
 

 
 

 
 

 

 

 

 معتمدة ساعة( 29: )متطلبات الكلية: ثانيًا  

 معتمدة ساعة( 26: )متطلبات الكلية االجبارية.أ 

 العالمة
 المتطلب عدد الساعات

 السابق
 دةاسم الما

 رقم

 معتمدة نظري عملي المادة

 1011010 (2)مهارات اللغة اإلنجليزية  1011010 3 3  

  3 3  ---  1011010 (0)تفاضل وتكامل 

 1011010 (0)تفاضل وتكامل  1011010 3 3  

  3 3  ---  1000010 الفيزياء التطبيقية

 1301111 الريادية الهندسية م.س001+ 1301011 3 3  

 6  3  ---  1301010 الرسم الهندسي

 3  1  ---  1301060 (0) المشغل الهندسي

 1301060 (0) المشغل الهندسي 1301060 1  3 

   3  ---  1311031 لغة برمجة

 1301011 المهارات الهندسية 1011010 3   

 

 ات معتمدةساع( 3: )متطلبات الكلية االختيارية.ب 

 العالمة
 المتطلب عدد الساعات

 سابقال
 اسم المادة

 رقم

 معتمدة نظري عملي المادة

  1 1  -  1000010 (0)كيمياء عامة 

  1 1  -  1301000 أساسيات الهندسة

 

 معتمدة ساعة (199:)متطلبات القسم التخصصية والمساندة: الثًاث

 ساعة معتمدة( 88): االجباريةالتخصص  متطلبات .أ 

 العالمة
 متطلبال عدد الساعات

 سابقال 
 اسم المادة

 رقم

 معتمدة نظري عملي المادة

 1331011 (0)التصميم المعماري  - 4  8 

 1331010 (0)التصميم المعماري  1331011 4  8 

 1331030 الرسم المعماري  1301010 3  6 

 1331030 الرسم الحر - 2  4 

 1331031 المعماري والمنظور اإلظهار 1331030 3  6 

 1331010 (1)التصميم المعماري  1331010 4  8 

 1331011 (0) التصميم المعماري  1331010 4  8 

 1331030 (0)الرسم بالحاسوب  1331030 2  4 

 4  2 
1331030 

1331031 
 1331031 (0)الرسم بالحاسوب 

 1331001 (0)إنشاء المباني  1331030 3 2 2 

 1331000 (0)إنشاء المباني  1331001 3 2 2 

  3 3 
1331010 
1011010 

 1331000 (0)تاريخ العمارة 

 1331000 (0)تاريخ العمارة  1331000 3 3  

 8  4 
1331011 

1331000 
 1331110 (1)التصميم المعماري 

 1331111 (3)التصميم المعماري  1331110 4  8 

 1331110 التصميمات التنفيذية  1331000 4  8 

 1331101 سالميةالعمارة اال 1331000 3 3  

 

 

 العالمة
 متطلبال عدد الساعات

 سابقال
 اسم المادة

 رقم

 معتمدة نظري عملي المادة

  3 3 
1331000 
1011010 

 1331100 (0) العمارة المعاصرة نظريات

 2 2 3 
1331011 

1011010 
 1331110 طيط مدنتخ

 1331110 تصميم المواقع 1331110 3 2 2 

 8  4 
1331111 
1331110 

 1331013 ( 7)التصميم المعماري 

 1331016 ( 8)التصميم المعماري  1331013 4  8 

 1331016 التصميم الحضري  1331110 3 3  

 1331001 السلوكية في العمارة 1331016 3 3  

 1331000 التحكم البيئي 1000010 1 1  

 1331060 )*( التدريب الهندسي معتمدة  ساعة 01 0   

  3 3 
 ساعة معتمدة 001

 1331160 (1)هندسي مشروع  1331013

 1331160 (2)هندسي مشروع  1331160 4  8 

 ساعة معتمدة 01ثمانية أسابيع متواصلة بعد إكمال * 
 

 

 .ساعة معتمدة( 00): المساندة اإلجبارية متطلباتال. ب

 العالمة
 المتطلب عدد الساعات

 السابق
 اسم المادة

 رقم

 معتمدة ظرين عملي المادة

 1331000 مواصفات البناء وتشريعات المهنة  1331110 3 3  

 
 1 1 

 واإلنشاءات اإلنشاءميكانيكا  1000010

 التحليلية
1361101 

 1361003 ة والمعدنيةالخراساني اإلنشاءات 1361101 1 1  

 1301100 الميكانيكية للعمارة األنظمة 1011010 1 1  

 

  

 9:ص االختياريةمتطلبات التخص. ج

 العالمة
المتطلب  عدد الساعات

 السابق
 اسم المادة

 رقم
 معتمدة نظري عملي المادة

 1001111  دراسات فنية باللغة االنجليزية 1011010 1 1  

 1361031  المساحة للعمارة 1000010 1 0 0 

 1331036 متقدمة في الحاسوبالبيقات تطال 1331031 1 0 0 

 1331003 (0)نظريات العمارة المعاصرة  1331101 1 1  

 1331100 ضاءةاإلصوتيات وال 1000010 1 0 0 

 1331106 خاصة في العمارةموضوعات  موافقة القسم 1 1  

 

 ساعة معتمدة( 22: )متطلبات الجامعة :  أوال
 ساعة معتمدة( 12: )متطلبات الجامعة اإلجبارية  :المجال االول.  أ

 العالمة
 المتطلب

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 1001010 (1)مهارات اللغة العربية  1 1001100 

  ---  1000011 عسكرية العلوم ال 1

 1011010 (1)مهارات اللغة اإلنجليزية  1 1011100 

  ---  0000010 التربية الوطنية 1
 

 ساعة معتمدة ( 11: )متطلبات الجامعة االختيارية  .  ب

معادة وادعدة معن     ادنعي ساعة معتمدة من المجاالت الثاني والثالث والرابعع بحعد    11يدرس الطالب 

 .مادتين من كل مجال أقصىكل مجال وبحد 
 

 ساعات معتمدة( 6-3) :اإلنسانيةالعلوم :  الثانيالمجال 

 العالمة
 المتطلب

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 1001010 (2)اللغة العربية مهارات  1 1001010 

 1011011 (3)مهارات اللغة اإلنجليزية  1 1011010 

  ---  1001010 1مهارات اللغة الفرنسية  1

  ---  1001010 ( 1إيطالي)نبيةلغة أج 1

  ---  1001013 (1عبري)لغة أجنبية  1
 

 ساعات معتمدة( 6-3)  :العلوم االجتماعية واالقتصادية:  المجال الثالث

 العالمة
 المتطلب

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

  ---  1001011 ثقافة التنمية 1

  ---  0000000 مقدمة في علم االجتماع 1

  ---  0000000 مقدمة في علم النفس  1

  ---  0000011  (1)الفكر والحضارة اإلنسانية 1

  ---  0000000 وسائل االتصال والمجتمع 1

 ساعات معتمدة( 6-3)  :العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة:  لمجال الرابعا

 العالمة
 المتطلب

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
 ادةاسم الم

 رقم 

 ادةالم

  ---  0001010 والبيئة اإلنسان 1

  ---  0301011 أساسيات السيارات 1

 0630000 حاسوب المهارات  1 1630100 

  ---  0001010 صحة اإلنسان والمجتمع  1

  ---  0001011 مبادئ التمريض واإلسعافات األولية 1

اللغةة االنجليزيةة ومهةارات الحاسةوب     الطلبة التقدم لالمتحان في اللغة العربيةة و  جميعيتوجب على  مالحظة

أن يجتةةاب بنجةةاا المةةادة   %( 11أقةةل مةة   )وعلةةى الطالةةب الةةذي يخفةةج فةةي النجةةاا بهةةذا االمتحةةان       

 .االستدراكية التي أخفج بها

 :الخطة الدراسية المستخدمة في األرقامداللة 
 ميكانيكيةالهندسة ال   620 كهربائيةالهندسة ال    610
 هندسة الميكاترونيكس    640 بهندسة الحاسو    630
 الهندسة المعمارية   660 هندسة االتصاالت وااللكترونيات    610
 الهندسة المدنية    670

  :بـــم الطالـــــــــاس

 :يــــم الجامعـــالرق

 :المرشد االكاديمي 
 (2012-2011) 

 

 ساعة معتمدة 031: عدد الساعات المعتمدة

 
 

 


