
 

 المتكافئة( هندسة العمارة)مواد تخصص جدول  

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221666 221666 221666 221661 221661 

اسم المواد 
 المتكافئة

 6تصميم معماري  6تصميم معماري  6تصميم معماري 
التصميم المعماري 

6 
 6لتصميم المعماري ا

 عدد ساعات أكثر عدد ساعات أكثر تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

 استيفاء الرسوم
حسب ساعات خطة 

 الطالب

رقم المواد 
 المتكافئة

221666 221666 221666 221666 221666 

اسم المواد 
 المتكافئة

 6تصميم معماري  6تصميم معماري  6تصميم معماري 
التصميم المعماري 

6 
 6التصميم المعماري 

 عدد ساعات أكثر عدد ساعات أكثر تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات خطة 

 الطالب

رقم المواد 
 المتكافئة

221666 221666 221666 221666 221666 

 اسم المواد
 المتكافئة

 3تصميم معماري  3تصميم معماري  3تصميم معماري 
التصميم المعماري 

3 
 3التصميم المعماري 

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221666 221666 221666 221663 221663 

اسم المواد 
 المتكافئة

 4تصميم معماري 4معماريتصميم  4تصميم معماري
التصميم المعماري 

4 
 4التصميم المعماري 

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221366 221366 221366 221364 221364 

اسم المواد 
 المتكافئة

 6تصميم معماري 6تصميم معماري 6تصميم معماري
ماري التصميم المع

6 
 6التصميم المعماري 

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221366 221366 221366 221366 221366 

اسم المواد 
 المتكافئة

 2تصميم معماري 2تصميم معماري 2تصميم معماري
التصميم المعماري 

2 
 2التصميم المعماري 

 تام تام تام تام تام كافئنوع الت

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221466 221466 221466 221462 221462 

اسم المواد 
 المتكافئة

 7تصميم معماري 7تصميم معماري 7تصميم معماري
التصميم المعماري 

7 
 7التصميم المعماري 

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221466 221466 221466 221467 221467 

اسم المواد 
 المتكافئة

 8تصميم معماري 8تصميم معماري 8تصميم معماري
التصميم المعماري 

8 
 8التصميم المعماري 

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 لمتكافئةا

221666 221666 221666 221668  

اسم المواد 
 المتكافئة

  9تصميم معماري 9تصميم معماري 9تصميم معماري 9تصميم معماري

  تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221334 221334 221334 221369 221369 

اسم المواد 
 المتكافئة

 تصميمات تنفيذية تصميمات تنفيذية تصميمات تنفيذية
التصميمات 

 التنفيذية
 التصميمات التنفيذية

 عدد ساعات أكثر عدد ساعات أكثر تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
سب ساعات ح

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات خطة 

 الطالب

رقم المواد 
 المتكافئة

221666 221666 221666 221626 221626 

اسم المواد 
 المتكافئة

الرسم المعماري 
 والمنظور

الرسم المعماري 
 والمنظور

الرسم المعماري 
 والمنظور

 الرسم المعماري يالرسم المعمار

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221663 221663 221663 221626 221626 

اسم المواد 
 المتكافئة

 الرسم الحر الرسم الحر 6الرسم الحر  6الرسم الحر  6الرسم الحر 

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

راءات اج
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221664 221664 221664 221623 221623 

اسم المواد 
 المتكافئة

 6الرسم الحر  6الرسم الحر  6الرسم الحر 
االظهار المعماري 

 والمنظور
االظهار المعماري 

 والمنظور

 عدد ساعات أكثر عدد ساعات أكثر تام تام تام نوع التكافئ

اءات اجر
استكمال 

 التكافئ

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات خطة 

 الطالب

رقم المواد 
 المتكافئة

221368   221427 221427 

د اسم الموا
 المتكافئة

تطبيقات متقدمة 
 بفي الحاسو

  
التطبيقات 

المتقدمة في 
 الحاسوب

التطبيقات المتقدمة 
 الحاسوب في

 تام تام   تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221663     

اسم المواد 
 المتكافئة

تقنيات اإلظهار 
 المعماري

    

      نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221668 221668 221668 221624 221624 

اسم المواد 
 المتكافئة

 6الرسم بالحاسوب 
الرسم بالحاسوب 

6 
 6الرسم بالحاسوب 

الرسم بالحاسوب 
6 

 6الرسم بالحاسوب 

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221367 221367 221367 221626 221626 

اسم المواد 
 المتكافئة

 6الرسم بالحاسوب 
الرسم بالحاسوب 

6 
 6الرسم بالحاسوب 

الرسم بالحاسوب 
6 

 6الرسم بالحاسوب 

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221636 221636 221636 221663 221663 

اسم المواد 
 المتكافئة

 6انشاء المباني  6انشاء المباني  6نشاء مباني إ 6نشاء مباني إ 6نشاء مباني إ

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221636 221636 221636 221664 221664 

اد اسم المو
 المتكافئة

 6انشاء المباني  6انشاء المباني  6نشاء مباني إ 6نشاء مباني إ 6نشاء مباني إ

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221436 221436 221436 221436  

اسم المواد 
 المتكافئة

ترميم وصيانة 
 المباني

 ترميم وصيانة
 المباني

ترميم وصيانة 
 المباني

الترميم وصيانة 
 المباني التاريخية

 

  تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221333 221333    

اسم المواد 
 المتكافئة

تكنولوجيا البناء 
 المتقدم

تكنولوجيا البناء 
 المتقدم

   

    امت تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221646 221646 221646 221666 221666 

اسم المواد 
 المتكافئة

 6تاريخ العمارة  6تاريخ العمارة  6تاريخ عمارة  6تاريخ عمارة  6تاريخ عمارة 

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

المواد  رقم
 المتكافئة

221646 221646 221646 221666 221666 

اسم المواد 
 المتكافئة

 6تاريخ العمارة  6تاريخ العمارة  6 تاريخ عمارة 6 تاريخ عمارة 6 تاريخ عمارة

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221343    221363 

اسم المواد 
 المتكافئة

 العمارة االسالمية    عمارة إسالمية

 تام    تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221344 221344 221344 221364 221364 

اسم المواد 
 المتكافئة

نظريات عمارة 
 6معاصرة 

نظريات عمارة 
 6معاصرة 

نظريات عمارة 
 6معاصرة 

ظريات العمارة ن
 المعاصرة

نظريات العمارة 
 6المعاصرة 

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221442 221442 221442 221366 221466 

اسم المواد 
 المتكافئة

السلوكية في 
 العمارة

السلوكية في 
 العمارة

السلوكية في 
 العمارة

كية في السلو
 العمارة

 السلوكية في العمارة

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221443 221443   221462 

اسم المواد 
 المتكافئة

نظريات عمارة 
 6معاصرة 

نظريات عمارة 
 6معاصرة 

  
نظريات العمارة 

 6المعاصرة 

 تام   متا تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221434 221693 221693 221667 221667 

اسم المواد 
 المتكافئة

مواضيع خاصة في 
 العمارة

موضوعات خاصة 
 في العمارة

موضوعات خاصة 
 في العمارة

الموضوعات 
الخاصة في 

 العمارة

موضوعات خاصة في 
 العمارة

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

     691333 

     
دراسات فنية باللغة 

 االنجليزية

 تام     

      

رقم المواد 
 المتكافئة

221662 221662 221662   

اسم المواد 
 المتكافئة

مبادئ التصميم 
 المعماري

مبادئ التصميم 
 المعماري

مبادئ التصميم 
 المعماري

  

   تام تام تام التكافئنوع 

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221346     

اسم المواد 
 المتكافئة

     تاريخ ونظريات الفن

     تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221446     

اسم المواد 
 المتكافئة

نظام المعلومات 
 افيالجغر

    

     تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221426 221426 221426 221336 221336 

اسم المواد 
 المتكافئة

 تخطيط مدن مدنالتخطيط  تخطيط مدن تخطيط مدن تخطيط مدن

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

م المواد رق
 المتكافئة

221623 221623 221623 221336 221336 

اسم المواد 
 المتكافئة

 مواقعالتصميم  مواقعالتصميم  تصميم مواقع تصميم مواقع تصميم مواقع

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221422    221437 

اسم المواد 
 متكافئةال

 التصميم الحضري    التخطيط الحضري

 تام    تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221624 221624 221624   

اسم المواد 
 المتكافئة

   اإلسكان اإلسكان اإلسكان

   تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

 رقم المواد
 المتكافئة

221633 221633 221633 221696 221696 

اسم المواد 
 المتكافئة

 التحكم البيئي التحكم البيئي التحكم البيئي التحكم البيئي التحكم البيئي

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221634 221634 221634 221662  

المواد  اسم
 المتكافئة

  العمارة المستدامة العمارة المستدامة العمارة المستدامة العمارة المستدامة

  تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221666 221666 221666 221686 221686 

اسم المواد 
 المتكافئة

الدراسة 
التأسيسية 

 لتخرجلمشروع ا

الدراسة 
التأسيسية 

 لمشروع التخرج

الدراسة 
التأسيسية 

 لمشروع التخرج

مشروع هندسي 
6 

 6مشروع هندسي 

 عدد ساعات أكثر تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
ب ساعات حس

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات خطة 

 الطالب



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221663 221664 221664 221686 221686 

اسم المواد 
 المتكافئة

 مشروع التخرج مشروع التخرج مشروع التخرج
مشروع هندسي 

6 
 6مشروع هندسي 

 تام تام تام تام عات أكثرعدد سا نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات خطة 

 الطالب

رقم المواد 
 المتكافئة

221466 221466 221466 221446 221446 

اسم المواد 
 المتكافئة

مواصفات البناء 
 المهنة وتشريعات

مواصفات البناء 
 المهنة وتشريعات

مواصفات البناء 
 وتشريعات المهنة

مواصفات البناء 
 المهنة وتشريعات

مواصفات البناء 
 وتشريعات المهنة

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
ل استكما
 التكافئ

     

رقم المواد 
 المتكافئة

   221447  

اسم المواد 
 المتكافئة

   
ادارة المشاريع 

 الهندسية
 

  تام    نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221432 221432    

اسم المواد 
 المتكافئة

    مخططات تنفيذية مخططات تنفيذية

    تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
221432 221432    

رقم المواد 
 المتكافئة

221666 221666 221666 271366 271366 

اسم المواد 
 المتكافئة

ميكانيكا اإلنشاء 
 واإلنشاءات
 التحليلية

ميكانيكا اإلنشاء 
 واإلنشاءات
 التحليلية

ميكانيكا اإلنشاء 
واإلنشاءات 

 التحليلية

إلنشاء ميكانيكا ا
واإلنشاءات 

 التحليلية

ميكانيكا اإلنشاء 
 واإلنشاءات التحليلية

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221332 221332 221332 271462 271462 

اسم المواد 
 المتكافئة

اإلنشاءات 
الخرسانية 
 والمعدنية

اإلنشاءات 
ة الخرساني

 والمعدنية

اإلنشاءات 
الخرسانية 
 والمعدنية

اإلنشاءات 
الخرسانية 
 والمعدنية

اإلنشاءات الخرسانية 
 والمعدنية

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

221643 221643 221643 271626 271626 

اسم المواد 
 المتكافئة

 المساحة للعمارة المساحة للعمارة مساحة مساحة مساحة

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

261336 261336 261336 261369 261369 

اسم المواد 
 المتكافئة

األنظمة الميكانيكية 
 للعمارة

األنظمة 
 الميكانيكية للعمارة

األنظمة الميكانيكية 
 للعمارة

األنظمة 
 الميكانيكية للعمارة

األنظمة الميكانيكية 
 للعمارة

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     

رقم المواد 
 المتكافئة

221433 221433 221433 221696 221696 

اسم المواد 
 المتكافئة

 الصوتيات واالضاءة واالضاءة الصوتيات صوتيات وإضاءة صوتيات وإضاءة صوتيات وإضاءة

 تام تام تام تام تام نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
     



 

الخطة 
 الدراسية

 معدل 7000/7007 7000/7007 7002/7000 7002/7002 7002/7002

رقم المواد 
 المتكافئة

  221499 221476 221476 

اسم المواد 
 المتكافئة

 التدريب الهندسي التدريب الهندسي تدريب هندسي  

 تام تام تام   نوع التكافئ

اجراءات 
استكمال 

 التكافئ
  

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات 

 خطة الطالب

استيفاء الرسوم 
حسب ساعات خطة 

 الطالب

 


