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أو متزامن*:   

 معتمدة من عاتسا 111بعد انهاء  متصلة اسابيع 8يتدرب الطالب في احدى الجهات الهندسية لمدة التدريب العملي :  **

 متطلبات البرنامج وبموافقة القسم .
.Update Date: 22/10/2018 

 

 الخطة اإلسترشادية
              

 السنة األولى:

 

 

 الفصل األول

 رقم المساق اسم المساق س . م المتطلب السابق

 0300101 1تفاضل و تكامل  3 ---

 0300121 1فيزياء عامه  3 ---

 0302111 1عملية  عامة فيزياء 1 *0300121

(1) العربية اللغة 3 99اللغة العربية استدراكي أو عربي   0200102 

 0100103 رسم هندسي 2 ---

 0108111 (1رسم حر ) 1 ---

0100103متزامن مع  2010812 (1اساسيات تصميم ) 3   

 المجموع 16 

 

 

 

 الفصل الثاني

 رقم المساق اسم المساق س . م المتطلب السابق

 0300102 2تفاضل و تكامل  3 0300101

 0300122 2فيزياء عامه  3 0300121

 0302112 2عملية عامة فيزياء  1 *0300122

 0108000 رسم معماري 3 *0100103

3010812 (2اساسيات تصميم ) 3 0108122  

 0108112 (2رسم حر ) 1 0108111

 0100100 مشاغل هندسية 1 ---

 1001110 1برمجة الحاسوب  3 ---

 المجموع 18 
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أو متزامن*:   

 معتمدة من عاتسا 111بعد انهاء  متصلة اسابيع 8يتدرب الطالب في احدى الجهات الهندسية لمدة التدريب العملي :  **
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.Update Date: 22/10/2018 

 

 

 

 السنة الثانية:

 

 

 الفصل األول

 رقم المساق اسم المساق س . م السابقالمتطلب 

1الرسم ابحلاسوب 3 0908112*  0908226 

1تصميم معماري  4 0908123  0908223 

 0908211  1اتريخ ونظرايت عماره 3 ---

 0908225 رسم وإظهار معماري 3 0908000

1إنشاء مباين  3 0908000  0908262 

 0902100 مقدمة يف اهلندسة وأخالقيات املهنة 1 ---

 المجموع 17 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 رقم المساق اسم المساق س . م المتطلب السابق

2الرسم ابحلاسوب 3 0908226  0908227 

2تصميم معماري  4 0908223  0908224 

2انشاء مباين  3 0908262  0908263 

 0908212  2اتريخ ونظرايت عمارة 3 0908211

 0908261 ميكانيكا اإلنشاء 3 0300122

 المجموع 16 
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أو متزامن*:   

 معتمدة من عاتسا 111بعد انهاء  متصلة اسابيع 8يتدرب الطالب في احدى الجهات الهندسية لمدة التدريب العملي :  **
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 السنة الثالثة:

 

 

 الفصل األول

 رقم المساق اسم المساق س . م المتطلب السابق

3تصميم معماري  4 0908224  0908321 

 0908312 عمارة اسالمية 3 0908212

 0908371 أنظمة التحكم البيئي 3 0108220

 0102201 مساحه 3 0300102

احةخمترب مس 1  0102201*  0102210 

 0908326 رسومات تنفيذية 3 0908263

 المجموع 17 

 

 

 

 الفصل الثاني

 رقم المساق اسم المساق س . م المتطلب السابق

0تصميم معماري  4 0908321  0908322 

 0908324 نظرايت عماره  معاصرة 3 0908312

 0908372 جتهيزات فنية للمباين 3 0908263

 0908352 تصميم وتنسيق املواقع 3 0908321

6010000 الكتابة الفنية ومهارات االتصال 2 0200103  
اللغة االجنليزية استدراكي  0200101

1اللغة االجنليزية 3 11أو اجنليزي  0200103 

 المجموع 18 
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أو متزامن*:   

 معتمدة من عاتسا 111بعد انهاء  متصلة اسابيع 8يتدرب الطالب في احدى الجهات الهندسية لمدة التدريب العملي :  **
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.Update Date: 22/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 السنة الرابعة:

 

 

 الفصل األول

 رقم المساق اسم المساق س . م المتطلب السابق

0تصميم معماري  4 0908322  0908421 

 0908433 العقود واملواصفات وحساب الكميات 3 0908326

 0908443 ختطيط وتصميم حضري 3 0108322

 ---- متطلب جامعه اختياري 3 ----

 ---- متطلب ختصص اختياري 3 ----

 المجموع 16 

 

 

 

 الفصل الثاني

 ساقرقم الم اسم المساق س . م المتطلب السابق

6تصميم معماري  4 0908421  0908422 

 0200104 الرتبية الوطنية 3 ---

 0908423 إضاءة وصوتيات 3 0108392

 --- متطلب ختصص اختياري 3 ---

 --- متطلب جامعه اختياري 3 ---

 المجموع 16   
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أو متزامن*:   

 معتمدة من عاتسا 111بعد انهاء  متصلة اسابيع 8يتدرب الطالب في احدى الجهات الهندسية لمدة التدريب العملي :  **

 متطلبات البرنامج وبموافقة القسم .
.Update Date: 22/10/2018 

 

 

 

 

 السنة الخامسة:

 

 

 الفصل األولى

 رقم المساق اسم المساق س . م المتطلب السابق

  0108022* 

 0908581         1مشروع  خترج  2 

 0908531 تشريعات مباين وممارسة مهنية 3 0108033

 0200111 الثقافة االسالمية وقضااي العصر 3 

ساعة معتمدة100  0106002 اقتصاد وادارة هندسية 3 

 0200100 العلوم العسكرية  3 

 --- متطلب جامعة اختياري  3 

 المجموع 17 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 رقم المساق اسم المساق س . م المتطلب السابق

2مشروع التخرج 4 0108081  0908582 

--- --- متطلب جامعه اختياري 3   

--- --- متطلب ختصص اختياري  3   

 0908511 النقد والتحليل املعماري 3 0908322

 المجموع 13 

 


