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  االول الفصل الدراسيالسنة األولى  

  رقم المادة  اسم المادة  عدد الساعات  المتطلب السابق

 0301101  ١اضل وتكامل تف 3 ----

 0302101  ١فيزياء عامه  3 ----

 0902203  رسم هندسي 3 ----

 0901111  ١رسم حر  1 ----

 0302111  ١فيزياء عملية  1  أو متزامن  0302101

 030310١  ١كيمياء عامه  3 ----

 0303103  ١كيمياء عامه عملية  1  أو متزامن030310١

 0301101  ١لغة عربية  3 ----

   المجموع 18 

  الثاني الفصل الدراسيالسنة األولى  

  رقم المادة  اسم المادة  عدد الساعات  المتطلب السابق

 0901112  ٢رسم حر  1 0901111

 0901000  رسم معماري 3 ----

 0901124  مقدمه إلى التصميم 3 ----

 0301102  ٢تفاضل وتكامل  3 0301101

 0302102  ٢فيزياء عامه  3 0302101

 0306110  ١برمجة حاسوب  3 ----

 0302112  ٢فيزياء عملية  1 متزامن 0302102 أو

 0901127  مشاغل هندسية 1 ----

   المجموع 18 

  األول الفصل الدراسيالسنة الثانية  

  رقم المادة  اسم المادة  عدد الساعات  المتطلب السابق

 0901221  ١استخدام الحاسوب بالرسم  3 ----



  

  

  

  

  

  

  

  

 0901223  ١ميم معماري تص 4 0901124

 0901211  ١تاريخ ونظريات العماره  3 ----

 0901261  ميكانيكا اإلنشاء 3 0302102

 0901225  رسم وإظهار معماري 3 0901000

 0901227  تصوير ضوئي 1 ----

 0901229  نماذج معمارية 1 ----

   المجموع ١٨ 

  الثاني  الفصل الدراسي  الثالثةالسنة 

  رقم المادة  اسم المادة  عدد الساعات  ابقالمتطلب الس

 0901222  ٢استخدام الحاسوب بالرسم  3 0901221

 0901224  ٢تصميم معماري  4 0901223

 0901262  ١انشاء مباني  3 ----

 0901212  ٢تاريخ ونظريات العمارة  3 0901211

 0202100 ١اللغة االنجليزية  3 ----

---- ---- ----  ---- 

---- ---- ---- ---- 

   المجموع ١٦ 

  االول الفصل الدراسيالسنة الثالثة 

  رقم المادة  اسم المادة  عدد الساعات  المتطلب السابق

 0901321  ٣تصميم معماري  4 0901224

 0901361  ٢انشاء مباني  3 0901262



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 0901311  ٣تاريخ ونظريات العماره  3 0901212

 0200100 العلوم العسكرية 3 ----

 0902152  ١مساحه  3 --- 

 0902154 ١مختبر مساحة  1 أو متزامن 0902152

    

     

   المجموع ١٧ 

  الثاني الفصل الدراسيالسنة الثالثة 

  رقم المادة  اسم المادة  عدد الساعات  المتطلب السابق

 0901322  ٤تصميم معماري  4 0901321

 0901324 نظريات عماره  معاصره 3 0901311

 0901372  تجهيزات فنية للمباني 3 ----

 0901326  رسومات تنفيذية 3 0901361

 0902401  كتابة فنية 1 ----

 0901352  تصميم وتنسيق المواقع 3 0901321

   المجموع ١٧ 

  االول الفصل الدراسيالسنة االرابعة 

  رقم المادة  اسم المادة  عدد الساعات  المتطلب السابق

 0901421  ٥ميم معماري تص 4 0901322

 0901433  كميات وعقود ومواصفات 3 0901326



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ----  متطلب جامعه اختياري 3 ----

 ----  متطلب تخصص اختياري 3 ----

 0901423  اضاءه وصوتيات 3 0302102

   المجموع 16 

  الثاني الفصل الدراسيالسنة االرابعة 

  لمادةرقم ا  اسم المادة  عدد الساعات  المتطلب السابق

 0901422  ٦تصميم معماري  4 0901421

 0203108  التربية الوطنية 3 ----

 0901442  تخطيط عمراني 3 0901352

 ----  متطلب تخصص اختياري 3 ----

 ----  متطلب جامعه اختياري 3 ----

   المجموع 16 

  الثاني الفصل الدراسيالسنة الخامسة 

  رقم المادة  اسم المادة  اتعدد الساع  المتطلب السابق

 0901521  ٧تصميم معماري  4 0901422



  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 0901591  )بحث( مشروع التخرج          2  *موافقة القسم 

 0901531  تشريعات مباني وممارسة مهنية 3  ---- 

 0901561  تخطيط وإدارة مشاريع 2 0901433

 ----  متطلب جامعه اختياري 3 ----

 0902362  اقتصاد هندسي 3 ----

   المجموع ١٧ 

  الثاني الفصل الدراسيالسنة الخامسة 

  رقم المادة  اسم المادة  عدد الساعات  المتطلب السابق

 0901592  مشروع التخرج 4  ---- 

 ----  متطلب جامعه اختياري 3 ----

 ----  متطلب تخصص اختياري 3 ----

 ----  متطلب جامعه اختياري 3 ----

 0901511  ارينقد وتحليل معم 3 0901324

---- ---- ---- ---- 

   المجموع 16 


