُ٪َٗبٕ اُؾواه٣خ اُواؽخ ثٔزطِجبد ُزل٢ ( أُ٘بف٢ ) اُج٤ئ٢ اُزظ٤ْٔ ٝاٍزوار٤غ٤بد اُزؼوف أٍب٤ُت .1

 .ُِٔج٠٘
  .أُؼٔبه١ اُزظ٤ْٔ ػ٠ِ أُؤصوح أُؼٔبه٣خ ُِؼ٘بطو ٝأُؼبُغبد رؼِْ آ٤ُخ اُزؾٌْ .2
 أُ٘بؿ ػ٘بطو أصو ُو٤بً اُطج٤ؼخ ك٢ ٝرلهعٚ ، ثج٤ئزٚ أُؼٔبه١ اُزظ٤ْٔ ٣وثؾ اُن١( أُ٘بف٢ )اُج٤ئ٢ كْٜ اُزظ٤ْٔ .3

  .أُج٠٘ ػ٠ِ
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

. اإللمام بعناصر المناخ و أثرها فً التصمٌم البٌئً فً المبانً

 . المتوائمة للمناخات المختلفةةالقدرة علً اختٌار إستراتجٌات الحلول البٌئً

 معرفة المناخات المتعددة نشؤتها و خصائصها

 اثر عناصر المناخ علً الراحة الحرارٌة لجسم اإلنسان

 أثر عناصر المناخ علً ومواد البناء

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
اُؼ٘بطو أُ٘بف٤خ ٝاُزظ٤ْٔ 

 أُؼٔبه١
م 1998 ٓطجؼخ عبٓؼخ أُِي ٍؼٞك ػجلاُوؽ٤ْ ٍؼ٤ل ، ػٞف ثٖ. ك

المراجع المساندة 

Design with Climate Olgyay, V. Princeton University Press 1999 

    
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر352: رقم المقرر ورمزه 1- نظرٌات العمارة  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة الخامس: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

: على عصر النهضة إلى الحداثة فً القرن العشرٌن وتشمل من الغربٌة المعمارٌة ٌتناول المقرر التوجهات  

 والكالسٌكٌة الجدٌدة الفكر المعماري فً عصر النهضة والباروك. 

 الفكر المعماري لعمارة الثورة الصناعٌة والقرن التاسع عشر. 

 الفكر المعماري لفترة الحداثة. 
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

  .اُؼٔبهح ك٢ أُز٘ٞػخ اُلٌو٣خ ٬ُرغبٛبد ٓؼوك٤خ هبػلح رٌٕٞ -1
 .اُلٌو١ اُزـ٤و أٍجبة ث٤بٕ -2

 .أُؼٔبه٣خ ا٧ػٔبٍ ػ٠ِ ٝاُؾٌْ أُؼٔبه١ اُ٘ول ٖٓ اُزٌٖٔ -3

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .إجراء بحوث فً مجال نظرٌات العمارة والعمل بصورة فردٌة أو من خالل فرٌق- 1

 .عرض ومناقشة محتوٌات المقرر- 2

 .فهم التقالٌد الغربٌة- 3

 .نقد وتحلٌل التوجهات المعمارٌة وتطبٌق مكتسباتها المعرفٌة فً تصمٌماته- 4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
The Story of Western 

Architecture 
Riseberro, B. The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts 
2012 

المراجع المساندة 

Architecture: Form, Space 
and Order 

Francis D.K. Ching John Wiley & Son 2007 

    

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر353: رقم المقرر ورمزه مبادىء التصمٌم العمرانً  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة الخامس: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

اُؼٞآَ اُزبه٣ق٤خ اُز٢ رؤصو ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ أُلٕ ، ة  اُزؼو٣ق ٓولٓخ ُزظ٤ْٔ أُ٘بؽن اُؾؼو٣خ ٖٓ ؽ٤شهأُووه ٣ٞفٛنا 

ًٝنُي ُزط٣ٞو ٓؼبهف ٝهلهاد اُطبُت ك٢ ٓغبٍ اُزظ٤ْٔ . ٝاُ٘ظو٣بد أُؼبطوح اُٜبٓخ ماد اُظِخ ثٜنا أُٞػٞع

ٖٓ ف٬ٍ ٛنا أُووه، ٍٞف ٣زْ اُزو٤ًي ػ٠ِ رؾ٤َِ ا٤َُ٘ظ اُؼٔوا٢ٗ ُِٔل٣٘خ ٝ ًزَ ٖٓ أُجب٢ٗ ٝاُلواؿبد . اُؾؼو١

ًنُي كهاٍخ ػ٤ِٔخ ا٩كهاى ٝا٫ٗطجبػبد اُن٤٘ٛخ ك٢ ػٞء اُزؾ٤َِ . أُلزٞؽخ ، ٓغ اُزؼو٣ق ثبَُٔز٣ٞبد أُقزِلخ ٖٓ اُزظ٤ْٔ

 .ًنُي ٍٞف ٣زْ ٓ٘بهشخ َٓزوجَ اُزظ٤ْٔ اُؼٔوا٢ٗ. اُجظو١ ُٔقزِق اُؼ٘بطو أٌُٞٗخ ٍُِٞؾ اُؼٔوا٢ٗ

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .التعرٌف بمجال التصمٌم العمرانً .1
 .المفتوحة والفراغات المبانً كتل من ٌتضمنه وما للمدٌنة العمرانً النسٌج تحلٌل .2
 .المختلفة العمرانً التصمٌم بمستوٌات التعرٌف .3
 .الحضري للوسط المكونة للعناصر البصري التحلٌل ضوء فً المختلفة واالنطباعات اإلدراك عملٌة دراسة .4

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

والمهارات األساسٌة للتصمٌم فً نطاق شراكة تعاونٌة مع ، والبحث العلمً، التعبٌر عن فهمة ألهداف المادة بالرسم .1
 . زمالئه

 .فهم وأدراك طبٌعة العادات والتقالٌد الغربٌة وكٌفٌة تطوٌعها لتالئم عادتنا القومٌة واإلقلٌمٌة .2

التحلٌل البصري لكافة عناصر الوسط الحضري وبخاصة فهم الفراغات الحضرٌة ومستوٌاتها  .3
 .والخروج منها وكٌفٌة الوصول إلٌها 

 

 
 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Urban Design: A Typology 

of Procedures and Products 
Jon Lang Architectural Press 2005 

المراجع المساندة 

م 1988 القاهرة، دار غرٌب عبد الحمٌد، عبد الواحد تخطٌط وتصمٌم المناطق الخضراء
graphics for Urban Design Meeda B., Parkyn N., 

Walton D.S. G  
Thomas Telford, 2007 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

  عمر355: رقم المقرر ورمزه 2- مهارات الرسم بالحاسوب :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر265: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات3: الساعات المعتمدة الخامس: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 ُِٔشبه٣غص٬ص٤خ ا٧ثؼبك  اُوه٤ٔخ اُ٘ٔبمطك٢ إػلاك  اُؾبٍت ثوٓغ٤بد ثبٍزقلاّرورجؾ  أُووه ٓٞػٞػبد ٓزؼلكح ٣ز٘بٍٝ

 ٝاُزو٤٘بد أُٜبهاد ُز٤ٔ٘خ  ٝرٔبه٣ٖ ٓز٘ٞػخ ػ٤ِٔخٝإفواعٜب ٝإظٜبهٛب ٖٓ ف٬ٍ ٓؾبػواد ٗظو٣خ ٝرطج٤وبد  أُؼٔبه٣خ

 . أُورجطخ ثنُي

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .اٍز٤ؼبة ٓلب٤ْٛ ٝاٍزقلآبد اُؾٞاٍت ًؤكاح ُؼَٔ اُ٘ٔبمط اُوه٤ٔخ ُِٔجب٢ٗ .1

رط٣ٞو ٜٓبهاد ٝهلهاد اُطبُت أُورجطخ ثزو٤٘بد إػلاك اُ٘ٔبمط اُوه٤ٔخ ص٬ص٤خ ا٧ثؼبك اُقبطخ  .2

 .ثبُٔشوٝػبد أُؼٔبه٣خ ٝإفواعٜب ٝإظٜبهٛب

 . ٝفجوح رول٣ْ أُشوٝػبد اُقبطخٓٔبهٍخ اُطبُت ُؼ٤ِٔبد اُز٣ِٖٞ ٝاُطجبػخ .3

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

. ُِٔجب٢ٗ اُوه٤ٔخ اُ٘ٔبمط ُؼَٔ ًؤكاح اُؾٞاٍت إٍزقلآبدكْٜ  .1

. أُؼٔبه٣خ ثبُٔشوٝػبد اُقبطخ ا٫ثؼبك ص٬ص٤خ  اُوه٤ٔخ اُ٘ٔبمط ػَٔ اُولهح ػ٠ِ .2

 . أُؼٔبه٣خُٔشوٝػبداُ٘ٔبمط اُوه٤ٔخ ُِٔجب٢ٗ ٝػَٔ ػوع ٓطجٞع ٍ إظٜبه اُولهح ػ٠ِ .3

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Digital Design Media Mitchell, W. J. and 

McCullough, M. 
John Wiley & Sons, New 

York 
1997 

المراجع المساندة 
BIM Handbook: A Guide to 

Building Information Modeling for 
Owners, Managers, Designers, 

Engineers and Contractors 

Eastman, C.,et al. John Wiley & Sons, New York 2008 

Google SketchUp Cookbook Roskes, Bonnie O’Reilly Media, Sebastopol, 
CA. 

2009 

Introduction to AutoCAD 
2011:  2D and 3D Design 
ISBN: 978-0-08-096575-8 

Yarwood, A. ElSevier 2010 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر357: رقم المقرر ورمزه أنظمة البناء والعمران  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة الخامس: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 ٝا٧ػواف ٝاُزشو٣ؼبد ٝاُؼٞاثؾ أُجبكئ ٝٝاُؼٔوإ اُج٘بء أٗظٔخ ٝأٛلاف ٝٓجبكئ ٝٗطبم ٝربه٣ـ رؼبه٣ق٣ز٘بٍٝ أُووه 

 ٝاُج٤ئ٤خ ٝا٬َُٓخ ٝا٤٘ٓ٧خ ٝاُظؾ٤خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٝا٫هزظبك٣خ ا٤َُب٤ٍخ ا٧ًٌٍٔب ٣وًي أُووه ػ٠ِ . ا٤ٓ٬ٍ٩خ اُؼٔوا٤ٗخ

 ٝاُزؾل٤ي ٝا٫ٍزض٘بء ٝأُوٗخ اُضبثزخ اُؼٞاثؾ ًٝنُي ٝأُؾ٢ِ ٝا٩ه٢ٔ٤ِ اُٞؽ٢٘ ٝاُٞظ٤ل٢ ا٩كاه١ ا٩ؽبه، ٣ٝشَٔ ٝاُغٔب٤ُخ

 اُزغبه٣خ ٝأُواًي ٝأُؾبٝه أُلٕ ٝٓواًي ا٤ٌَُ٘خ ٝا٧ؽ٤بء أُ٘بؽن ر٘ظ٤ٔبد ٝػٞاثؾ ٝاُزؾ٤ِ٣ٞخ ٝا٫فز٬ف ٝاُطبك٤خ

 ك٢ أُشبهًخ ٝاُغٜبد ٝاُزؼ٣ٞغ ٝا٫ٍزئ٘بف ٝاُلَٞؽبد ٝأُزبثؼخ اُز٘ل٤ن ػ٤ِٔخ ػ٠ِ اُزو٤ًي ٣زْ ًٔب. اُقبطخ ٝأُ٘بؽن

 .مُي ك٢ أُٞاؽ٤ٖ٘ ٓشبهًخ ٝكٝه اُؼٞاثؾ ٝرٞع٤ٚ ط٤بؿخ

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 . وتنفٌذها العمران حركة ضبط وآلٌات التنظٌم وأحكام العمرانً التخطٌط أدواتالتعرف على  .1
. والعمران للبناء ضوابط أنظمة وضع خالل من وفئاته للمجتمع العامة المصالح مراعاة .2
 .التخطٌط ومراحل والمحلٌة واإلقلٌمٌة الوطنٌة الخطط واستراتٌجٌات أهداف تنفٌذ عملٌة ضبط آلٌاتالتعرف على  .3
 .تطبٌقها عن الناتجة العمرانٌة البٌئة أداء رصد خالل من وتقوٌمها القائمة والعمران البناء أنظمةالتعرف  .5

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 و

 . حركة العمرانضبط وآلٌات التنظٌم أحكامفهم وإدراك لكافة النظم البٌئٌة التً تمس  .1

 .  القانونٌة وآلٌاتها لكافة أنظمة وضوابط البناء والعمرانةفهم المسئولً .2

 

 

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
 العمرانً، للتخطٌط العامة اإلدارة أنظمة البناء والعمران

الرٌاض  مدٌنة أمانة
 العمرانً، للتخطٌط العامة اإلدارة

الرٌاض  مدٌنة أمانة
م 2005

المراجع المساندة 

LEGISLATIVE GUIDEBOOK GROWING SMART  2002 

    
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر360: رقم المقرر ورمزه  4- تصمٌم معماري  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر350: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات4: الساعات المعتمدة السادس: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

٣وًي أُووه ػ٠ِ رظ٤ْٔ  ؽؼو١، ٓغ رظ٤ْٔ ٓؼٔبه١ رلظ٢ِ٤ ٫ص٤ٖ٘ ٖٓ اُؼ٘بطو اُوئ٤َ٤خ ثبُٔشوٝع، : رظ٤ْٔ ؽؼو١

  .ُِٔشوٝع ٝرؾ٢ِ٤ِ ٝطل٢ ثب٩ػبكخ إ٠ُ إػلاك روو٣و (اُؼٔوا٤ٗخ ٝأُؼٔبه٣خ )ٓغ ػَٔ أُغَٔبد ا٬ُىٓخ 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .اُؾؼو١ اُزظ٤ْٔ ك٢ ٝاُلواؿبد أُجب٢ٗ ًزَ ٓغٔٞػبد رش٤ٌَ .1

 .اُؾؼو١ اُزظ٤ْٔ ٝأٌٍ ٓجبكئ رطج٤ن .2

 ، ٝاُٞظ٤لخ ٝاُزش٤ٌَ ، ا٫ثؼبك ٝص٬ص٢ ص٘بئ٢ اُزظ٤ْٔ أٌٍ ٓجبكئ ) اَُبثوخ أُواؽَ ٖٓ أٌُزَجخ أُٜبهاد اٍزقلاّ .3

 . (اُـ  ........ اُطج٤ؼ٤خ اُج٤ئ٤خ ٝاُؼٞآَ أُؤصواد

 .ٓجبكئ ا٫ٍزلآخاُزؼوف ػ٠ِ  .4

 .اُؾؼو١ اُزظ٤ْٔ ُؼ٘بطو اُو٤ب٤ٍخ أُواعغ اٍزقلاّ .5

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم طبٌعة ومحددات الموقع .1

 . القدرة علً عمل تصمٌم حضري ٌحقق فٌه العالقة بٌن كتل المبانً والفراغات .2

 . القدرة علً استعمال مبادئ التصمٌم ثنائً وثالثً اإلبعاد .3

 .اُؾؼو١ اُزظ٤ْٔ ُؼ٘بطو اُو٤ب٤ٍخ أُواعغالقدرة علً استخدام  .4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Urban Design, Method and 

Techniques 

J. C. Moughtin, Rafael 
Cuesta 

Architectural Press 1999 

المراجع المساندة 
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الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
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 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

  عمر361: رقم المقرر ورمزه اإلنسان والبٌئة المبنٌة  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة السادس: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 ثبَُِٞى اُؼ٬هخ ماد ا٧ٍب٤ٍخ ٣ز٘بٍٝ أُووه ػ٠ِ أٗٞاع اُج٤ئبد أُقزِلخ ٝػ٬هزٜب ثب٩َٗبٕ ٖٓ ف٬ٍ كهاٍخ اُ٘ظو٣بد

 ٝا٫عزٔبػ٤خ، ٓغ اُزو٤ًي ػ٠ِ ٗظو٣بد اُضوبك٤خ ثبُٔلب٤ْٛ ٝأُورجطخ اُقبطخ ا٩َٗب٤ٗخ ٝا٫ػزجبهاد ٝا٫ؽز٤بعبد ا٩َٗب٢ٗ

 ُجؼغ ػ٢ِٔ  ًٔب ٣شزَٔ أُووه ػ٠ِ رطج٤ن.اُج٤ئخ ٓغ ا٫َٗب٢ٗ اُزلبػَ ػ٠ِ ا٩َٗب٢ٗ ٝاٗؼٌبٍبرْٜ اُج٤ئ٢ ٝاَُِٞى ا٩كهاى

 .٤ٓٝلا٤ٗٚ ٌٓزج٤ٚ ثؾٞس ف٬ٍ ٖٓ اُ٘ظو٣بد

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 <والمبنٌة الطبٌعٌة دراسة طبٌعة اإلنسان وعالقتها بالبٌئة .1
على كافة المستوٌات المعمارٌة والعمرانٌة،  (الطبٌعٌة والمبنٌة)معرفة أثر التفاعل اإلنسانً مع بٌئته المحٌطة  .2

 .كالتلوث واالحتباس الحراري والضوضاء
 . وعالقتهما بالتفاعل مع البٌئة المحٌطة الذهنٌة والصورة البٌئً التعرف على مفهوم اإلدراك .3
. فهم النظرٌات األساسٌة الشارحة للسلوك اإلنسانً وعالقته التبادلٌة مع البٌئة المحٌطة .4

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .(المبنٌة والطبٌعٌة)التعرف على طبٌعة اإلنسان وخصائصها وتؤثرها بالبٌئة  -1

 .التفرٌق بٌن البٌئة الطبٌعٌة والبٌئة المبنٌة ومعرفة خصائص كل منهما -2

 .معرفة أثر التفاعل اإلنسانً مع البٌئة المحٌطة على البٌئتٌن الطبٌعٌة والمبنٌة -3

 .فهم النظرٌات واألسس األولٌة للسلوك اإلنسانً مع البٌئة والتؤثٌى المتبادل بٌنهما -4

 .معرفة كٌفٌة اإلدراك البٌئً وارتباطه بالبٌئة من ناحٌة والسلوك اإلنسانً من ناحٌة أخرى -5

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
، مطبوعات جامعة الكوٌت فرانسٌس،  اندرو كما علم النفس البٌئً

 الكوٌت
م 2002

المراجع المساندة 

م 2004 (304)عالم المعرفة : الكوٌت  ٌحى، وزٌرى  العمارة اإلسالمٌة والبٌئٌة

    
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر363: رقم المقرر ورمزه اإلسكان  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة السادس: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

ًٔب . ك٤ٚ أُؤصوح ا٧ٍب٤ٍخ ٝأُٞاػ٤غ  ٝاُغٞاٗت (ُ٪ٌٍبٕ اُزبه٣ق٤خ اُقِل٤خ ) ثب٩ٌٍبٕ ٝرؼو٣ق ٣شزَٔ أُووه ػ٠ِ ٓولٓخ

 ٝاُؼب٤ُٔخ ٤ًٝل٤خ رو٣ْٞ ٝأُؾ٤ِخ ا٩ٌٍبٕ ٝاٍزوار٤غ٤بد اُؼٔوا٤ٗخ، ٝأ٤ٍبٍبد ا٩ٌٍبٕ ُزطج٤وبد ٣ز٘بٍٝ أُووه اُجلائَ أُقزِلخ

  .ا٩ٌٍبٕ ٓشبه٣غ
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 . العمرانٌة البٌئة تحسٌن فً اإلسكان فهم دور .1
  .لها المسببة والعوامل السكنٌة المشاكل لظهور ( واالجتماعٌة االقتصادٌة ) السلبٌة التعرف على النتائج .2
 والخدمات المرافق وتوفٌر االحتٌاج تحقٌق مع اإلسكانٌة والبرامج المشارٌع على اإلنفاق فً الترشٌد ادراك أهمٌة .3

. العامة
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

  (.عمرانٌة ، تقنٌة ، اقتصادٌة ، اجتماعٌة ) اإلسكان فً المإثرة األساسٌة الجوانب مناقشة- 1
  مستقبالً  العملٌة حٌاتهم وفً التصمٌم مقررات فً المقرر فً تم تعلمها التً المعلومات تطبٌق- 2
  .اإلسكان مشارٌع تقوٌم طرق تطبٌق- 3
 . والعالمٌة المحلٌة اإلسكان واستراتٌجٌات سٌاسات تحلٌل- 4
 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
 الجدٌدة، اآلفاق دار منشورات ابرمز ، تشارلز المدٌنة ومشاكل اإلسكان

 بٌروت
م 1994

المراجع المساندة 

 م2004 الهٌئة العلٌا لتطوٌر مدٌن الرٌاض   باهمام ، علً اإلسكان المٌسر

 مشارٌع على اإلنفاق ترشٌد
 اإلسكان

   طاشكندي  ، فرحات

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر366: رقم المقرر ورمزه   1- تشٌٌد المبانً  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر266: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات3: الساعات المعتمدة السادس: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 ُ٘ظْ رلظ٤ِخ  ًٔب ٣شزَٔ ػ٠ِ كهاٍخ .ٝرؼو٣لٜب رظ٤٘لٜب : ا٧ٍب٤ٍخ اُج٘بء ٝػ٘بطو أُقزِلخ اُج٘بء ٣ز٘بٍٝ أُووه أٗظٔخ

 اُؾوًخ ػ٘بطو ا٩ٗشبئ٤خ، ٝكهاٍخ ٝاُلٞاطَ ٝا٧ٍبٍبد ٝا٧هػ٤بد ٝا٧ٍوق ٝا٧ؽو٣خ اُظِجخ ٝا٤ٌِ٤ُٜخ ا٩ٗشبءاد

 ٝرغ٤ٜي أُجب٢ٗ رش٤٤ل ك٢ اُؼ٤ِٔخ  ٣ٝزؼٖٔ أُووه ػ٠ِ ػلك ٖٓ اُزوبه٣و ٝاُزٔبه٣ٖ .ٝأُ٘ؾلهاد ا٬َُُْ : اُوأ٤ٍخ

 .٤ٓلا٤ٗخ اُوٍٞٓبد، ًٝنُي ػ٠ِ ى٣بهاد

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .األساسٌة المبانً تشٌٌد التعرف على أنظمة -1

 .للمبنى والمتوافق مع األنظمة الهندسٌة األخرى المناسب اإلنشائً النظام اختٌار -2

. تجمٌعها وكٌفٌة اإلنشائٌة النظم التعرف على عناصر -3

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .األساسٌة المبانً تشٌٌد فهم وتطبٌق مبادئ أنظمة -1

 .المناسب لمشارٌع التصمٌم اإلنشائً النظام اختٌار -2

 .األساسٌة المبانً تشٌٌد التصمٌم المعماري المتوافق مع أنظمة -3

 .   األساسٌة المبانً تشٌٌد إنجاز الرسومات المعمارٌة المتضمنة عناصر أنظمة -4

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب

    الكتاب المقرر

Barry’s Introduction to 
Construction of Buildings 

Emmitt, S. & Gorse, C. Blackwell 2010 

المراجع المساندة 

Barry’s Advanced 
Construction of Buildings 

Emmitt, S. & Gorse, C. Blackwell 2011 

    المراجع المساندة

Structure and Fabric (Part 
1&2 ) 

Foster , J.S. Batsford 2007 

Fundamentals of Building 
Construction 

Allan , E John Wiley & Sons, New York 2008 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

  عمر368: رقم المقرر ورمزه تارٌخ العمران  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر268: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة السادس: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

: اُول٣ٔخ اداُل٤ؼ٢ ػٔوا٣ٕٝزطوم أُووه ا٠ُ . ا٧ٍٝ ا٩َٗب٢ٗ ٝا٫ٍزوواه اُجشو٣خ ُِزغٔؼبد ا٠ُٝ٧ اُجلا٣بد٣ز٘بٍٝ أُووه 

، اُوٝٓبٕ ٝث٬ك ا٩ؿو٣ن ث٬ك ػٔوإ ،ا٤ٌَُٔي ٝاك١ ؽؼبهح اُظ٤ٖ، ٝاك١ اُٜ٘ل، ٝاك١ ا٤َُ٘، ٝاك١ ، اُٜ٘و٣ٖ ٓبث٤ٖ ث٬ك

 اُؾؼبهح ػٔوإ، ٝ (ٝاُجبهٝى اُٜ٘ؼخ ػظو ، اٍُٞط٠ اُؼظٞه ، اُوٝٓبٕ ، ا٫ؿو٣ن ) ا٤ٌ٤ٍ٬ٌُخ اُؼظٞه ػٔوإٝ

. اُؼشو٣ٖ ٝاُووٕ ػشو اُزبٍغ اُووٕ ػٔوإ، ٝٝاُؼوث٤خ ا٤ٓ٬ٍ٩خ

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .المختلفة العصور عمران فً والمإثرات العمرانٌة األفكار و ادراك القٌم .1
 .المختلفة العصور فً العمرانٌة التعرف على األعمال .2
 .عصر كل فً العمران تطور فهم .3

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

. التعرف والوقوف على عناصر الشكل العمرانً للمستقرات المنصرمة وكٌفٌة اسقاطها على المراحل التارٌخٌة -1

 .االعتماد على الطرٌقة التارٌخٌة والوصفٌة لتحلٌل وفهم المستقرات العمرانٌة والمكانٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة -2

 .تنمٌة مهارة الطالب فً فهم وتحلٌل الشكل العمرانً للمدن والمستقرات فً الحضارات المختلفة -3

 .تنمٌة القدرة البحثٌة فً مجاالت العمران فً الحضارات القدٌمة -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
 أثر: اإلسالمية العربية المدينة
 العمرانية البيئة تكوين في التشريع

م 1994 الرٌاض، دار السهن الهذلول، صالح

المراجع المساندة 

Contemporary urban 
planning 

Levy, M John Prentice Hall, Englewood 
Cliffs. 

2010 

History of Urban Form: 
before the industrial 

revolution 

Morris, A.E.J. John Wiley & Sons, New 
York 

1996 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر410: رقم المقرر ورمزه  5- تصمٌم معماري :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر360 عمر، 355: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات4: الساعات المعتمدة السابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

٣زْ ك٢ ٛنا أُووهاُزؼوع ٧ٗٞاع أُشوٝػبد ماد اُٞظبئق ٝا٫ٍزقلآبد أُزؼلكح ٓغ اُزو٤ًي ػ٠ِ كهاٍخ ػ٘بطو اُؾوًخ 

ا٧كو٤خ ٝاُوأ٤ٍخ ٍٝٝٝبئَ إف٬ء ٝرلو٣ؾ أُج٠٘ ٝ كظَ اُؾوًخ ُٔقزِق أَُزقل٤ٖٓ أكو٤بًا ٝهأ٤ٍبًا، ٝإٜٗبء ٝإظٜبه 

 . أُشوٝػبد ثبٍزقلاّ رطج٤وبد اُؾبٍت أُقزِلخ

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .أُشوٝػبد ماد اُٞظبئق ٝا٫ٍزقلآبد أُزؼلكحتنمٌة مهارات الطالب المرتبطة بتصمٌم  .1

 وغٌر تطوٌر قدرات الطالب المرتبطة بتطبٌق مفاهٌم عناصر الحركة األفقٌة والرأسٌة، المٌكانٌكٌة .2
 .الخ... واإلخالء والتشغٌل، وحركة الطوارئ وإمكانٌات الوصول المٌكانٌكٌة،

 وثالثً ثنائً التصمٌم أسس مبادئ ) السابقة المراحل من المكتسبة تطبٌق المهارات التصمٌمٌة .3
 التصمٌم وأسس والطبٌعٌة،ومبادئ البٌئٌة والعوامل والوظٌفة، المإثرات األبعاد، التشكٌل

 . اآللً فً إعداد وإخراج المشروع ، إلى جانب المهارات المكتسبة لتطبٌقات لحاسب(الحضري

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

. أُشوٝػبد ماد اُٞظبئق ٝا٫ٍزقلآبد أُزؼلكحفهم وتطبٌق المبادئ األساسٌة لتصمٌم . 1
. فهم وتطبٌق مبادئ الحركة وعناصرها األفقٌة والرأسٌة، وإخالء المبنى فً حاالت الطوارئ. 2
. فهم تؤثٌر السلوكٌات االنسانٌة على التصمٌم. 3
. فهم النظم المختلفة المستخدمة فً المبانً. 4
 .فهم مبادئ االستدامة. 4

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
الٌوجد كتاب مقرر، التالً بعض المراجع المساندة 

المراجع المساندة 

Architects’ data Ernest Neufert New York 2012 

Time- saver, Standards for 
building types 

Joseph de Cheara, Jone Han 
Cock 

Mcgraw-Hill  1990 

    
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر411: رقم المقرر ورمزه تطبٌقات اإلنسانٌات فً العمارة  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر361: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة السابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 ا٩َٗب٢ٗ اَُِٞى ، ٝأٗٔبؽ( Building Typesأٗٞاع أُجب٢ٗ )٣زْ ك٢ ٛنا أُووه كهاٍخ ػ٬هخ اَُِٞى ا٩َٗب٢ٗ ثبُؼٔبهح 

 .٣زلبػَ ا٩َٗبٕ ٓؼٜب، ٝٓلٟ رؤص٤وٛب ػ٤ِٚ ٤ًٝق أُؼٔبه٣خ اُج٤ئبد ثؼغ  ًٔب ٣زْ اٍزؼواع.ُٜب اُشبهؽخ ٝاُ٘ظو٣بد

. ٝرؾ٤ِِٜب أُؼِٞٓبد عٔغ ٍٝبئَ اٍزقلاّ ٖٓ اُزٌٖٔ ػ٠ِ رجوٖٛ ٤ٓلا٤ٗخ كهاٍبد ٣ٝزؼٖٔ أُووه إعواء

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 أُج٤٘خ اُج٤ئخ ٝث٤ٖ ث٤٘ٚ اُزجبك٢ُ اُزؤص٤و ٣ؾلس ٤ًٝق ا٩َٗب٢ٗ كْٜ اَُِٞى .1

 اُـ...اُؾ٤بىح ٝأُغٔٞػبد، اُظلاهبد ر٣ٌٖٞ: ثبُٔجب٢ٗ أُزؼِوخ ا٩َٗب٢ٗ اَُِٞى ٓؼوكخ أٗٔبؽ .2

 ٖٓ )أُؼِٞٓبد عٔغ ك٢ أُزٔضِخ ا٢ًَُِٞ اُؼ٢ِٔ اُجؾش ٜٓبهاد ف٬ٍ ٖٓ  ٝػ٬هزٜب ثبُج٤ئخ ا٩َٗب٤ٗخ كهاٍخ ا٤ًَُِٞبد .3

. رؾ٤ِِٜب صْ ٖٝٓ ،(ا٫ٍزجبٗبد أُوبثِخ، أُواهجخ، ف٬ٍ

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم أسس السلوك اإلنسانً المرتبط بالبٌئة العمرانٌة -1

 .معرفة التؤثٌر المتبادل بٌن البٌئة العمرانٌة والسلوك اإلنسانً -2

 .معرفة كٌف تمارس السلوكٌات اإلنسانٌة الشائعة فً البٌئة العمرانٌة -3

 .التعرف على مهارات البحث السلوكً فً البٌئات العمرانٌة -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
 اُزظ٤ْٔ ك٢ ا٩َٗب٤ٗخ ا٫ػزجبهاد

 أُؼٔبه١
إدارة النشر العلمً، جامعة الملك  أُووٕ اُؼي٣يك ػت. ك. أروعٔخ

سعود 
هـ 1430

المراجع المساندة 

 اُؼِّٞ ك٢ اُجؾش إ٠ُ أُلفَ

 ا٤ًَُِٞخ
هـ 1416 ٌٓزجخ اُؼج٤ٌبٕ طبُؼ اُؼَبف. ك

Methods in Environmental 
and Behavioral Research 

Bechtel, Robert, Robert 
Marans, and William 

Michelson 

Van Nostrand Reinhold, 
New York 

1990 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر412: رقم المقرر ورمزه 2- نظرٌات العمارة  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر352: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة السابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 : ػ٠ِ ٝرشَٔ اُؼشو٣ٖ ٜٗب٣خ اُووٕ ؽز٠ ػشو اُزبٍغ اُووٕ ٖٓ اُـوث٤خ أُؼٔبه٣خ ٣ز٘بٍٝ أُووهاُزٞعٜبد

  ( اُـ– ػٔبهح اُزل٤ٌي – إؽ٤بء اُو٤ْ اُغٔب٤ُخ ٦ُُخ –ػٔبهح اُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُزولٓخ )اُلٌو أُؼٔبه١ ُِؾلاصخ أُزؤفوح 

 (  اُـ– ٤ٌ٤ٍ٬ًخ ٓبثؼل اُؾلاصخ – أُؾ٤ِخ اُغل٣لح –ا٫رغبٙ اُزبه٣ق٢  )اُؾلاصخ اُلٌو أُؼٔبه١ ُٔب ثؼل

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

. الفكري التغٌر وبٌان العمارة فً المتنوعة المعمارٌة الفكرٌة لالتجاهات معرفٌة قاعدة تكوٌن- 1
. المعماري التصمٌم فً منها واالستفادة العمارة مجال فً العلمٌة المعرفة تنمٌة- 2
. المعمارٌة األعمال على والحكم المعماري النقد من التمكن- 3
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .إجراء بحوث فً مجال نظرٌات العمارة والعمل بصورة فردٌة أو من خالل فرٌق- 1

 .عرض ومناقشة محتوٌات المقرر- 2

 .فهم التقالٌد الغربٌة- 3

 .نقد وتحلٌل التوجهات المعمارٌة وتطبٌق مكتسباتها المعرفٌة فً تصمٌماته- 4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
The language of post-
Modern Architecture 

Jencks, C. London: Academy 2003 

المراجع المساندة 

Architecture Today Jencks, C. London: Academy 2001 
 اُلٌو١ ٝأُوكٝك أُؼبطوح اُؼٔبهح

 ٝاُزطج٤و٢
م 2001 هٍبُخ ٓبعَز٤و :ا٤ٍٞؽ  ٣ٍٞق ، فبُل ػ٢ِ

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر414: رقم المقرر ورمزه االستاتٌكا ومقاومة المواد  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  فٌز105: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة السابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 أُواًي رؾل٣ل ، أَُزٟٞ ٓزؾلح اُوٟٞ أٗظٔخ رٞاىٕ ، ٝاُؼيّٝ ُِوٟٞ أُزغٜبد ٣زْ ٖٓ ف٬ٍ ٛنا أُووه اُزؼوع ا٠ُ رؾ٤َِ

 ًٔب ٣زؼٖٔ أُووه ػ٠ِ كهاٍخ اٗٞاع ا٩عٜبك . ا٫ؽزٌبى هٞا٤ٖٗ ، ا٧فوٟ أُوٝٗخ ٝصٞاثذ اُنار٢ اُوظٞه ٝػيّٝ أُزٍٞطخ

 ، ا٫ُزٞاء ػيّ ، ٛٞى هبٕٗٞ ، ٝا٫ٗلؼبٍ ا٩عٜبك ث٤ٖ اُؼ٬هخ ، أٌُواد ك٢ ٝاُوض اُض٢٘ اعٜبكاد ، أُؾٞه١ ٝا٫ٗلؼبٍ

 . أٌُواد اٗؾ٘بء  أُوٝٗخ، ٓ٘ؾ٤٘بد

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 . المواد ومقاومة االستاتٌكا فهم أسس -1
. المنشآت لتوازن األساسٌة التعرف على الشروط -2

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 إمكانٌة استخدام المتجهات للتعبٌر عن المقادٌر الفٌزٌائٌة مثل القوى  -1

ٌتعرف الطالب على المعنى الفٌزٌائً للعزم والقوة وقادر على استخدام توازن القوى لضمان  -2
 .توازن المنشؤ بشكل عام وٌصبح قادر على على رسم مخطط الجسم الطلٌق للمنشؤ

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Engineering Mechanics 

Statics 
James L. Meriam, 
 L. Glenn Kraige 

John Wiley & Sons. 2008 

المراجع المساندة 

Engineering Mechanics: 
Dynamics 

Meriam JL Wiley 2006 

  
 

  

 

http://www.google.com/search?hl=ar&safe=active&tbs=bks:1&q=inauthor:%22James+L.+Meriam%22&sa=X&ei=KSBuTfqRKNGYhQeP4Mgz&ved=0CDAQ9Ag
http://www.google.com/search?hl=ar&safe=active&tbs=bks:1&q=inauthor:%22L.+Glenn+Kraige%22&sa=X&ei=KSBuTfqRKNGYhQeP4Mgz&ved=0CDEQ9Ag


كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر415: رقم المقرر ورمزه التركٌبات الصحٌة  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر366: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة السابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 أُواكن ؿوف اُظؾ٢ ٝرظ٤ْٔ اُظوف أٗظٔخ ٝا٤ُٔبٙ، ٝؽوم رقي٣ٖ ٝاَُبف٘خ اُجبهكح ا٤ُٔبٙ ٣ز٘بٍٝ أُووه شجٌخ رٔل٣لاد

، ٤ًٝل٤خ ا٧ٓطبه ٝاُظوف اُظؾ٢ رؾذ ا٧هع ٤ٓبٙ ثٜب، ثب٫ػبكخ ا٠ُ كهاٍخ رظو٣ق ا٧عٜيح رٞى٣غ ٝكهاٍخ اُظؾ٤خ

  .أُؼيُٝخ أُ٘بؽن ك٢ اُظوف ٤ٓبٙ ٖٓ اُزقِض
 

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .الصحً بالمبنً والموقع والصرف بالمٌاه اإلمداد وأنظمة التعرف على مبادئ -1
 .الصحٌة المرافق غرف تصمٌم التعرف على مبادئ -2
 .تعلم الطالب كٌفٌة التعامل وفهم الرسومات الصحٌة المقدمة من متخصصٌن فً الهندسة الصحٌة -3

 
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .الصحٌة بالمبانً المختلفة المرافق غرف تصمٌم – 1     

 .إختٌار نظام الصرف المناسب للمبنى - 2     

  تطبٌق تفاصٌل الصرف الصحً على التصمٌم المعماري– 3     

 

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Essential Building 

Services & Equipment 
Hall, F. Heinemann Newnes, 

Oxford 
1995 

المراجع المساندة 

Environmental Services Burberry, P. Batsford Academic and 
Educational Ltd. London 

1997 

The Construction of 
Buildings, Vol.5 Building 

series  

Barry, R. Blackwell Science ltd.UK. 1998 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر416: رقم المقرر ورمزه 2- تشٌٌد المبانً :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر366: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات3: الساعات المعتمدة السابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

أػٔبٍ اُزشط٤جبد أُقزِلخ : ٛنا أُووه ٣وًي ػ٠ِ رله٣ٌ ؽوم رش٤٤ل ػ٘بطو أُج٠٘ اُضب٣ٞٗخ ٝا٧ٗظٔخ اُـ٤و إٗشبئ٤خ ٓضَ

٨ُهػ٤بد ٝاُؾٞائؾ ٝا٫ٍوق، اُؾٞائؾ اُلبطِخ ٝاَُزبئو٣خ، ػيٍ أُجب٢ٗ ػٖ اُوؽٞثخ ٝاُؾواهح، ٝا٫ثٞاة ٝاُشجبث٤ي، ٝ 

:   ع٤ٔغ أُٞػٞػبد اَُبثوخ رلهً ٖٓ ؽ٤ش اُغٞاٗت اُزب٤ُخ

اُزلبط٤َ - ا٤ُٔٔياد ٝاُؼ٤ٞة -رؼو٣ق ثبُٔٞاك ٝأُؼلاد أَُزقلٓخ - ٓواؽَ اُز٘ل٤ن ٝاُزطج٤ن - اُقِل٤خ اُ٘ظو٣خ 

 .ٝأُٞاطلبد

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

كالحوائط  الثانوٌة المبانًمركبات  بعض و المختلفة التشطٌبات أعمال من عدد تطبٌق بمراحل المتعلقة التفاصٌلتدرٌس  .1
 .المبنى عزلالفتحات و وأنظمة الستائرٌةالفاصلة و 

 األسقف أو الحوائط أو لألرضٌات سواء التشطٌبات بؤعمال الخاصة التفاصٌل وإنتاج رسمتدرٌب الطالب على  .2
 .والمركبات الثانوٌة

 .المبانً تشطٌبات أعمال واستالم تابعةوم تنفٌذ ندشرح و مناقشة ما ٌإخذ فً االعتبار ع .3
 .       المعمارٌة الفراغات لبعض التشطٌب نظمتوضٌح معاٌٌر اختٌار و تصمٌم  .4

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 مركبات بعض و المختلفة التشطٌبات أعمال من عدد تطبٌق بمراحل المتعلقة التفاصٌل بعض ومناقشة شرح 

 .المبنى وعزل الفتحات وأنظمة الستائرٌة و الفاصلة كالحوائط الثانوٌة المبانً

 الثانوٌة والمركبات األسقف أو الحوائط أو لألرضٌات سواء التشطٌبات بؤعمال الخاصة التفاصٌل وإنتاج رسم. 

 المبانً تشطٌبات أعمال واستالم ومراجعة تنفٌذ عند الهامة االعتبارات تحدٌد. 

 المعمارٌة الفراغات لبعض التشطٌب نظم مالئمة مدى تقٌٌم و فهم       . 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Mitchell’s Internal 

Components 
Blanc, A. Longman  1994 

المراجع المساندة 

Mitchell’s External 
Components 

McEvoy M. Longman  1994 

Building Construction Illustrated Ching, Francis John Wiley & Sons 2008 
Barry's Introduction to Construction 

of Buildings 
Emmitt, Stephen & Gorse 

Christopher 
Blackwell publishing. 2005 

Fundamentals of Building 
Construction , Materials and 

Methods 

Allen , E. John Wiley & Sons. 2008 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر418: رقم المقرر ورمزه تارٌخ عمارة المسلمٌن  :اسم المقرر

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

  ساعة2: الساعات المعتمدة السابع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

اُؼجب٢ٍ، ٝك٢  ٝاُؼظو ا١ٞٓ٧ اُواشل٣ٖ، ٝك٢ اُؼظو ٝاُقِلبء اُشو٣ق اُ٘ج١ٞ اُؼظو ك٢ ٣وًي أُووه ػ٠ِ كهاٍخ اُؼٔبهح

 اُوبهح شجٚ كبهً ٝ ث٬ك ٝاُؼضٔب٢ٗ ٝػٔبهح اَُِغٞه٢ ا٣٧ٞث٢ ٝاُؼظو اُؼظوٝ  اُلبؽ٢ٔ اُؼظو ػٔبهحًٔب ٣شَٔ  .ا٧ٗلٌُ

. آ٤ٍب شوم  ٝػٔبهحاُٜ٘ل٣خ

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 . المسلمٌن عمارة فً والمإثرات واألفكار التعرف على القٌم -1
 .المختلفة اإلسالمٌة العصور فً المعمارٌة التعرف على األعمال -2
 .عصر كل فً المعمارٌة األعمال التعرف على تطور -3

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

تمٌٌز عناصر العمارة األسالمٌة وانتمائها إلى كافة الحقب التارٌخٌة وإمكانٌة استخدامها وتوظٌفها  -1
 .بشكل سلٌم فً تصامٌم حدٌثة

 .ٌكتسب الطالب المعرفة بالتقٌٌم الحضري للمدن اإلسالمٌة -2

 

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
م 1990 جامعة الملك عبد العزٌز عبد القادر الرٌحاوي العمارة فً الحضارة األسالمٌة

المراجع المساندة 

م 1992 مإسسة علوم القران بٌروت جمٌل أكبر عمارة األرض فً اإلسالم
Islamic architecture: Form, 

Function and Meaning 
Robert Hillenbrand  New York 2004 

 
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 
  عمر420: رقم المقرر ورمزه  6- تصمٌم معماري  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر410: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات4: الساعات المعتمدة الثامن: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

ٓؼٔبه٣خ ٓغ رول٣ْ ٓغَْ  ُـبد / ثزطج٤ن ُـخ رظ٤ْٔ ٣زْ اُزو٤ًي ك٢ ٛنا أُووه ٖٓ ٓووهاد اُزظ٤ْٔ أُؼٔبه١ ػ٠ِ ٓشوٝع

 .ٍو٣غ ٓشوٝع( 2)٣َجوٚ ػلك . ُِٔشوٝع ٝرؾ٢ِ٤ِ ٝطل٢ رلظ٢ِ٤ ٝ روو٣و
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 المعاصرة والعمارة المسلمٌن وعمارة الكالسٌكٌة العمارة )المعماري التصمٌم فً المعمارٌة والتقالٌد تطبٌق اللغات .1
 . (الخ ....... التقلٌدٌة والعمارة الحداثة ما بعد وعمارة

 .المعمارٌة والتقالٌد اللغات وأسس قواعد تطبٌق .2
 والوظٌفة، األبعاد، التشكٌل وثالثً ثنائً التصمٌم أسس مبادئ )السابقة المراحل من المكتسبة المهارات استخدام .3

  .(والحشود والحركة الحضري التصمٌم وأسس ومبادئ والطبٌعٌة، البٌئٌة والعوامل المإثرات
 .متانة اإلنشاء .4
 .اقتصادٌات البناء .5

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .عرض ومناقشة األفكار المعمارٌة شفوٌاً - 1

 .التفكٌر النقدي واإلبداعً فً التصمٌم المعماري- 2

 .استخدام مهارات الرسم الحر والرسم بالحاسوب- 3

 .تطبٌق التقالٌد المحلٌة والغربٌة- 4

 .فهم األنظمة اإلنشائٌة والهندسٌة- 5

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Architects Today Rattenbury, K.Bevan, 

R.Lang, K. 
Laurence King       

Publishing Ltd. London 

2006 

المراجع المساندة 

Architects’ data Ernest Neufert New York 2012 

Time- saver, Standards for 
building types 

Joseph de Cheara, Jone Han 
Cock 

Mcgraw-Hill  1990 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 
  عمر421: رقم المقرر ورمزه التصمٌم الداخلً  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة الثامن: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 ٝأٗٔبؽ اُلواؽ رور٤ت كهاٍخ ٝٝاُؾل٣ضخ ٝاُزو٤ِل٣خ ا٤ٌ٤ٍ٬ٌُخ ٝاُطوى اُلاف٢ِ ُِزظ٤ْٔ اُزبه٣ق٤خ ٣ز٘بٍٝ أُووهاُقِل٤خ

 ٤ًٝل٤خ رطج٤ن (ٝا٧ثٞاة اُ٘ٞاكن )اُلزؾبد  ًٔب ٣شَٔ ٤ًل٤خ ٓؼبُغخ .ٝاُؾٞائؾ ٝا٧ٍوق ٨ُهػ٤بد اُٜ٘ٞ ٓٞاك، ٝاُؾوًخ

 اُغ٤ل  ٓغ ٓواػبح ا٧فز٤بهٝأٌُبرت ٝأُطبثـ ٝاُّ٘ٞ أُؼ٤شخ كواؽ ٓضَ أُقزبهح اُلواؿبد ُجؼغ اُشبَٓ رظ٤ْٔٓلّٜٞ اٍ

. ٨ُصبس

 

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

.  ومجاالته الداخلً التصمٌم التعرف على اسالٌب-1
 .اإلنارة وأنظمة األلوان فهم منظومة-2
. الداخلً للتصمٌم والوثائق التعرف على كٌفٌة اعداد الرسومات- 3
. النهوالمناسبة ومواد اجادة اختٌار األثاث- 4

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 . البناء صناعة فً ودورها المختلفه ومجاالتها الداخلً التصمٌم مهنة على التعرف- 1
 . المبنى داخل فً اإلناره وأنظمة لأللوان الجٌد اإلختٌار كٌفٌة- 2
. والوثائق الرسومات خالل من الداخلً التصمٌم عن التعبٌر- 3
. التشطٌبات ومواد األثاث اختٌار أسس معرفة- 4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Interior Design Illustrated Ching, Francis Wiley 2004 

المراجع المساندة 

The History of Interior 
Decoration 

Corqudate, charles Phaidon Inc Ltd 1990 

Environmental Interiors Weale, Croake & Weat Macmillan Pub Co 1982 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر424: رقم المقرر ورمزه برمجة المشارٌع المعمارٌة  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة الثامن: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 ٝروعٔزٜب أُشوٝع، اؽز٤بعبد اُجوٓغخ ٝا٫ٍزلبكح ٜٓ٘ب ك٢ رؾ٤َِ ؽوَ ٝأ٤ٔٛخ ٗشٞء ػٖ ربه٣ق٤خ فِل٤خ ػ٠ِ أُووه ٣شَٔ

 إؽبه ػٖٔ ٝاُ٘ٞػ٤خ، ا٤ٌُٔخ ثؤثؼبكٛب كواؿ٤خ هٞاُت إ٠ُ اُٞظ٤ل٤خ اُجوآظ روعٔخ، صْ كواؿ٤خ ٝأٗشطخ ٝظ٤ل٤خ ثوآظ إ٠ُ

 أُشوٝع ػ٠ِ أُؤصوح اُؼٞآَ ع٤ٔغ ا٫ػزجبه ثؼ٤ٖ ا٧فن ٓغ. أُشوٝع ػ٠ِ أُلوٝػخ أُبك٣خ دٝا٩ٌٓب٤ٗب أُؾلكاد

 .ٝأُزبٗخ ا٫ٍزلآخ ػٞآَ ًٝنُي ٝاُج٤ئ٤خ ٝاُزو٤٘خ ا٫عزٔبػ٤خ ثؤثؼبكٛب

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

. المشروع احتٌاجات التعرف على كٌفٌة تحلٌل .1
. المعماري التصمٌم مراحل من أولً كمرحلة وفراغٌة وظٌفٌة برامج بشكل التعرف على كٌفٌة صٌاغتها .2

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم السمات العامة المطلوبة للبدء فً مشروع معماري -1
 .القدرة على البحث عن وإٌجاد فئات المعلومات المطلوبة -2
 .تحلٌل واستقراء المعلومات -3
 .تحوٌل وترجمة المعلومات إلى قوالب وظٌفٌة وفراغٌة -4
 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Programming the Built 
Environment (Arabic). 

 Al-Mogren, A.S .Scientific Publication, King 
Saud University 

2007 

المراجع المساندة 

Architectural Programming 
& Pre- design Manager 

Robert Hershberger McGraw-Hill Professional 
Publishing 

1999 

Architectural Programming- 
Information Management 
for Design Professionals 

 Duerk, Donna Van Nostrand Reinhold 1993 

Architectural Programming. 
Creative Techniques for 

Design Professionals 

Kumlin Robert McGraw-Hill Professional 1995 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

  عمر425: رقم المقرر ورمزه  العقود والكمٌات والمواصفات :اسم المقرر

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

  ساعة2: الساعات المعتمدة الثامن: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

. ثٜب اُقبطخ اُغلاٍٝ ٝرظ٤ْٔ اُطج٤ؼخ ٖٝٓ اُز٘ل٤ن٣خ اُوٍٞٓبد ٖٓ ا٤ٌُٔبد ُؾَبة أُقزِلخ ٣وًي أُووه ػ٠ِ ا٧ٍب٤ُت

ثؤٗٞاػٜب  اُؼوٞك كهاٍخ ًٔب ٣شَٔ أُووه. ٝأُٞاطلبد ٤ًٔبداٍ ٝعلاٍٝ هٍٞٓبدف٬ٍ اٍ ٖٓ ٝرو٣ٜٞٔب اُؼول ٝصبئنٝاػلاك 

 ًٝزبة اَُؼٞك٣خ أُٞاطلبد ػ٠ِ اُزو٤ًي ٓغ ثٜب اُقبطخ ٝاُج٘ٞك ُِٔجب٢ٗ اُؼبٓخ أُٞاطلبد، ثٔب ك٢ مُي أُقزِلخ

 هثؾ ك٢ ا٢ُ٥ اُؾبٍت اٍزقلاّ  اػبكخ ا٠ُ.ٝا٩ٌٍبٕ اُؼبٓخ ا٧شـبٍ ٝىاهح أػلرٚ اُن١ ُِٔجب٢ٗ اُؼبٓخ أُٞاطلبد

   .أُؼٔبه٣خ ثبُوٍٞٓبد ٝاُزٌِلخ ا٤ٌُٔبد ٝؽَبة أُٞاطلبد

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .المختلفة العقود وأنواع التعاقد لنظم األساسٌة التعرف على البنود .1
 .المعمارٌة بالمشارٌع الخاصة التكالٌف وحساب األعمال بنود كمٌات وحساب التعرف على أسالٌب .2
 .الكمٌات وحساب بالمواصفات الرسومات ربط ٌخص فٌما اآللً الحاسب استخدام .3

 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 فهم لغة العقود ومعرفة أنواعها والقدرة على المقارنة والترجٌح بٌنها -1

 الحكومٌة وكٌفٌة التعامل معها (المناقصات)معرفة النظم الحاكمة للمنافسات  -2

فهم انواع المواصفات ومعرفة المواصفات العامة لتنفٌذ المبانً والقدرة على المفاضلة بٌن  -3
 المواصفات المختلفة

 اكتساب مهارة حساب الكمٌات بالمبانً باستخدام الحاسبات -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
والمشترٌات  نظام المنافسات

 الحكومٌة
 م2008 اُلٞىإ، ٓؾٔل ثواى وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً

المراجع المساندة 

Advanced Building 
Measurements 

Ivory, H. Palgrave Macmillan 1989 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر426: رقم المقرر ورمزه التصمٌمات التنفٌذٌة  :اسم المقرر

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

  ساعات3: الساعات المعتمدة الثامن: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

، ٝع٤ٔغ (ٝؿ٤وٛب ا٬َُُْ، اُٞاعٜبد، اُوطبػبد، أَُبهؾ، )اُز٘ل٤ن٣خ اُوٍٞٓبد ٝإفواط ٣وًي أُووه ػ٠ِ ٤ًل٤خ إػلاك

اَُبثوخ، ٓغ  اُلظٍٞ أؽل ٣ٖٓزْ افز٤بهٙ  ٓزٌبَٓ ٓشوٝع ػ٠ِ ٣ٝزْ رطج٤ن مُي .ٝاُلزؾبد اُٜ٘ٞ علاٍٝٝ أُؼٔبه٣خ اُزلبط٤َ

 . أُشوٝع ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ك٢ ٝاُزو٤ًجبد اُظؾ٤خ اُزو٤ًجبد ٓواػبح رٞه٤غ

 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .التنفٌذٌة التصمٌمات إعداد أسس فهم مبادىء .1
 التصمٌم مقررات من المكتسبة بالخبرات وذلك للتنفٌذ، قابلة تصمٌمات الً األبتدائً المعماري التصمٌم تطوٌر .2

 .المٌكانٌكٌة والتركٌبات الصحٌة والتركٌبات والتشٌد المعماري
 .الالزمة المعمارٌة والتفاصٌل النهو وجداول والمواصفات الفنٌة والمعلومات البٌانات إعداد .3
 .تصمٌم التفاصٌل المعمارٌة .4

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 القدره علً  تطوٌر المشروع المعمارى اإلبتدائى و المعلومات ذات الصله - 

 القدره علً  تطوٌر وتوظٌف األنظمه الهندسٌه والفنٌه- 

 القدره علً  تطوٌر التفاصٌل المعمارٌه و المعلومات ذات الصله- 

 القدره علً  اعداد و اظهار الرسومات النهائٌه طبقا لألصول الفنٌة- 

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
جامعة ،النشر العلمى والمطابع سعود صادق حسن الرسم التنفٌذي المعمارى  

الملك سعود 
 م2007

Working Drawings 
Handbook 

Keith , S , Architecture Press, Oxford 
OX2 8DP 

 

 1998) )

المراجع المساندة 

A Manual of Construction 
Documentation 

Wiggins, G.E.  Watson-Guptill 1989 

The Professional practice of 
Architectural Working 

Drawings 

Wakita, O.A. John Wiley & Sons 2011 

Architectural Working 
Drawings 

Liebing, R.W. John Wiley & Sons 1999 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
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الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

  عمر427: رقم المقرر ورمزه اإلضاءة والصوتٌات  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  فٌز105: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات3: الساعات المعتمدة الثامن: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 ٝاُظٞد اُؼٞء ك٢ اُوئ٤َ٤خ ٝأَُؼ٢ ٝاُزؼوف ػ٠ِ أُظطِؾبد اُجظو١ ا٫هر٤بػ ٝٓزطِجبد ٣وًي أُووه ػ٠ِ أٌٍ

 اُ٘وطخ ؽو٣وخ ، اُِٖٞٓ ؽو٣وخ) ثطوم ٓقزِلخ  ٝاُظٞد اُؼٞء أٗظٔخ  ًٔب ٣شَٔ أُووه ػ٠ِ ٤ًل٤خ رظ٤ْٔ.اُو٤بً ٝٝؽلاد

 ٝا٩ػبءح ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ا٫ٛزياىاد ، اُظٞر٤خ ٝاُؼٞاىٍ اُلواؽ ك٢  أػبك٠ ا٠ُ مُي، ٣ز٘بٍٝ أُووه كهاٍخ اُظٞد (.ث٘وطخ

 .أُؼٔبه٣خ اُلواؿبد ك٢ ٝاُطج٤ؼ٤خ اُظ٘بػ٤خ ا٩ػبءح اُزظ٤ْٔ ٝرٌبَٓ ك٢ ا٫ٍزوار٤غ٤بد ثؼغ ٝاٍزقلاّ اُطج٤ؼ٤خ

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 . المبنٌة البٌئة فً والصوت الضوء من كل ٌلعبه الذي فهم الدور -1
 .المبنى أجلها من وجد التً الوظٌفة لدعم وذلك المبانً فً والصوت للضوء الجٌد التصمٌم التعرف على خطوات -2
 .واستخداماتها وطرق التعرف على كٌفٌة استخدام أجهزة القٌاس -3

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 المعرفة و اإللمام بموضوعات المادة

 القدرة علً تطبٌق أسس الضوء و الصوت فً تصمٌم المبانً

 إعداد البحوث العلمٌة المساندة والموجهة للتصمٌم المعماري

 القدرة علً التحلٌل و الدراسة والتعبٌر عن الذات

 القدرة على تحدٌد مصادر المعلومات والمشاركة الفعالة 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
م 1998 مطابع جامعة الملك سعود عبٌد عبدالفتاح محمد. د.أ أسس اإلنارة المعمارٌة

المراجع المساندة 

م 1998 مطابع جامعة الملك سعود عبٌد عبدالفتاح محمد. د.أ التصمٌمات الصوتٌه فً العماره

 م2008 مطابع جامعة الملك سعود سعود صادق حسن.د العمارة فً الصوتٌات و األضاءة
Lighting by Design Salley Storey and Luke 

White 
Watson-Guptill Pubns 2002 

Architectural Acoustics Marshall Long Elsevier Academic Press 2005 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

 

  عمر430: رقم المقرر ورمزه  7- تصمٌم معماري  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر همك339 همد، 265عمر، 420: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات5: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

إٗشبئ٤خ، )٣وًي ٛنا أُووه ػ٠ِ اُٞطٍٞ رظ٤ْٔ ٓؼٔبه١ شبَٓ ُٔشوٝع  ٣زْ ك٤ٚ ر٘بٍٝ رٌبَٓ ا٧ٗظٔخ اُٜ٘ل٤ٍخ أُزؼلكح 

 .٤ًٝل٤خ رطج٤وٜب ػ٠ِ أُشوٝع ٓغ رؾو٤ن ٓجبكٟء ا٫ٍزلآخ اُج٤ئ٤خ (...٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخ، طؾ٤خ، ًٜوثبئ٤خ،، إُـ

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 والكهربٌة والمعلوماتٌة اإلنشائٌة واألنظمة المعمارٌة التصامٌم بٌن التكامل ) الشامل التصمٌم متطلبات تطبٌق .1
 .الخ..... والسالمة الحرٌق ومكافحة الصحً والصرف بالمٌاه والتغذٌة والمٌكانٌكٌة

 والوظٌفة التشكل ، األبعاد وثالثً ثنائً التصمٌم أسس مبادئ ) السابقة المراحل من المكتسبة المهارات استخدام .2
 (. المعمارٌة واللغات والحشود والحركة الحضري التصمٌم أسس ومبادئ الطبٌعٌة البٌئٌة والعوامل والمإثرات

 .توافق التصمٌم واإلنشاء مع أنظمة الخدمات الهندسٌة األخرى .3
 . البٌئٌةمبادئ االستدامةتطبٌق  .4
 .استخدام المراجع القٌاسٌة .5

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

. فهم دور تكامل األنظمة الهندسٌة مع التصمٌم المعماري -1

 .اختٌاراألنظمة اإلنشائٌة وأنظمة الخدمات الهندسٌة المالئمة للمشروع -2

 . فً المشارٌع المعمارٌةالشامل التصمٌم متطلبات القدرة على تحلٌل وتطبٌق -3

 .استخدام مصادر المعلومات والمراجع لتحقٌق مبادىء االستدامة البٌئٌة، واقتصادٌات البناء -4

 .العمل الجماعً وتقدٌم المشروع بالوسائل الحدٌثة -5

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
The Architect’s Studio 

Companion 
Allen, E. John Wiley & Sons. 2006 

المراجع المساندة 

Architectural Design : 
Integration of Structural and 

Environmental Systems 

Bovill, C. Van Nostrand Reinhold 1991 

Environmental Control 
Systems 

Moore, F. Mcgraw-Hill College 1992 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر434: رقم المقرر ورمزه 1- مشروع التخرج :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر عمر424: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات3: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 أٝ اُلاف٢ِ اُزظ٤ْٔ أٝ أُؼٔبه١ اُزظ٤ْٔ )ٓغبٍ ك٢ أُشوٝع ُطج٤ؼخ ؽجوبًا  اُؼ٢ِٔ ٝ اُ٘ظو١ ٣وًي أُووه ػ٠ِ اُزؾ٤َِ

 ثبُزو٤ًي ٝمُي( أُشوٝػبد رش٤ل إكاهح أٝ اُؼٔوا٢ٗ ٝاُؾلبظ اُزواس أٝ أُجب٢ٗ أكاء رو٣ْٞ أٝ اُج٘بء رو٤٘خ أٝ اُؾؼو١ اُزظ٤ْٔ

: اُزب٤ُخ ٓواؽَ ا٧هثؼخ ػ٢ِ

 افز٤به أُشوٝع .

 أُشوٝع ؽج٤ؼخ ػ٠ِ ٝاُزؼوف أُؼِٞٓبد عٔغ . 

 رؾل٣ل أُزطِجبد اُٞظ٤ل٤خ ٝاُلواؿ٤خ. 
 أُشوٝع ك٢ ٝأُؤصوح اُؾبٍٔخ اُ٘وبؽ كهاٍخ. 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .بلورة مجال االهتمام .1
 .المعمارٌة للمشروعات البرامج اعداد نظرٌات تطبٌق .2
 Problem findingالتصمٌمٌة، واستٌضاح جوانبها المختلفة  المشكلة تحدٌد .3
 .تحدٌد الخطوط العرٌضة للتصمٌم .4

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .استكشاف المشكلة التصمٌمٌة -1
 .القدرة على التمٌٌز بٌن االعتبارات الجوهرٌة وغٌرها من االعتبارات التصمٌمٌة -2
 .Project Contextالقدرة على التحلٌل المعمق للسٌاقات المرتبطة بالمشروع  -3
 .بناء برنامج فراغً مهنى -4

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Architectural Programming 

Management for Design 
Duerk, Donna Wiley 1993 

المراجع المساندة 

Programming the Built 
Environment. 

Preiser, Wolfgang F. NY : Van Nostrand Reinhole 
Company 

1985 

 مراجعة إلى باإلضافة. مشروعه مجال فً الكترونٌة ومواقع حدٌثة مرجعٌة كتب بؤعداد طالب كل ٌطالب
 .االختصاص ذات الدورٌات

 

 
 
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر435: رقم المقرر ورمزه إدارة المشارٌع  :اسم المقرر

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

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

٣زْ ك٢ ٛنا أُووه اُزؼو٣ق ثبُٔجبكئ ٝأُلب٤ْٛ ا٧ٍب٤ٍخ ُٔغبٍ إكاهح أُشبه٣غ إ٠ُ عبٗت إػلاك اُطبُت ٝرط٣ٞو ٜٓبهارٚ 

 .أُورجطخ ثزطج٤ن ٛنٙ أُلب٤ْٛ كوك٣بًا ٝعٔبػ٤بًا 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

ُٔغبٍ إكاهح أُشبه٣غ، ٝأٗٔبؽ أُشبه٣غ ٝاُؼوٞك ، ٜٝٓبّ َٝٓئ٤ُٞبد  ثبُٔلب٤ْٛ ا٧ٍب٤ٍخ اُزؼو٣ق .1

. ٓل٣و أُشوٝع

. ر٤ٔ٘خ ٜٓبهاد اُطبُت أُورجطخ ثزول٣واد اُٞهذ ٝاُزٌِلخ، ٝرقط٤ؾ ٝر٘ظ٤ْ ٝعلُٝخ أُشبه٣غ .2

 .ر٤ٔ٘خ أُٜبهد ا٧ٍب٤ٍخ أُورجطخ ثبٍزقلاّ رطج٤وبد اُؾبٍت ا٢ُ٥ ك٢ ٓغبٍ إكاهح أُشبه٣غ .3

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .ُٔغبٍ إكاهح أُشبه٣غ ٝأُٞػٞػبد أُورجطخ ثٚ أُلب٤ْٛ ا٧ٍب٤ٍخ اٍز٤ؼبة .1

 .كْٜ ا٧ٗٔبؽ أُقزِلخ ُِٔشبه٣غ ٝػوٞك اُزظ٤ْٔ ٝاُز٘ل٤ن .2

 . اٍز٤ؼبة ٜٓبّ َٝٓئ٤ُٞبد ٓل٣و أُشوٝع ٝاٍزوار٤غ٤بد إكاهح اُؼَٔ .3

اُولهح ػ٠ِ رطج٤ن أُلب٤ْٛ أُورجطخ ثزول٣و اُٞهذ ٝاُزٌِلخ، ٝرقط٤ؾ ٝعلُٝخ أٗشطخ أُشبه٣غ،  .4

 .ٝاٍزقلاّ رطج٤وبد اُؾبٍت ا٧ٍب٤ٍخ أُورجطخ ثنُي

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Project Management Maylor, K. Harvey Prentice Hall, Inc. 2008 

المراجع المساندة 

Project Management 
Demystified 

Reiss, Geoff. E & FN Spon, London, UK 2007 

Gower Handbook of Project 
Management 

Lock, Dennis Gower, Aldershot, UK 2008 

 
 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

  عمر491: رقم المقرر ورمزه ممارسة مهنة العمارة  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 أُب٤ُخ ٝا٧رؼبة ٝأُج٤ؼبد ٝا٩كاهح أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ، ٣ٝشَٔ اُز٣َٞن ك٢ اُؼٔبهح ٜٓ٘خ ٣ز٘بٍٝ أُووه ٓٔبهٍخ

٬ُٓز٤بى  اُؼَٔ ٝاُزقط٤ؾ ٝ ا٫ٍزوار٤غ٤خ ٝأَُبٗلح ٝاُقطؾ ٝا٧ف٬ه٤خ ٝأُٞاهك اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُؼٔبُخ ٝاُوؼب٣ب ٝاُؼوٞك ٝاُز٘ظ٤ْ

 .أٌُزت اُلشَ ٤ًٝل٤خ اٗط٬هخ ٝأٍجبة
 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .العمارة مهنة ممارسة التعرف على مجاالت .1
. المهنة التعرف على كٌفٌة تنظٌم .2
 .المهنة ممارسة التعرف على أخالقٌات .3

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .فهم الدور القانونً واألخالقً والمهنى للمعماري -1
 .فهم الدور اإلداري والقٌادي للمعماري خالل الممارسة المهنٌة -2
 . فهم الجوانب القانونٌة المرتبطة بتؤسٌس مكاتب التصمٌم المعماري -3

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Architect's Essentials of 
Starting, Assessing and 
Transitioning a Design Firm 

Peter Piven & B. Perhins Wiley 2003 

المراجع المساندة 

م 1996الرٌاض - مكتبة العبٌكان  صالح العشٌش. م إدارة تنفٌذ المشروعات الهندسٌة

 السعودٌة التجارة وزارة تعلٌمات
 الهندسة مهنة مزاولة حول

 .بذلك الصادرة والقرارات

   وزارة التجارة

 
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر495: رقم المقرر ورمزه 2- مشروع التخرج  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر434عمر، 430: المتطلب السابق للمقرر

  ساعات5: الساعات المعتمدة العاشر: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 أُشوٝع ُؼ٘بطو رلظ٤ِ٤خ ، ٓغ كهاٍبد(ػٔو434)1 -اُزقوط ُٔشوٝع اُزظ٤ْٔ أُؼٔبه١ ٣زْ ك٢ ٛنا أُووهرط٣ٞو

 أُشوٝع اُٜ٘بئ٢ ٝػوع ٝرؾ٠ِ٤ِ ُِٔشوٝع، ٝرول٣ْ ٝطل٠ ٜٝٗبئ٤خ، ٝػَٔ روو٣و  أ٤ُٝخ كها٤ٍخ اُوئ٤َخ، ٝػَٔ ٓغَٔبد

 .ػب٢ُ إؽزواك٠ َٓزٟٞ ػ٠ِ

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

  .للمشروع لطبٌعة المناسبة واألسس المبادئ تطبٌق .1
  .الدراسً تحصٌله خالل الطالب أكتسبها التً المعرفٌة و التعبٌرٌة و الفكرٌة القدرات و المهارات استخدام .2
 . المتانة اإلنشائٌة .3
 .مبادئ اإلستدامةتطبٌق   .4
 .التصمٌم واكواد القٌاسٌة المراجع استخدام .5
 .إقتصادٌات البناءتطبٌق  .4

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .اكتساب المعرفة والمهارة الالزمة لتصمٌم مشروع متكامل -1
 .بلورة شخصٌة معمارٌة خاصة بالطالب -2
 .القدرة على التعبٌر مهنٌاً عن األفكار التصمٌمٌة والدفاع عنها -3

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Precedents in Architecture Clark, R., & Pause, M. John Wiley & Sons. 2004 

Structure as Architecture Charleson, A. Architectural Press 2005 

المراجع المساندة 
Architecture Now Volumes 1-6  Jodidio, P., Taschen 2001-2009 

The Phaidon Atlas of 
Contemporary World 

Architecture 

Press, E. Oxford shire, Phaidon 2004 

 
 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  همد265: رقم المقرر ورمزه التحلٌل اإلنشائً للعمارة  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  عمر414: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة الثامن: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 ٝا٧هٞاً ُِٝغِٔٞٗبد اٍزبر٤ٌ٤بًا  أُؾلكح ٌُِٔواد ٝاُج٤ب٤ٗخ اُ٘ظو٣خ ثبُطوم أُ٘شآد رؾ٤َِ ٓجبكئ ٣زطوم أُووه ا٠ُ كهاٍخ

 ؿ٤و أُ٘شآد ػٖ اُج٤َطخ، ٓولٓخ أُ٘شآد ٝاٗؾ٘بء ٝاُؼيّٝ اُوض ٝهٟٞ أُؾٞه٣خ اُوٟٞ ٝا٤ُٜبًَ، رؾ٤َِ أُؼِوخ ٝأُ٘شآد

 .اٍزبر٤ٌ٤بًا  أُؾلكح

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 الحاسوب برامج باستخدام وتطبٌقٌاً  نظرٌا المختلفة اإلنشائٌة األنظمة لعناصر اإلنشائً السلوك تحلٌل ادراك مفهوم- 1
 .المستقر غٌر والتوازن المستقر التوازن وتحدٌد المنشآت استقرار دراسة- 2

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .(التحدٌد)فهم أنواع المنشآت والتمٌٌز بٌن المنشآت المقررة وغٌر المقررة ودرجة عدم التقرٌر  -1

معرفة تحلٌل المنشآت باستخدام بعض البرامج البسٌطة والقدرة على تحدٌد كون المنشؤ متوازن  -2
 ومستقر باإلضافة لرسم مخططات القص العزم

 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
Structural Analysis 

 

Hibbeler R.C. Prentice Hall 2011 

المراجع المساندة 

Engineering Mechanics: 
Dynamics 

Meriam JL Wiley 2006 

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  همد378: رقم المقرر ورمزه تصمٌم المنشآت الخرسانٌة  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر  همد265: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة2: الساعات المعتمدة التاسع: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

 أٌُواد ٝرظ٤ْٔ عٞكرٜب، رؾ٤َِ ك٢ ٝاُزؾٌْ ٝفٞاطٜب ٝر٣ٌٜٞ٘ب أَُِؾخ اُقوٍبٗخ ط٘بػخ رو٤٘بد ػٖ إػطبء ٓولٓخ

 أُؾِٔخ اُوظ٤وح ا٧ػٔلح ٝرظ٤ْٔ ا٫رغب٤ٖٛ، رؾ٤َِ ك٢ ٝأُؾُٔٞخ ارغبٙ ك٢ أُؾُٔٞخ اُج٬ؽبد ٝأَُزٔوح، رظ٤ْٔ اُج٤َطخ

 .أُوثؼخ ا٧ٍبٍبد ٝهٞاػل ٓؾٞه٣بًا 

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

 .استعراض مكونات وخواص الخرسانة والتحكم بجودتها -1
 للمعهد التصمٌم دلٌل باستخدام المسلحة الخرسانة من المنشآت عناصر لتصمٌم األساسٌة التعرف على القواعد -2

 .(ACI )للخرسانة األمرٌكً
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .القدرة على تصمٌم النظام اإلنشائً ومكوناته -1
 .القدرة على تحدٌد وصٌاغة وحل المشكالت الهندسٌة المرتبطة بتصمٌم المنشآت الخرانٌة -2
القدرة على توظٌف التقنٌات والمهارات واألدوات الهندسٌة الحدٌثة الضرورٌة للممارسات  -3

 .الهندسٌة
 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

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

Structures  
Henry J. Cowan Prentice Hall College Div 1989 

المراجع المساندة 

Reinforced Concrete, 
Mechanics and Design 

Mac Gregor J.G. Prentice Hall  1988 

    

 



كلٌة العمارة والتخطٌط 
قسم العمارة وعلوم البناء 

الخطة الدراسٌة 

 (هـ  )منوذج  
 خمتصر توصيف املقرر

 

 

 اُقطخ اُلها٤ٍخ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ثوَْ اُؼٔبهح ٝػِّٞ اُج٘بء

 
 

 

  عمر999: رقم المقرر ورمزه التدرٌب العملً  :اسم المقرر

 اإلنجلٌزٌة- العربٌة : لغة تدرٌس المقرر ال ٌوجد: المتطلب السابق للمقرر

  ساعة0: الساعات المعتمدة ال ٌوجد: مستوى المقرر

                                Module Description:      وصف المقرر 

٣ؼزجو اُزله٣ت اُؼ٢ِٔ ثشو٤ٚ اُلاف٢ِ ٝاُقبهع٢ ٬ًٌٔٓا ٤َُ٘ كهعخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ك٢ اُزقظظبد أُقزِلخ 

 .ث٤ٌِخ اُؼٔبهح ٝاُزقط٤ؾ، ٓٔب ٣ز٤ؼ ُِط٬ة اًزَبة اُقجوح اُؼ٤ِٔخ أَُبٗلح ُِٔؼوكخ اُ٘ظو٣خ أٌُزَجخ

                                                       Module Aims:     أهداف المقرر 

إتاحة الفرصة للطالب للحصول على قدر كاف من الخبرة والتجارب العملٌة كٌل فً مجال  .1
 .تخصصه

 .ٌمكن الطالب من الربط بٌن دراستهم النظرٌة والواقع العملً .2
ٌتٌح للطالب التعرف عن كثب على مجاالت العمل لدى المإسسات المختلفة الداخلٌة  .3

 .والخارجٌة وبالتالً ٌمنحهم الفرصة فً اختٌار الجهات التً سٌعملون بها بعد التخرج
 

 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية): مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 .الربط بٌن الدراسة النظرٌة والواقع العملً فً مجاالت العمارة والعمران .1
 .القدرة علً تحدٌد التوجه الختٌار مجال العمل المناسب بعد التخرج .2

 
 

 :الكتاب المقرر والمراجع المساندة
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المإلف اسم الكتاب
    

المراجع المساندة 

    

    

 
 
 


