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 الجدول االسترشادي للخطة الدراسية                           فيالدلفياجامعة 
 02200202 خطة - هندسة العمارة في البكالوريوسلدرجة                   كليــة الهندســة

      هندسة العمارة                  قسم 
 السنة األولى                 

 ل الثانيالفصـــ الفصــــل األول

 
 م.س ـم المـــادةاس رقم المادة

 
 سابقالالمتطلب 
 

 ســم المـــادةا رقم المادة

 
 سابقالالمتطلب  م .س

 121212 3 الرياضيات لطلبة الهندسة 121212 .…………… 3 (2)الرياضيات  121212

 211221 2 (1)مشغل هندسي  211223 .…………… 3 فيزياء تطبيقية 122212

 221223 1 (1)الرسم الحر  221222 .…………… 3 معماري والمنظورالرسم ال 221222

 221212 1 (1)تصميم معماري  221211 221222 2 (2)مشغل هندسي  211221

 1231100 3 (2)مهارات اللغة اإلنجليزية  231212 .…………… 1 (2)الرسم الحر  221223

 231211 3 مهارات هندسية 221312 .…………… 1 (2)تصميم معماري  221212

     .…………… 3 (2)متطلب جامعة  

  22 المجموع  21 المجموع

     

 السنة الثانية

 الفصـــل الثاني الفصــــل األول

 
 ســم المـــادةا رقم المادة

 
 م.س

 
 ســم المـــادةا رقم المادة سابقالالمتطلب 

 
 سابقالالمتطلب  م .س

 201112 3 (1)يل هندسي تحل 231111 121212 3 (2)تحليل هندسي  201112

 221126 1 (1)الرسم بالحاسوب  221321 221222 1 (2)الرسم بالحاسوب  221126

 221112 2 (2)تصميم معماري  221111 221211 2 (3)تصميم معماري  221112

 221132 3 (1)إنشاء مباني  221131 221222 3 (2)إنشاء مباني  221132

 221122 3 (1)تاريخ عمارة  221121 221211 3 (2)تاريخ عمارة  221122

  3 (3)متطلب جامعة   231212 3 (1)مهارات اللغة اإلنجليزية  231211

  26 المجموع  26 المجموع

 

 السنة الثالثة

 الفصـــل الثاني الفصــــل األول

 
 ســم المـــادةا رقم المادة

 
 م.س

 
 ســم المـــادةا رقم المادة سابقالالمتطلب 

 
 سابقالالمتطلب  م .س

 221112 2 (2)تصميم معماري  221311 221111 2 (0)تصميم معماري  221312

 221121 3 (2)نظريات عمارة معاصرة  221322 221131 3 تصميمات تنفيذية 221332

 221110 3 اإلنشاءات الخرسانية والمعدنية 221332 121212 3 ميكانيكا اإلنشاء واالنشاءات التحليلية 221110

 221212 3 التحكم البيئي 221133 221211 3 مبادئ التصميم المعماري 221112

  3 (0)متطلب جامعة    3 (2)متطلب جامعة  

  22 المجموع  22 المجموع

 

 السنة الرابعة

 الفصـــل الثاني الفصــــل األول

 
 ســم المـــادةا رقم المادة

 
 م.س

 
 ــادةســم المـا رقم المادة سابقالالمتطلب 

 
 سابقالالمتطلب  م .س

 221212 2 (6)تصميم معماري  221211 221311 2 (1)تصميم معماري  221212

 221311 3 مواصفات البناء وتشريعات المهنة 221200 221322 3 السلوكية في العمارة 221222

 121212 3 مساحة 221123 221322 3 تخطيط مدن 221222

 221222 3 اإلسكان 221022 221131 3 لعمارةاألنظمة الميكانيكية ل 211330

 ........ 3 لغة برمجة 630203  3 (2)متطلب جامعة  

  22 المجموع   22 المجموع

  أسابيع متواصلة 6إنجاز التدريب الهندسي لمدة :  الفصل الصيفي

 شريطة عدم التزامن* 

 
221200 

 3 التدريب الهندسي
 

 ساعة معتمدة 221

   

 السنة الخامسة

 الفصـــل الثاني الفصــــل األول

 
 ســم المـــادةا رقم المادة

 
 م.س

 
 ســم المـــادةا رقم المادة المتطلب السابق

 
 م .س

 
 المتطلب السابق

 221012 2 مشروع التخرج 221012 221211 2 (0)تصميم معماري  221011

  3 (2) إختياري متطلب تخصص  221011 1 الدراسة التأسيسية لمشروع التخرج 221012

  3 (6)متطلب جامعة   221222 3 تصميم مواقع 221023

     221312 3 الريادية الهندسية 221012

  3 (0)متطلب جامعة    3 (1) متطلب تخصص إختياري 

      3 (1)متطلب جامعة  

  23 المجمـوع  26 المجموع


