
 

ةعماريالهنذسة الم  

(7)الخطة االسترشادٌة    
 

 السنة األولى

 الفصل الذراسً االول الفصل الذراسً الثانً

 رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق

0908112 2سسن حش  1 0908111  0301101 1تفاضل ًتكاهل  3 ---- 

0908000 سسن هؼواسي 3 ----  0302101 1فٍزٌاء ػاهو  3 ---- 

 0905102 سسن ىنذسً 3 ---- 0908124 هقذهو إلى التصوٍن 3 ----

0908111 1سسن حش  1 ---- 0301102 2تفاضل ًتكاهل  3 0301101  

 0302102 2فٍزٌاء ػاهو  3 0302101
أً  0302101

 هتزاهن 
 0302111 1فٍزٌاء ػولٍح  1

0306110 1تشهجح حاسٌب  3 ----  0303101 1كٍوٍاء ػاهو  3 ---- 

أً  0302102

 هتزاهن
 0302112 2فٍزٌاء ػولٍح  1

أً  0303101

 هتزاهن
1كٍوٍاء ػاهو ػولٍح  1    0303103 

---- 1 
هقذهح فً الينذسح 

 ًاخالقٍاخ الؼول
 1002101 1لغح ػشتٍح  3 ---- 0902100

 المجمىع  18  المجمىع  18 

 

 

 السنة الثانٍة

 الفصل الذراسً االول الفصل الذراسً الثانً

 رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق

0908221 3 
استخذام الحاسٌب 

 2تالشسن 
0908222 ---- 3 

استخذام الحاسٌب 

 1تالشسن 
0908221 

 0908223 1تصوٍن هؼواسي  4 0908124 0908224 2تصوٍن هؼواسي  4 0908223

 3 ---- 0908262 1انشاء هثانً  3 ----
تاسٌخ ًنظشٌاخ 

 1الؼواسه 
0908211 

0908211 3 
تاسٌخ ًنظشٌاخ 

 2الؼواسج 
 0908261 هٍكانٍكا اإلنشاء 3 0302102 0908212

1اللغح االنجلٍزٌح  3 ----  0908225 سسن ًإظياس هؼواسي 3 0908000 1002201 

 هشاغل  ىنذسٍح 1 ----
090510

0 
 0908227 تصٌٌش ضٌئً 1 ----

 0908229 نوارج هؼواسٌح 1 ---- ---- ---- ---- ----

 17  المجمىع  18  المجمىع  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16/10/2014تارٌخ التعذٌل   

 السنة الثالثة

 الفصل الذراسً االول الفصل الذراسً الثانً

 رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق

 0908321 3تصوٍن هؼواسي  4 0908224 0908322 4تصوٍن هؼواسي  4 0908321

0908311  3 
نظشٌاخ ػواسه  

 هؼاصشه
 0908361 2انشاء هثانً  3 0908262 0908324

---- 3 
تجيٍزاخ فنٍح 

 للوثانً
0908372 0908212 3 

تاسٌخ ًنظشٌاخ 

 3الؼواسه 
0908311 

 0200100 الؼلٌم الؼسكشٌح 3 ---- 0908326 سسٌهاخ تنفٍزٌح 3 0908361

0902401 كتاتح فنٍح 1 ---- 0902152 1هساحو  3 ---   

0908321 3 
تصوٍن ًتنسٍق 

 الوٌاقغ
0908352 

 أً 0902152

 هتزاهن
1هختثش هساحح  1  0902154  

 المجمىع  17  المجمىع  17 

 

 

 السنة الرابعة

 الفصل الذراسً االول الفصل الذراسً الثانً

 رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق

 0908421 5تصوٍن هؼواسي  4 0908322 0908422 6تصوٍن هؼواسي  4 0908421

 التشتٍح الٌطنٍح 3 ----
100230

1 
0908326  3 

كوٍاخ ًػقٌد 

 ًهٌاصفاخ
0908433 

 ---- هتطلة جاهؼو اختٍاسي 3 ---- 0908442 تخطٍط ػوشانً 3 0908352

---- 3 
هتطلة تخصص 

 اختٍاسي
---- ---- 3 

هتطلة تخصص 

 اختٍاسي
---- 

 0908423 اضاءه ًصٌتٍاخ 3 0302102 ---- هتطلة جاهؼو اختٍاسي 3 ----

 المجمىع  16  المجمىع  16 

 

 

 السنة الخامسة

 الفصل الذراسً االول الفصل الذراسً الثانً

 رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق رقم المادة اسم المادة الساعات المتطلب السابق

 0908521 7تصوٍن هؼواسي  4 0908422 0908592 هششًع التخشج 4 ----

*هٌافقح القسن  ---- هتطلة جاهؼو اختٍاسي 3 ----  2 
هششًع التخشج         

(تحث )  
0908591 

---- 3 
هتطلة تخصص 

 اختٍاسي
---- ---- 3 

تششٌؼاخ هثانً 

 ًهواسسح هينٍح
0908531 

 0908561 تخطٍط ًإداسج هشاسٌغ 2 0908433 ---- هتطلة جاهؼو اختٍاسي 3 ----

 ---- هتطلة جاهؼو اختٍاسي 3 ---- 0908511 نقذ ًتحلٍل هؼواسي 3 0908324

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

14  المجمىع  16   المجمىع  

 

 

 

 

 

 


