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  الهندسة المعمارية قسم  - 1
  

  دكتوراه ) –ماجستير  –دراسات العليا ( دبلوم البرامج المختلفة لل
  اوال : دبلوم الدراسات العليا

  :ىدبلوم الدراسات العليا المهن -1  
  ساعة معتمدة 24على الطالب اجتياز 

  دبلوم الدراسات العليا المهنى في تنسيق المواقع 
 18)بعدد 01 07  616–  01 61107ستة مقررات دراسية من المواد ( :يدرس الطالبالمقررات االساسية

                                              ساعة
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات االختيارية: 

        دبلوم الدراسات العليا المهنى في  تطبيقات الوسائط المتعددة في العمارة 
) بعدد  01 07 625–  01 62007مقررات دراسية من المواد ( يدرس الطالب ستة :المقررات االساسية

                                            ساعة 18
  يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمقررات االختيارية: 

  
  :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -2

  ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز   

 الدراسات العليا التخصصى في الهندسة المعمارية و التصميم الحضري             دبلوم 
)  02 07 613،  01 62607،  01 61807: يدرس الطالب ثالثة مقررات دراسية هي(المقررات االساسية

                                               ساعات معتمدة 9بما يعادل 
  تار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوميخالمقررات االختيارية: 

  
  الماجستيرثانيا : 

  ماجستير الهندسة : -1  
ى  درس الهندسة ماجستير لكي يحصل الطالب عل دة مقررات دراسية  30يجب أن ي اعة معتم ى س  3باإلضافة إل

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

 فى الهندسة المعمارية    الهندسة ماجستير            
   :يدرس الطالب خمسة مقررات دراسية هي  المقررات االساسية:

ساعات معتمدة                                     15) بما يعادل 711  02 07، 723 01 07،  720 01 07، 714 01 07، 711 01 07(
لماجستير ويجوز اختيار يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى االمقررات االختيارية:

  . من تخصص آخر مقررين 
  

  : ماجستير العلوم الهندسية -2    
ى    ى لك ب عل ل الطال تير يحص ة ماجس ه دراس وم علي ية  24العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س افة إل  8و باإلض

  ساعات للرسالة. 

  فى الهندسة المعمارية               العلوم ماجستير 
  :يدرس الطالب ثالثة مقررات دراسية هي   المقررات االساسية:

   ساعات معتمدة. 9) بما يعادل 721 01 07، 720 01 07، 714 01 07(
يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار المقررات االختيارية:

  . من تخصص آخر مقررين 

  
  ثالثا : دكتوراه الفلسفة 

ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  لكي يحصل الطالب    
  ساعة معتمدة للرسالة 24من 
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          دكتوراه الفلسفة فى الهندسة المعمارية 
  . مقررات  من تخصص آخر 3على الطالب ان يختار مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة ويجوز اختيار 

  
 لبرامج الدراسات العليا قائمة المقررات 

  

  اسم المقرر  كود المقرر  م
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 االمتحان

مقررات 
مطلوب 

 ً   دراستها سابقا
   3 3 نظريات وتاريخ تنسيق المواقع 611 01 07   .1
   3 3 هندسة تنسيق المواقع 612 01 07   .2
   3 3 الماء والبيئة في تنسيق المواقع 613 01 07   .3
   3 3 )1تطبيقات في تنسيق المواقع ( 614 01 07   .4
 614 01 07 3 3 )2تطبيقات في تنسيق المواقع ( 615 01 07   .5
   3 3 التصميم البيئي للمباني 616 01 07   .6
   3 3 التصميم المعماري بواسطة الحاسب اآللي 617  01 07   .7
   3 3 )1تطبيقات في التصميم المعماري (  618 01 07   .8
  618 01 07 3 3 )2في التصميم المعماري (تطبيقات  619 01 07   .9

   3 3 التصميم الرقمي 620 01 07   .10
   3 3 العمارة االفتراضية 621 01 07   .11
   3 3 النماذج ثالثية األبعاد والصورة الواقعية 622 01 07   .12
   3 3 الوسائط المتعددة الرقمية  623 01 07   .13
   3 3 )1تطبيقات التصميم االفتراضي ( 624 01 07   .14
  624 01 07 3 3 )2تطبيقات التصميم االفتراضي (  625 01 07   .15
   3 3 أنظمة التشييد والبناء  626 01 07   .16
   3 3 إدارة المشروعات و المواقع  627 01 07   .17
   3 3 التصميم الحضري المستدام  611 02 07   .18
   3 3 التنسيق الحضري 612  02 07   .19
   3 3 )1تطبيقات في التصميم الحضري ( 613 02 07   .20
 613 02 07 3 3 )2تطبيقات في التصميم الحضري ( 614 02 07   .21
   3 3 التقنيات البيئية في المباني 711 01 07   .22
   3 3 مناهج التحليل البيئي 712 01 07   .23
   3 3  والحفاظ علي الطاقة البيئة المبنية 713 01 07   .24
   3 3  منهجية وتحليل التصميم  714 01 07   .25
   3 3 ةالعمارة المستدام 715 01 07   .26
   3 3 إعادة توظيف المباني  716 01 07   .27
   3 3 مقدمة في اقتصاديات البناء  717 01 07   .28
  717 01 07 3 3 دراسات الجدوي  718 01 07   .29
   3 3 دراسات خاصة في التصميم المعماري 719 01 07   .30
   3 3 دراسات خاصة في تاريخ و نظريات العمارة 720 01 07   .31
   3 3 ي والحضريالنقد المعمار 721 01 07   .32
   3 3 الحفاظ علي التراث المعماري 722 01 07   .33
   3 3 دراسات خاصة في تقنيات البناء 723 01 07   .34
   3 3 دراسات خاصة في التصميم الحضري 711 02 07   .35
   3 3  تنمية البيئة الحضرية 712 02 07   .36
   3 3 سياسات استعماالت االراضي 713 02 07   .37
   3 3 ستعماالت األراضيالمواصالت وا 714 02 07   .38
   3 3 مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 715 02 07   .39
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   3 3 مقدمة في االستشعار عن بعد 716 02 07   .40

 3 3 اسس علوم البيئة 717 02 07   .41
07 02 715 
07 02 716 

42.   07 02 718 
تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد 

 في المؤشرات البيئية
3 3 

07 02 715 
07 02 716  

 3 3 نظريات ومنهجية التخطيط العمراني 719 02 07   .43
07 02 715 
07 02 716 
07 02 717  

   3 3  أساليب ومنهجية البحث 07 02 720   .44

45.   07 01 811 
موضوعات مختارة في التصميم المعماري والطاقة 

 المتجددة
3 3   

46.   07 01 812 
ي موضوعات مختارة في الحاسب اآللي وتطبيقاتة ف

 العمارة 
3 3   

   3 3 موضوعات مختارة في تقنيات البناء ومواده 813 01 07   .47
   3 3 موضوعات مختارة في االسكان الريفي 811 03 07   .48
   3 3 موضوعات مختارة في االسكان العشوائي 812 03 07   .49
   3 3  في اإلسكان الحضريموضوعات مختارة  813 03 07   .50
   3 3 تنمية الحضريةموضوعات مختارة في ال 811 02 07   .51
   3 3  موضوعات مختارة في التجمعات الحضرية 812 02 07   .52
   3 3 في مشاكل المدن موضوعات مختارة  813 02 07   .53

 
    مناقشة 3  مشروع دبلوم فى تنسيق المواقع 601 01 07   .54
    مناقشة 3  مشروع دبلوم فى تطبيقات الوسائط المتعددة فى العمارة 602 01 07   .55
    مناقشة 3  فى الهندسة المعمارية و التصميم الحضرىمشروع دبلوم  603 01 07   .56
    مناقشة  3  فى الهندسة المعماريةتقرير علمى ماجستير الهندسة  701 01 07   .57
    مناقشة 8  رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة المعمارية 705 01 07   .58
    مناقشة 24  فى الهندسة المعماريةرسالة الدكتوراه  801 01 07   .59

 
  دكتوراة) -ماجستير  –صف المقررات لبرامج الدراسات العليا (دبلوم و
  

    نظريات و تاريخ تنسيق المواقع611 01 07 
ن  رات م اب الخب ع الكتس ة لتنسيق المواق ذور التايخي ي الج اء الضوء عل ع مع الق يق المواق م تنس ي تحك ات الت دراسة النظري

  ة في العصور المختلفة.التراث الخاص بتنسيق المواقع من حدائق تاريخي
  

    هندسة تنسيق المواقع612 01 07 
  دراسة االسس النظرية والعملية في هندسة تنسيق المواقع والمواد المستعملة واسس اختيارها سواء نباتات أو مواد تشطيب.

  
    الماء و البيئة وتنسيق المواقع613 01 07 

ع  دور االساسي في الماء هو أحد العناصر الرئيسية في تنسيق المواق و ال اس ه ان واالحس ة للمك ي الصورة العام اثيرة عل وت
ي  ي تساهم ف ة الت ات العملي ة التقني ة. دراس ة والمكاني ا المناخي ة المحيطة وظروفه ار البيئ ي االعتب ع الوضع ف رر، م هذا المق

  توفير المياة وندرتها في بعض البيئات.
  

    )1تطبيقات في تنسيق المواقع (614 01 07 
بيق االسس النظرية لتنسيق المواقع من خالل مشروعات لتصميم لهندسة المواقع كالحدائق الخاصة والعامة و المتنزهات تط

  و اماكن الترويح والرياضة والغابات وذلك بشكل متكامل مما يرفع من الخبرات الخاصة بالدراسة.
    )2تطبيقات في تنسيق المواقع (  615 03 07

دائل يتناول المقرر التقن د الب ة و تولي وير وتحديث المشروعات القائم الري و الصرف وتط ع ك ي هندسة المواق يات الحديثة ف
  وتقييمها مع االهتمام أكثر بالمتغيرات المناخية والمكانية ومدي تاثير ذلك علي عناصر هندسة المواقع. 
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    التصميم البيئي للمباني616 01 07 

ة المحيطة من دراسة اساليب التصميم المعماري ال ة البيئ ة أو لمالئم ة المحيط ي البيئ وفرة ف تي تهتم باستعمال مواد البناء المت
  ظروف مناخية بما يضمن ان يقوم الفراغ المعماري لما صمم من أجلة.

  
    التصميم المعماري بواسطة الحسب اآللي617 01 07 

ات ال ي عملي اعدة ف أداة للمس ي ك ب اآلل تعمال الحاس ة اس ة كيفي ة دراس ة وامكاني دائل المعماري د الب اري لتولي ميم المعم تص
ر  دخالت و يصبح التصميم اكث داخل الم د وتت ا تتعق ات التصميم حينم دائل لتسهيل عملي يم الب ي تقي استعمال الحاسب أيضا ف

  تعقيدا من ان يتخيلة المصمم ليتكمن من رسمة للتعبير عنه.
  

    )1تطبيقات في التصميم المعماري (618 01 07 
الوريوس في  ة البك نوات الدراسة مرحل ي س ادة ف ا اعت ا عن م دراسة لتطبيقات معمارية اكثر في درجة صعوبتها او ابتكاره
ة  ا لحل المشكلة المعماري ي يراه ة الت رؤي المعماري اري وال ر المعم مجاالت مختلفة لرفع خبرة الطالب في مجال تحديد الفك

  الت في عمليات التصميم.بشكل أعمق بعد تحديد المتغيرات من المدخ
 

    )2تطبيقات في التصميم المعماري (619 01 07 
ي اداة  ا ليصبح الحاسب اآلل دائل وتقييمه اج الب ا النت استعمال برامج التصميم المعماري بشكل موسع من خالل عمل تطويره

ر ع التع اري م ميم المعم م التص ط لرس يس اداة فق اري و ل ميم المعم ات التص ي عملي اعدة ف ل مس د و التحلي اليب النق ض الس
  618 01 07للمشروعات المعمارية من خالل زيادة االهتمام بالمتغيرات المحيطة بالتصميم. علي الطالب دراسة مقرر 

 
    التصميم الرقمي620 01 07 

ارة ا اليب العم ات و اس ري. تقني ميم الحض اري والتص ميم المعم ي التص ك ف ات ذل ة وتطبيق ارة الرقمي ات العم ة نظري لرقمي
  بجانب النماذج والمنهجيات في مجال العمارة والتصميم الرقمي. 

  
    العمارة االفتراضية621 01 07 

ائي  تج النه ي المن ة ف ا يضمن جودة عالي ارة بم ة العم يم وممارسة مهن اكل التعل ي مش ب عل كيفية عمل عمارة افتراضية للتغل
يم  حيث يصعب التصحيح او التعديل. والمقرر يستعمل تقنية ارة االفتراضية لتقي ات المباشرة للعم الكهف التي هي من التطبيق

  المشروعات في مراحل تصميمها.
  

    النماذج ثالثية األبعاد والصورة الواقعية622 01 07 
ا ة مم ة للحقيق  دراسات نظرية وعملية لتطبيقات الحاسب اآللي لخلق نماذج ثالثية االبعاد ذات تفاصيل معمارية مميزة ومقارب

  يساعد علي تكوين صورة واقعية للمبني، تساعد كأداة للحكم علي التصميم المعماري.
  

    الوسائط المتعددة الرقمية623 01 07 
اريخ  اء وت ات البن اري وتنقني ل التصميم المعم ارة مث ة للعم االت المختلف ي المج ددة ف ائط المتع ة الوس دراسة كيفية تطبيق تقني

واد دراسية  العمارة ونظريات العمارة الي اري أو من خالل م ر المعم ي شكل عروض للفك ات سواء ف آخر ذلك من التطبيق
  متداولة أو في شبكة المعلومات الدولية.

 
    )1طبيقات التصميم االفتراضي (ت 01 07  624 

اري والتصميم التن االت التصميم المعم ات التصميم االفتراضي في مج ة لتطبيق ة والعملي تمكن دراسة االسس النظري ذي لي في
ي  الع عل تعمال. االط د االس ميمات بع ن االداء للتص ة م ودة عالي من ج ا يض ه بم ميم وعيوب اء التص ادي اخط ن تف ب م الطال

  برمجيات التصميم االفتراضي المتاحة.
  
  
  

    )2تطبيقات التصميم االفتراضي (625 01 07 
ت يتناول المقرر إنشاء ومعالجة األشكال العضوية التى كانت دائما  ى كان رامج التصميم بالحاسب، والت العقبة الرئيسية أمام ب

ة  دى مع امكاني ل التقلي ى العم ه ف نى ل زة للمصمم ال تتس درات متمي يح ق ا تت ا انه ه، كم ا يحس تفقد المصمم القدرة على إنتاج م
  . 624 01 07 ممارسة التعامل مع النموذج والتعديل فيه من داخل النموذج.  علي الطالب دراسة مقرر
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    أنظمة التشييد والبناء 626 01 07

الوريوس  ة البك ي مرحل ادرس ف دا عن م ر تعقي اء ولكن بشكل اكث ييد والبن دراسة متقدمة لالنظمة المستعملة في عمليات التش
ي ة ف الخبرات المتبع دول  وذلك من خالل االهتمام بالمتغيرات المرتبطة بعمليات التشييد في المراحل المختلفة مع االهتمام ب ال

  المتقدمة وايضا الدول النامية.
  

    إدارة المشروعات والمواقع627 01 07 
ا من  ا له د الحاالت الخاصة للمشروعات وم ة كأح دراسة االسس النظرية والعملية التي تتبع في ادارة المشروعات المعماري

ة في طبيعة خاصة. التعرض للبرمجيات التي تستعمل في أدارة المشروعات و العمليات ا اليب المتبع لمختلفة بها. دراسة االس
ل  ي االدارة االمث ول ال ال للوص دات واالعم ب المع ة وترتي ع. حجم العمال ل المواق اء داخ واد البن توريد وتخزين واستعمال م

  للموقع التمام عملية البناء بشكل آمن وسريع.
 

     التصميم الحضري المستدام611 02 07  
تدامة وقو اليب االس اع اس وارد اتب ي الم ظ عل اليب الحف واد واس ار الم ن اختي ري م ميم الحض ال التص ي مج دها ف اع

  واستراتيجيات ذلك من خالل تطبيقات التصميم الحضري لنتمكن من الحفاظ علي الموارد لالجيال القادمة.
  

    التنسيق الحضري612 02 07 
ردات التصميم الحضري دراسة اساليب تنسيق الصورة الحضرية في المدن والتي تعاني كثيرا م ي مف داخل البصري ف ن الت

ي  ات عل ل تطبيق ة بشكل عام مع عم ي صورة المدين رة عل ري و أث مع دراسة تاثير كل عنصر من عناصر التصميم الحض
  مدن الدول النامية و دراسات مقارنة مع مدن الدول المتقدمة. 

 
    )1تطبيقات في التصميم الحضري ( 613 02 07

ات ة  دراسة لتطبيق ة مرحل نوات الدراس ي س ادة ف ا اعت ا عن م ة صعوبتها او ابتكاره ي درج ر ف ميم الحضري اكث ي التص ف
ا  ي يراه رؤي الت ري وال ميم الحض ي التص ر ف د الفك ال تحدي ي مج الب ف رة الط ع خب ة لرف االت مختلف ي مج الوريوس ف البك

ا لحل مشاكل التصميم الحضري بشكل أعمق ب دخالت في المصممون الحضريون التي يرونه رات من الم د المتغي د تحدي ع
  عمليات التصميم الحضري.

 
    )2تطبيقات في التصميم الحضري (614 02 07 

ا  كالت بعينه التركيز في التطبيقات المتناولة في هذا المقرر علي نقاط اكثر عمقا مثل توظيف التصميم الحضري في حل مش
دي كالحد من الجريمة واالمراض االجتماعية. االختالفا ا وم ة االنشطة به ت الجوهرية في نوعية الفراغات الحضرية ونوعي

رية.  ات الحض ي الفراغ ة ف ددة والنظيف ات المتج ات الطاق ة. وتطبيق ة المحيط جة العمراني ي االنس ا عل لبا و ايجاب ك س اثير ذل ت
  . 613 02 07علي الطالب دراسة مقرر 

 
    التقنيات البيئية في المباني711 01 07 

وفير الظروف البيئة ال ا لت ا و اجتماعي ا وبيئي ع مادي محيطة بالمباني يمكن ان توفر لنا العديد من التقنيات التي تناسب كل مجتم
ات  ذه التقني امال. دراسة ه دورة ك اري ب راغ المعم وم الف ا يسمح ان يق ح، بم ة أنظف واص ق بيئ المعيشية المناسبة، وذلك لخل

  المتاحة في ظروف بيئية متفاوتة.
 

    مناهج التحليل البيئي712 01 07 
  تحليل الظروف البيئية المحيطة بمبانينا تحتاج الي العديد من المناهج العلمية التي علي اساسها يحلل المعماري هذه البيئة. 

  
     والحفاظ علي الطاقة  البيئة المبنية713 01 07 

ال ي دراسة االس ي دراسة ما تحتاجة البيئة المبنية من طاقة و العمل عل اعد عل واد ودراسات تس ات وم ن تقني ة م يب المعماري
  توفير الطاقة كمصدر اساسي الستدامة الموارد البيئية للطاقة.

  
    منهجية وتحليل التصميم714 01 07 

رات  د المتغي ة تحدي اري وكيفي ات التصميم المعم دراسة المناهج النظرية و العملية التي يجب ان يتبعها المعماريين أثناء عملي
 لمنفصلة او المرتبطة لعناصر التصميم في التطبيقات المختلفة.ا
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    العمارة المستدامة715 01 07 
ارة ذات  ا يضمن عم ة بم اري المختلف ي مراحل التصميم المعم ا ف ة تطبيقه تدامة وكيفي ة لالس ة والعملي دراسة االسس النظري

  طبيعة خاصة تحافظ علي استدامة الموارد لالجيال القادمة.
 

    إعادة توظيف المباني716 01 07 
د.  ي نشاط آخر جدي دراسة قدرات المبني المكانية واالستيعابية والتاريخية المكانية اعادة توظيفة سواء في نفس النشاط أو ف
ة  رر يتعرض ايضا لالسس النظري اني. المق ادة توظيف المب ي اع دراسات امكانيات الموقع التي هي احد المتغيرات الهامة ف

  راتيجيات واساليب التطبيق العملي المتبعة في الدول المتقدمة والدول النامية في إعادة توظيف المباني.واالست
  

     مقدمة في اقتصاديات البناء717 01 07 
ات مباشرة  تعريفات في االقتصاد الهندسي مع دراسة آليات و منهجيات التحليل واساليب التفكير االقتصادي من خالل تطبيق

  تصادي علي صناعة البناء بشكل عام و خاص.للفكر االق
  

    دراسات الجدوي718 01 07 
ة  ة وبيئي ادية وفني دوي اقتص ات ج ن دراس ا م دوي بانواعه ات الج ل دراس ة عم ة وكيفي روعات المختلف واع المش ة ان دراس

  وقانونية وتسويقية  مع التركيز علي المشروعات المعمارية ودراسات الجدوي الفنية الخاصة بها 
  

    دراسات خاصة في التصميم المعماري719 01 07 
اط  د النق ار أح الب اختي ي الط اري وعل ميم المع ي التص ة ف ا أهمي ددة له ة مح وعات خاص ول موض ز ح ية ترك ات دراس حلق

  البحثية التي تتناسب مع ذلك بما يكسبهم الخبرة في ايضا بدراسة التجارب االخري.
  

    ظريات العمارةدراسات خاصة في تاريخ و ن720 01 07 
د  ار أح ي الطالب اختي ارة وعل ات العم اريخ ونظري ي ت ة ف ا أهمي ددة له ة مح وعات خاص ول موض ية تركز ح ات دراس حلق

  النقاط البحثية التي تتناسب مع عنوان المقرر.
 

    والحضرىالنقد المعماري 721 01 07 
ا ة بالعم ا عالق ي له ة الت ات الفني ة والحرك دارس المعماري ة الم ب دراس ا يكس وعي مم كل موض دارس وبش ك الم د تل رة ونق

  الدارس حاسة تقييم االعمال المعمارية برؤي موضوعية متكاملة.
 

    الحفاظ علي التراث المعماري722 01 07 
اظ  اليب الحف ة واستراتيجيات و أس اني االثري ي المب اظ عل ا الحف دراسة االسس النظرية و العملية بشكل أوسع التي يجب معه

  حالة بشكل مفصل. في كل 
 

    دراسات خاصة في تقنيات البناء723 01 07 
ة  اط البحثي د النق ار أح ي الطالب اختي اء وعل ات البن ي تقني ة ف ا أهمي ددة له حلقات دراسية تركز حول موضوعات خاصة مح

  التي تتناسب مع عنوان المقرر.
  

    دراسات خاصة في التصميم الحضري  711 02 07 
اط  حلقات دراسية تركز ار أحد النق ي الطالب اختي ميم الحضري وعل ي التص ة ف ا أهمي ددة له وعات خاصة مح حول موض

  البحثية التي تتناسب مع عنوان المقرر.
  
  
 

    تنمية البيئة الحضرية  712 02 07 
ا ذه المح ة ه ة تنمي دمات وكيفي ية وخ ة اساس ي وبني اد محل آوي و اقتص ن م رية م ة الحض ة للبيئ س النظري ة االس ور دراس

  االساسية مع الوضع في االعتبار البيئة والفقر و النوع والحكم الرشيد لهذه البيئة الحضرية.
  

    سياسات استعماالت االراضي 713 02 07
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ة وضع  ذا المجال. كيفي ي ه ة ف رات المتبع ن الخب االسس النظرية والعملية التي تحكم سياسات استعماالت االراضي وأمثلة م
اظ  استراتيجيات لمخططات ه مع الحف وفير احتياجات ا يضمن ت ع بم ع مناسب الحتياجات للمجتم االراضي التي تضمن توزي

  علي البيئة.
  

    المواصالت واستعماالت األراضي 714 02 07
ة  ذه العالق اذج ه ة نم ي. دراس يج العمران ي النس الت ف ة المواص ي وأنظم تعماالت األراض ين اس ة ب ة التبادلي ة العالق دراس

  ينهما من واقع الخبرات العالمية في ارجاء.التبادلية ب
 

    مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 715 02 07
دعم  أداة ل ات ك واع البيان ع ان ل مع جمي ة التعام ة لكيفي دراسة االسس النظرية و العملية التي تتبع في نظم المعلومات الجغرافي

ات صناعة القرار في العديد من التطبيقات المعمارية والتخطي ع البيان طية و الحضرية، المكانية التعامل بشكل فردي مع جمي
  المكانية في نظم المعلومات الجغرافية.

 
    مقدمة في االستشعار عن بعد 716 02 07

ات  ن التطبيق د م ي العدي رار ف ناعة الق دعم ص أداة ل د ك ن بع عار ع ي االستش ع ف ي تتب ة الت ة و العملي س النظري ة االس دراس
  حضرية المكانية خلق قدرة للتعامل مع تقنية االستشعار عن بعد في اي مجال للتطبيق.التخطيطية و ال

 
    اسس علوم البيئة 717 02 07

ة  ات الخغرافي م المعلوم ة نظ تعمال تقني ة اس ع امكاني ات م ات ومنهجي اكل و تعريف ن مش ة م وم البيئ ي عل ام ف ة الع م للتوج فه
ة المحيطة واالستشعار عن بعد للتعبير عن المشاكل الب ي البيئ ر المشروعات عل يم أث يئية كأداة لدعم اتخاذ القرار في ذلك. تقي

  سلبا أو ايجابا وتأثير ذلك علي جدوي المشروعات. التطبيقات في هذا المقرر تأخذ بعين االعتبار التطبيقات المعمارية.
 

  ات البيئيةتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في المؤشر 718 02 07
ة لحل  ة و العملي ب الفرصة للدراسة النظري د العطاء الطال دراسة متعمقة في نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بع
ابقة في  رة س ي خب المشاكل. أمثلة ذات اختالفات جوهرية يتم دراستها و تحليلها العطاء الخبرات المتعددة. والمقرر يحتاج ال

  ة ة االستشعار عن بعد. نظم المعلومات الجغرافي
 

    نظريات ومنهجية التخطيط العمراني 719 02 07
ال  ي مج ة ف ارات الكافي رة والمه ب الخب ث تعطي للطال د بحي ة واالستشعار عن بع ات الجغرافي نظم المعلوم ات ل أحد التطبيق

ي نظم المنهجيات المتبعة في التخطيط العمراني في دول المتقدمة والنامية علي حد سواء. والمق ابقة ف رة س ي خب اج ال رر يحت
  المعلومات الجغرافية ة االستشعار عن بعد.

  
  أساليب ومنهجية البحث 07 02 720

فى هذا المقرر يتعرف الطالب على منهجيات البحث العلمى واسليبه ليتمكن من انجاز ابحاث بشكل علمى صحيح، هذا 
ل منطقى وسليم واالركان العلمية التى يجب ان تتوافر فيه. بجانب تعرض المادة الساليب كتابة االبحاث العلمية بشك

وتتعرض المادة ايضا لبعض التقنيات المتبعة فى البحث العلمى مع بعض من االحصائيات البسيطة التى تؤهل الطالب فى 
  اعداد استطالعات واخذ عينات وتحليلها واستخالص النتائج بعد تحليلها.

  
    التصميم المعماري والطاقة المتجددة فيموضوعات مختارة   811 01 07

اط  د النق ار أح ي الطالب اختي اري وعل ميم المعم ة في التص ا أهمي ددة له وعات خاصة مح حلقات دراسية تركز حول موض
ات مصادر  ار امكاني البحثية التي تتناسب مع ذلك بما يكسبهم الخبرة في ايضا بدراسة التجارب االخري، مع االخذ في االعتب

  المتجددة وتطبيقاتها في وتاثير ذلك علي العمارة و المباني. الطاقة
 

    في الحاسب اآللي و تطبيقاتة في العمارةموضوعات مختارة   812 01 07 
الب  ي الط ارة وعل ي العم ي ف ب اآلل ات الحاس ي تطبيق ة ف ا أهمي ددة له ة مح وعات خاص ول موض ز ح ية ترك ات دراس حلق

  تناسب مع ذلك بما يكسبهم الخبرة في ايضا بدراسة التجارب االخري.اختيار أحد النقاط البحثية التي ت
 

    في تقنيات البناء ومواده موضوعات مختارة   813 01 07
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ا  ون له واد تصلح ان يك ن م اء م رة العلم ا يبتك ة باالضافة م ات المتاح ات واالمكان اء و التقني اليب البن ي اس ل ف ور الهائ التط
ك ل ذل ارة ك ي العم ات  استعماالت ف ي تقني ة ف ة كامل ه دراي ي يصبح ل دكتوراة المتخصص حت ب ال ه طال يجب ان يتعرض ل

ا  ة تطبيقه ات المتاحة وكيفي ارة والتقني وم العم البناء ومواده الحديثة. كما ان الطالب يقوم بدراسة التداخل القائم الناجح  بين عل
ة علي التصميم المعماري وتطبيق ذلك علي مشروعات المعمارية التي ي ي كيفي رة ف قوم بتصميمها الطالب بحيث يكتسب الخب

  تطبيق هذا التداخل الناجح.
  

    في اإلسكان الريفي موضوعات مختارة    811 03 07
ة  اط البحثي د النق ار أح حلقات دراسية تركز حول موضوعات خاصة محددة لها أهمية في التصميم الريفي وعلي الطالب اختي

دول في التي تتناسب مع عنوان المقرر ة وسياسات ال ة و النامي دول المتقدم ي ال ي ف واع االسكان الريف ، مع دراسة تطور ان
  توفيرة وتطويرة ونماذجة وسلبيات وايجابيات النظم االخري علية.

  
    في اإلسكان العشوائي موضوعات مختارة  812 03 07

دن حلقات دراسية تركز حول موضوعات خاصة محددة لها أهمية في االسكان الال ي الم رسمي و العشوائي (العشوائيات) ف
كان العشوائي في  واع االس رر، مع دراسة تطور ان وان المق ب مع عن ي تتناس ة الت اط البحثي د النق ار أح ي الطالب اختي وعل

  الدول المتقدمة و النامية وسياسات الدول في توفيرة وتطويرة ونماذجة وسلبيات وايجابيات النظم االخري علية.
  

    في اإلسكان الحضري موضوعات مختارة  813 03 07
اط  ار أحد النق ي الطالب اختي ميم الحضري وعل ي التص ة ف ا أهمي ددة له وعات خاصة مح حلقات دراسية تركز حول موض
ة وسياسات  ة و النامي دول المتقدم ي ال واع االسكان الحضري ف ور ان رر، مع دراسة تط البحثية التي تتناسب مع عنوان المق

  وفيرة وتطويرة ونماذجة وسلبيات وايجابيات النظم االخري علية.الدول في ت
 

    الحضرية موضوعات مختارة في التنمية  811 02 07 
آوي و  ة الحضرية من م ة للبيئ ة االسس النظري ي دراس ة ف ا أهمي وعات خاصة محددة له حلقات دراسية تركز حول موض

ذه  ة ه ة تنمي دمات وكيفي ية وخ ة اساس ي وبني اد محل وع اقتص ر و الن ة والفق ار البيئ ي االعتب ع ف ع الوض ية م اور االساس المح
  والحكم الرشيد لهذه البيئة الحضرية.

  
    الحضرية موضوعات مختارة في التجمعات  812 02 07 

آوي  ات الحضرية من م ة للتجمع ة االسس النظري ي دراس ة ف ا أهمي حلقات دراسية تركز حول موضوعات خاصة محددة له
وث  واقتصاد محلي ي سكانها من تل ك التجمعات عل ي تل ة الموجودة ف اثيرات السلبية و االيجابي ية وخدمات والت ة اساس وبني

  للبيئة وفقرأو رفاهية لهذا التجمع الحضري.
  

    مشاكل المدن موضوعات مختارة في  813 02 07
ولها و أسبابها  ة واص ة أو النامي دول المتقدم ا دراسة المشاكل التي توجد في مدن ال ابة فيم ا أو تتش ي جوهره ف ف ي تختل والت

 بينها مع عمل دراسات مقارنة بين المدن المختلفة. 
 

  مشروع دبلوم فى تنسيق المواقع   601 01 07
  مشروع دبلوم فى تطبيقات الوسائط المتعددة فى العمارة   602 01 07
  مشروع دبلوم فى الهندسة المعمارية و التصميم الحضرى   603 01 07
 تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة المعمارية   701 01 07
 رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة المعمارية   705 01 07
  فى الهندسة المعماريةرسالة الدكتوراه    801 01 07

  
 
 
 
 
 
  


