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 :األهداف -أواًل 
 إىلّهاّيلي:ّمحاهتهدفّكليةّاهلندسةّاملعواريةّيفّجاهعةّ:ّّ(1املادةّ)

إعداد ادلختصني يف سلتلف ميادين اذلندسة ادلعمارية والعمرانية وأتىيل الطالب وتزويدىم دبستوى عاؿ من ادلعرفػة يف  -1
 ة.رلاؿ اختصاصهم يواكب تقدـ العلم والتقنية واحلضارة العادلي

العلمػػػا والتقػػػل يف رلػػػاؿ اذلندسػػػة ت ادلختلفػػػة الػػػ  تسػػػهم يف التقػػػدـ النهػػػوض وادلكػػػاركة  للعػػػوث العلميػػػة والدراسػػػا -2
ادلعماريػػة والعمرانيػػة إػػدؼ إعػػداد اللػػاني ني العلميػػني وإتػػاد احللػػوؿ دلختلػػف القضػػاال الػػ  توا ػػو التطػػور ا  تصػػادي 

 وطن العريب.وا  تماعا يف اجلمهورية العربية السورية وال
تطػػػوير وسػػػاحل اللعػػػم والتعلػػػيم و صػػػوؿ التػػػدريم يف رلػػػاؿ اذلندسػػػة ادلعماريػػػة والعمرانيػػػة دبػػػا يف ذلػػػ  و ػػػ  وتطػػػوير  -3

 ادلؤلفات التعليمية اجلامعية وترمجتها.
 تربية شخصية الطالب العلمية والسياسية وإمناء وعيو القوما وا شرتاكا ونيلو للعمل. -4
 .لتدريب والتعليم ادلستمر يف رلا ت زبصص الكليةاإلسهاـ يف دورات التأىيل وا -5
 ترسيخ القواعد ادلعززة للناء اجملتم  العريب ا شرتاكا ادلونيد وإذكاء الروح النضالية للطالب. -6
 تو يو الطللة ضلو ا ختيار األم ل للفعاليات ال  سيمارسوهنا. -7
 تكجي  النكاط ال قايف والفل وا  تماعا والرال ا. -8
 ابط ال قافية والعلمية م  الكليات واذليئات العلمية العربية خاصة واأل نلية عامة.توثيق الرو  -9

ربقيق  على مستوى من التفاعػل بػني الكليػة ا سػامها ادلختلفػة ومػا يف اجملتمػ  مػن مؤسسػات ومنممػات تتكامػل  – 11
 مهامها و ىدافها م  مهاـ الكلية و ىدافها.

 :: األقسام والشعبثانيا
 :ّتكىىّكليةّاهلندسةّاملعواريةّهيّاألقسامّالتاليةتّ:ّ(2)ّاملادة

 قسم التصميم المعماري ويضم : 
 .ةػػػػػػػػػػػشعلة ادلنكآت السكني -
 .ةػػػػػػػػػػػػشعلة ادلنكآت العام -
 .ةػػدػشعلة العمارة الداخلية والفنوف ادلساع -
 ة.ػػػػػػشعلة العمارة العربية اإلسالمي -
 .شعلة العمارة ادلستدامة -

  ويضم: اإلقميميط المدن والتخطيط تخطيقسم 
 .دفػػػشعلة زبطيط ادل -
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 .التخطيط ادلستداـشعلة  -
 .اإل ليماشعلة التخطيط  -
 .شعلة تنسيق ادلوا   -

 قسم نظريات وتاريخ العمارة ويضم : 
 ػػػػػػػارة.شعلة نمرالت العم -
 .ارةػػػػػػػػشعلة اتريخ العم -
 .شعلة ترميم وصيانة ادللاين األثرية -

 اء والتنفيذ ويضمقسم عموم البن : 
 .شعلة اإلنكاء ادلعماري والتصميمات التنفيذية -
 .واألمن والسالمة اءػػػػػػزات اللنػػػػػػشعلة ذبهي -
 .اتػػػشعلة العلـو اذلندسية وإدارة ادلكروع -

 

 ويجوز تحقيقًا لألغراض العممية إحداث شعب جديدة في األقسام.
يػػر التعلػػيم العػػاء  بنػػاء علػػى ا ػػرتاح اجملػػالم اجلامعيػػة ادلختصػػة وموافقػػة كمػػا تػػوز ربويػػل الكػػعب إ    سػػاـ  بقػػرار مػػن وز 

 رللم التعليم العاء وذل  إذا توفرت يف الكعلة ادلقومات الالزمة لتكوين القسم.
 

 الدرجة العممية: -ثالثًا 
 : علمية التاليةسبنح  امعات القطر بناًء على ا رتاح كليات اذلندسة ادلعمارية فيها الدر ات ال (:3املادةّ)
 .اإل ازة يف اذلندسة ادلعمارية -
 ت ال  حيددىا النماـ اخلاص  لدراسات العليا يف الكلية.ادلا ستري يف ا ختصاصا -
 الدكتوراه يف ا ختصاصات ال  حيددىا النماـ اخلاص  لدراسات العليا يف الكلية. -

 

 :مدة الدراسة -رابعًا 
 .ر ة اإل ازة يف اذلندسة ادلعمارية ىا مخم سنوات دراسيةمدة الدراسة لنيل د –   (:4املادة)

مدد الدراسة لنيل در   ادلا ستري والدكتوراه ربػدد يف نمػاـ الدراسػات العليػا اخلػاص بكليػة اذلندسػة ادلعماريػة  امعػة  -ب
 .محاه
 



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عميد كلية اذلندسة ادلعمارية                                                                 66من  4الصفحة 

 عبد الرزاق سامل  أ.د.م                                                                                     

 :المرحمة الجامعية األولى -امسًا خ
 ولــــــــــــــــــالقب

رط القلػػوؿ الػػ  حيػػددىا رللػػم التعلػػيم العػػاء  يكػػرتط للقلػػوؿ يف كليػػات اذلندسػػة ادلعماريػػة صلػػاح مػػ  مراعػػاة شػػ (:5ّاملــادة)
 الطالب يف مسابقة خاصة حيدد شروطها رللم التعليم العاء بناًء على ا رتاح اجملالم اجلامعية ادلختصة.

 

 

 :المقررات الدراسية وارتباطها باألقسام
 

 : تدريس ادلقررات ادلبينة فيما يلي يف ادلرحلة اجلامعية األوىل تتوىل أقسام الكلية:ّ(6املادةّ)
 

 رراتـــــــــــــــالمق مــــــــــــــــالقس

 اريػػػػػػػػػػػػػػػػػم ادلعمػػػالتصمي سم 

 5-4-3-2-1م ادلعماري ػػالتصمي
 2-1الرسم والتككيل 

 التككيل والنماذجالرسم و 
 2-1 ورػػػػل وادلنمػػػػػالم

 2-1م دبعونة احلاسب ػػػػالتصمي
 ةػػػػارة الداخليػػػػػػػالعم

 زبطيط ادلدف م ػػ س
 والتخطيط اإل ليما

 زبطيط وتنسيق موا  
 1 دفػػػػػزبطيط م
 2دف ػػػػزبطيط م

 3زبطيط مػػػػدف 
 نمرالت زبطيط ادلدف
 علم ا  تماع العمراين

 ةػػػػػػعلـو الليئ
 اػػػػزبطيط إ ليم

 3-2-1 اتريخ العمارة ارةػػػػػػػػم سم نمرالت واتريخ الع
 2-1 نمرالت العمارة
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 رراتـــــــــــــــالمق مــــــــــــــــالقس

 ذػػػػػػػػػػاء والتنفيػػػػػػػـو اللنػػػػػػػػػعل سم 
 

 2-1 اإلنكاء ادلعماري
 اذلندسة الوصفية

 4-3-2-1التصميمات التنفيذية 
  ملاينو ذبهيزات 

 كميات ومواصفات
 ادلسانية

 
 : تدريس ادلقررات ادلبينة فيما يلي يف ادلرحلة اجلامعية األوىل تتوىل األقسام التابعة لكليات أخرى (:7املادةّ)

 

 المقرر القسم الكمية
 كلية اذلندسة ادلدنية

 
  سم اذلندسة اإلنكاحية

 
 نمرالت اإلنكاء -نيساب اإلنكاءات  -مقاومة مواد 
  اإلنكاءات ادلعدنية - 2-1 الليتوف ادلسلح

  وميكاني رال يات  ة سم العلـو األساسي كلية اذلندسة ادلدنية

 
 

 : الخطة الدرسية: توزيع المقررات وعدد الساعات
تلػػني اجلػػداوؿ التاليػة ادلقػػررات الدرسػػية الالزمػػة لنيػػل در ػػة اإل ػازة يف اذلندسػػة ادلعماريػػة  امعػػة   موزعػػة علػػى   (:8املــادةّ)

 السنوات الدراسية وفصوذلا م  عدد الساعات األسلوعية ادلخصصة لكل مقرر.
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 الّسنة األولى في كمّية الهندسة المعمارية
 األّول الفصل الّدراسي

 المجموع عممي نظري  اسم المقّرر
 11 11 -  /1تصميم معماري/

 4 - 4  /1لغة أجنبية/
 4 4 -  /1الرسم والتشكيل/

 4 2 2 رياضيات وميكانيك
 2 - 2  لغة عربية

 2 - 2  الثقافة القومية االشتراكية
 4 2 2  وصفيةهندسة 

 03 21 21  المجموع الكمي
 
 
 
 

 الّسنة األولى في كمّية الهندسة المعمارية
 الثاني الفصل الّدراسي

 المجموع عممي نظري   اسم المقرر 
 11 11 -  1التصميم المعماري/

 4 - 4 /2المغة األجنبية /
 4 4 - /2الرسم والتشكيل /
 4 2 2 /1الظل والمنظور/

 4 - 4  /1رة/تاريخ العما
 4 2 2  /1/بالتصميم بمعونة الحاس

 03 21 21  المجموع الكمي
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 الّسنة الثانية في كمّية الهندسة المعمارية 
 األّول الفصل الّدراسي

 المجموع عممي نظري  اسم المقّرر 
 11 11 - /2تصميم معماري/
 4 - 4 /3المغة األجنبية /

 4 2 2 /1اإلنشاء المعماري/
 4 4 - التشكيل والنماذجم و الرس

 2 - 2 /2تاريخ العمارة/
 4 2 2 /2/بالتصميم بمعونة الحاس

 4 2 2 /2الظل والمنظور/
 01 13 21 المجموع الكمي

 
 
 

 الّسنة الثانية في كمّية الهندسة المعمارية
 الثاني الفصل الّدراسي

 المجموع عممي نظري  اسم المقرر 
 11 11 - /2التصميم المعماري/

 4 - 4 /4المغة األجنبية/
 4 2 2 /2اإلنشاء المعماري/
 4 - 4 /1نظريات العمارة/

 4 2 2 المساحة
 4 2 2 مقاومة المواد

 03 21 24 المجموع الكمي
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 الّسنة الثالثة في كمّية الهندسة المعمارية 
 األّول الفصل الّدراسي

 المجموع عممي نظري  اسم المقّرر 
 11 11 - /3ي/تصميم معمار 

 4 4 - /1التصميمات التنفيذية/
 4 2 2 نشاءاتحساب إ

 4 - 4 /2نظريات العمارة/
 6 2 4 تجهيزات مباني

 11 21 23 المجموع الكمي
 
 
 

 الّسنة الثالثة في كمّية الهندسة المعمارية
 الثاني الفصل الّدراسي

 المجموع عممي نظري  اسم المقرر 
 11 11 - /3التصميم المعماري /

 4 4 - /2التصميمات التنفيذية /
 2 - 2 /3تاريخ العمارة/

 2 - 2 نظريات االنشاء
 6 4 2 تخطيط وتنسيق مواقع
 4 2 2 نظريات تخطيط المدن

 11 13 1 المجموع الكمي
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 الّسنة الرابعة في كمّية الهندسة المعمارية
 األّول الفصل الّدراسي

 المجموع عممي نظري  اسم المقّرر
 11 11 - /4تصميم معماري/

 4 4 - /3التصميمات التنفيذية/
 4 2 2 /1البيتون المسمح /

 4 4 - /1تخطيط مدن /
 4 2 2 اإلنشاءات المعدنية

 11 11 4 المجموع الكمي
 
 
 

 الّسنة الرابعة في كمّية الهندسة المعمارية
 الثاني الفصل الّدراسي

 وعالمجم عممي نظري  اسم المقرر
 11 11 - /4التصميم المعماري/

 4 4 - /4التصميمات التنفيذية/
 4 4 - العمارة الداخمية
 4 2 2 /2البيتون المسمح/
 4 4 - /2تخطيط مدن /

 2 - 2 عمم االجتماع العمراني
 11 14 4 المجموع الكمي
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 الّسنة الخامسة في كمّية الهندسة المعمارية
 األّول الفصل الّدراسي

 المجموع عممي نظري  اسم المقّرر
 12 12 - /5التصميم المعماري/

 6 6 - /3تخطيط المدن/
 2 - 2 عموم البيئة

 4 - 4 كميات ومواصفات
 2 - 2 التخطيط اإلقميمي

 11 21 1 المجموع الكمي
 
 
 

 الّسنة الخامسة في كمّية الهندسة المعمارية
 الثاني الفصل الّدراسي

 المجموع عممي نظري  اسم المقرر
 12 12 - مشروع اإلجازة

 21 21 - المجموع الكمي
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دوام:ـــــــــــال
ربػػػدد نسػػػلة الػػػدواـ ادلطلوبػػػة يف ادلرنيلػػػة اجلامعيػػػة األو   مػػػ  مراعػػػاة  نيكػػػاـ نمػػػاـ مقػػػرر التػػػدريب العسػػػكري  ّ(:9املـــادةّ)

مػػن رلمػػوع  /  لالحعػػة الداخليػػة لقػػانوف تنمػػيم اجلامعػػات56وفػػق ادلػػادة /لالشػػرتاؾ يف امتعػػاف  ي مػػن ادلقػػررات الدراسػػية 
 .عدد الساعات الفصلية ادلخصصة ذلذا ادلقرر

يقرر رللم الكلية يف مطل  كل عاـ دراسػا ادلقػرر الػذي سػيدرس  للألػة األ نليػة يف السػنوات ال ال ػة والرابعػة  (:11املادةّ)
 .اإلمكانيةعند توفر  واخلامسة

 
 :اتـــــاالمتحان

التنفيذيػػة لقػػػانوف تنمػػيم اجلامعػػات تطلػػػق يف  ةمػػ  مراعػػاة األنيكػػػاـ اخلاصػػة   متعػػايفت الػػػواردة يف الالحعػػ(:11ّ)ّادةاملـــ
 ادلرنيلة اجلامعية األو  القواعد ا متعانية التالية: 

 تقسم ادلقررات الدراسية إىل فئتني: -
 :التالية قرراتادلتضم : األوىل الفئة

 /2التصميم ادلعماري /  - /1/ التصميم ادلعماري - 
 /5/ التصميم ادلعماري -   /4/ التصميم ادلعماري  - /3/ التصميم ادلعماري -  

يف / الػذي يعتػرب مقػرر فصػلا يػدرس 5/ ويعترب كل مػن ىػذه ادلقػررات مقػرراً سػنوالً وانيػداً  سػت ناء مقػرر التصػميم ادلعمػاري
 .الفصل األوؿ من السنة اخلامسة

 .ادلعدؿ  ا ادلقررات وتطلق عليها  نيكاـ النماـ الفصلا  تضم :الثانيةالفئة 
 

 وفقاً دلا يلي: األوىلتتكون عالمة الطالب يف مقررات الفئة  -
o  :مقرر التصميم ادلعماري لكل من السنوات األوىل والثانية والثالثة والرابعة 

)هنايػة الفصػل ال ػاينت وتػوزع عالمػة  ة العػاـمن متوسط در ػات ادلكػاري  والتمػارين السػريعة وامتعػاف هنايػ                   
 ادلقرر كما يلا:

  ػػػػ% دلعدؿ ادلكاري51
 % دلعدؿ التمارين السريعة25
 اـػػ%  متعاف هناية الع25

وحيػق جمللػم الكليػة اإل ػافة عنػد الضػرورة يف العػاـ  التماارين الساريعة سمساةعػدد و  يف العػاـ. ادلشاريع أبربعةحيدد عػدد و 
 . على  ساس متوسط در ات  فضل  ربعة منهاحيسب معدذلا 



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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o  مقرر التصميم ادلعماري للسنة اخلامسة: 
 من متوسط در ات ادلكاري  والتمارين السريعة وامتعاف هناية الفصل وتوزع عالمة ادلقرر كما يلا:                   

 % دلعدؿ ادلكاري 51
 % دلعدؿ التمارين السريعة25
 %  متعاف هناية الفصل25

وحيسػب معػدذلا علػى  سػاس  بثالثاة ااارين التمػارين السػريعة يف الفصػلعدد و يف الفصل  ادلشاريع مبشروعنيحيدد عدد و   
 متوسط در ات  فضل اثنني منها.

 
 وفقاً دلا يلي: الثانيةتتكون عالمة امتحان الطالب يف مقررات الفئة  -

 ادلقررات : -2
 2 زبطيط مدف -          1 زبطيط مدف -  4- 3-2-1تصميمات تنفيذية  -  

 العمارة الداخلية  -التككيل والنماذج    - 2-1الرسم والتككيل  -   3زبطيط  ادلدف  - 
 من متوسط در ات ادلكاري  والتمارين السريعة وامتعاف الفصل وتوزي  عالمة ادلقرر

 كما يلا:  
 % دلعدؿ ادلكاري 51
 % دلعدؿ التمارين السريعة25
 الفصل%  متعاف هناية 25
وحيق جمللم الكلية اإل ػافة عنػد  بثالثة ااريندد التمارين السريعة يف الفصل عو يف الفصل ادلشاريع مبشروعني حيدد عدد 

 الضرورة وحيسب معدذلا على  ساس متوسط در ات  فضل اثنني منها.
 الثانيةابقي مقررات الفئة   -1

وحيدد رللم الكلية بناًء على ا رتاح رللػم القسػم ادلخػتص يف  من متوسط در ة  عماؿ السنة ودر ة امتعاف هناية الفصل
 بداية كل فصل النسلة ادلئوية من العالمة لكل من  عماؿ السنة وا متعاف و  زاحو الكتابية والعملية إف و دت.

 
ها إ  السػنة الػ  تليهػا يكرتط لنجاح الطالب يف السنوات األو  وال انية وال ال ة والرابعة من السنة ادلسجل في(:12ّاملادةّ)

 ال انيةومجي  مقررات الفئة  األو صلانيو يف مقررات الفئة 
و   يرسػػب  األو يكػرتط  نتقػاؿ الطالػب مػن السػنة ادلسػجل فيهػا إ  السػنة األعلػى  ف يػنجح يف مقػررات الفئػة  -1

 .ال انيةيف  ك ر من  ربعة من مقررات الفئة 



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و يف  ك ػر مػن  ربعػة مقػررات مػن مقػررات  األو ذا رسػب يف مقػرر الفئػة يرسب الطالب يف السنة ادلسجل فيهػا إ -2
 .ال انيةالفئة 

الػ   ال انيػة ف حيتفظ بعالماتو يف مقررات الفئػة  األو  للطالب الراسب يف سنتو بسلب عدـ صلانيو يف مقرر الفئة -3
 صلح فيها.

 
 ازة:ـــروع اإلجـــمش
 

ّ(:13املادةّ)
نة اخلامسػػػة  سػػػتاذ مكػػػرؼ علػػػى مكػػػروع اإل ػػػازة بنػػػاًء علػػػى  ػػػرار يتخػػػذه رللػػػم يسػػػمى لكػػػل طالػػػب يف مطلػػػ  السػػػ -1

 .الكلية
يتقػػدـ طالػػب السػػنة اخلامسػػة بػػربيفمج مكػػروع اإل ػػازة إ  عمػػادة الكليػػة بعػػد  ف يكػػوف  ػػد صلػػح يف مقػػرر )التصػػميم  -2

ؿ  سػػلوع مػن اتريػػخ . وذلػػ  خػالال انيػةت ومل يرسػػب يف  ك ػر مػػن  ربعػة مقػػررات مػن   ػػا مقػررات الفئػػة 5 ادلعمػاري
 إعالف النتاحج.

 .ادلرنيلة النهاحية  ادلرنيلة األو يتألف مكروع اإل ازة من مرنيلتني:  -3
 .النهاحية دلكروع اإل ازةيسمى رللم الكلية جلنة ربكيم للنمر يف ادلرنيلة األو  و متعاف الطالب يف ادلرنيلة  -4
 .األو  وادلرنيلة النهاحية ادلرنيلة/ يـو وذل  لكل من 111حيدد دلكروع اإل ازة مدة / -5
ادلرنيلػػة األو  دلكػػروع إ  بعػػد موافقػػة جلنػػة التعكػػيم علػػى   دلرنيلػػة النهاحيػػة دلكػػروع اإل ػػازة  تػػوز للطالػػب التقػػدـ  -6

ادلرنيلػػة بعػػد مضػػا مخسػػني يومػػاً علػػى األ ػػل مػػن اتريػػخ إعػػالف نتػػاحج ربكػػيم  للمرنيلػػة النهاحيػػةويػػتم التقػػدـ  اإل ػػازة
 .األو 

ف مكروع اإل ازة النهاحا من  لل جلنة التعكيم ثػالث مػرات كعػد   صػى يف العػاـ  ػمن ادلواعيػد الػ  تري امتعا -7
 حيددىا رللم التعليم العاء بناًء على ا رتاح اجملالم ادلختصة.

 .% على األ ل من العالمة61يعترب الطالب يف عاً يف مكروع اإل ازة إذا يفؿ فيو  -8
 الضرورية الناظمة لكؤوف مكروع اإل ازة واإلشراؼ عليو. يض  رللم الكلية القواعد األخرى -9
 دالت:ـــــــالمع

انيػػو يف مجيػػ  ادلقػػررات الدراسػػية صل ازة يف اذلندسػػة ادلعماريػػة  امعػػةيكػػرتط حلصػػوؿ الطالػػب علػػى در ػػة اإل ػػ (:14)ّاملــادة
 . ازةا  وصلانيو يف مكروع



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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% 61  واألو الفئػػػة  ات% دلقػػػرر 41 سػػػاس زبصػػػيص حيسػػػب معػػػدؿ النجػػػاح يف كػػػل سػػػنة دراسػػػية علػػػى  (:15)ّاملـــادةّ
 .ال انية دلقررات الفئة

 
% للمعػدؿ الػذي نيصػل عليػو الطالػب يف سلتلػف 85حيسب ادلعػدؿ العػاـ يف اإل ػازة علػى  سػاس زبصػيص  (:16)ّاملادة

 % لدر ة مكروع اإل ازة.15السنوات الدراسية و
 

 مراحل الدراسات العميا والتأهيل والتخصص: 
 

حيػدد نمػاـ الدراسػات العليػا اخلػاص تنمػيم اجلامعػات م  مراعاة األنيكاـ الواردة يف الالحعػة التنفيذيػة لقػانوف  (:17)ّاملادة
 بكلية اذلندسة ادلعمارية  امعة األنيكاـ ادلتعلقة بكؤوف الدراسة يف ادلرانيل الدراسية ال  تلا ادلرنيلة اجلامعية األو .

 
 األحكام العامة:

 
 كػل مػا مل يػػرد عليػو نػص خػػاص يف ىػذه الالحعػة تطلػػق كليػة اذلندسػة ادلعماريػػة  امعػة األنيكػاـ الػػواردة يف يف (:18)ّاملــادة

  انوف تنميم اجلامعات و حعتو التنفيذية.
 تطلق  نيكاـ ىذه الالحعة اعتلاراً من العاـ الدراسا الذي يلا اتريخ صدورىا. (:19)ّاملادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وادـررات المـردات مقـمف

ّ
 0/ تصوين هؼوبسي/ : 

  ./  سلوع28دلدة / / ساعات عملا  سلوعياً 11دبعدؿ / السنة األو 
 .مفهـو العمارة وتعلم ملادئ الرسم والتعلري -
 راسة التككيل ادلعماري يف ادلستوي.د -
 .دراسة التككيل احلجما يف الفراغ -
 ."   مقاط   وا هات  مو   عاـالرسم ادلعماري للمخططات" مسا ط تعلم -
 .مفاىيم تطور السكن وتوزي  الوظاحف احلياتية -
 ." دراسة الفراغات السكنية نيسب التسلسل الوظيفا"  سم هناري و سم ليلا -
ونمػػرالت العمػػارة و سػػاليب ذبهيػػز يرافػػق ىػػذه التمػػارين زلا ػػرات عامػػة نيػػوؿ مفػػاىيم العمػػارة والتكػػكيل ادلعمػػاري  -

 .اإلنساين رية إ افة دلفاىيم السكن وادلسكنادلخططات ادلعما
 .دراسة مكروع صألري وفق تقنية التصميم ادلعماري لتعليل ادلعلومات والوظاحف وادلفردات ادلعمارية -
 دراسة مكروع صألري وفق تقنية التصميم ادلعماري  لكتل واحلجـو ادلعمارية. -
 ." لوالكت - التقنيتني" التعليل يكاليرافق ىذه ادلكاري  زلا رات نيوؿ مفهـو التصميم ادلعماري  -
 ./4/عدد ادلكاري   -
 ./5عدد األساكيز / -

 
 0/ اللغخ األجنجيخ/: 

 . سلوع /14/ ساعات نمري  سلوعياً دلدة /4دبعدؿ / السنة األو 
 ألة الفرنسية  و اللألة اإلنكليزيةخيتار الطالب الل

 :/ 2مفردات اللغة الفرنسية /
  -Dire si on comprend.  

  - Présenter une personne. 

  - Nommer les choses. 

  - Savoir vivre. 



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 - Comprendre la grammaire. 

II)-donner des informations sur une personne . 

   - demander. 

   - expeimer ses preferences. 

   - parler de son travail. 

   - parler de son activités. 

   - parler de son travail, de sa ville. 

III)- Dire la date. 

     - Dire l ′heure. 

     - donner des informations sur un employ du temps. 

     - Proposer:accepter/refuser. 

     - Interroger/répondre. 

     - Faire un programme d′activité. 
 :/ 2مفردات اللغة انكليزية /

 Skills in English ( Reading ): 

 Education, Revise… But Take a Break 

 Daily Life, Parents, Adults and Children. OK? 

 Work and Business, How to Make Decisions 

 Science and Nature, Chains, Webs and Pyramids 

 The Physical World, Comparing Two Countries 

 Skills in English (Writing): 

 Education,How Do You Revise?  

 Daily Life, Parents and Teenagers 

 Work and Business, How to Spend $10,000 

 Science and Nature, The 8
th

 Wonder of the World? 

 The physical World, The UK and the USA 
 

 / 0الشسن والتشكيل/: 

 /  سلوع.14ت عملا  سلوعياً دلدة // ساعا4دبعدؿ / السنة األو 
 اعػات الرسػم   والرسػم مػن ويعػل الرسػم  ليػد احلػرة وبقلػم الرصػاص ويكػمل الرسػم عػن الوا ػ   ػمن وخػارج  الرسم احلار:

 الذاكرة.
ة ادلػادة ) طليعػة صػامتة ت  سػتخداـ تقنيػات  لػم التدريب على الرسم  خلط  ماـ ادلوديػل حلجػـو ىندسػية و واين متنوعػ -

 الرصاص وإمكانياتو التعلريية .
 وإمكانياهتػاالتدريب على الرسم من الػذاكرة ألشػكاؿ ىندسػية  للعػدين وثالثػة  بعػاد  سػتخداـ تقنيػات   ػالـ التعلػري  -

 يف اإلظهار ادلعماري . 
ف علػػػى إمكانيػػػات الرتتيػػػب ادلػػػنمم للتكػػػكيالت التجريديػػػة ويعػػػل اسػػػتعراض سلتلػػػف نػػػوانيا التكػػػوين والتعريػػػ التشاااكيل :
 التقنية ادلتعارؼ عليها .   إلمكايفتاذلندسية ادلتنوعة ورمسها يف اللعدين وثالثة  بعاد  األشكاؿادلنطلقة من 

 واستعراض إمكانيات الرتتيب العكواحا و شكاؿ الرتتيب ادلنمم  األشكاؿ ىالتدريب عل -



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يػػة بكػػكل عػػاـ والزخرفػػة العربيػػة بكػػكل خػػاص  سػػتخداـ تقنيػػات التلػػوين  ألبػػي  واألسػػود دراسػػة التكوينػػات الزخرف -
 ودر ات الرمادي .

 

 سيبضيبد وهيكبنيك: 

 /  سلوع.14 سلوعياً دلدة / عملا/ ساعة 2/ نمري/ ساعة 2دبعدؿ / السنة األوىل
 .مقدمة يف حبم األشعة -
  دوراين.  س منعل وسطح دوراين ورلسمتطليقات التكامل احملدود يف نيساب ادلسانيات وطوؿ  و  -
 .دراسة علم السكوف -
 .تركيب وتفريق مجل القوى -
 .توازف النقطة ادلادية وتوازف اجلسم الصلب -
 . نواع القوى وطرؽ نيساب القوى ادلوزعة -
 مراكز ثقل األشكاؿ اذلندسية. -
 عزـو العطالة لألشكاؿ ادلستوية. -
 ا نيتكاؾ. -
 القوى الداخلية. توازف اجلواحز الكلكية وطرؽ نيساب -
 توازف اإلطارات. -

 

 اللغخ الؼشثيخ : 

 . سلوع/ 14/ ساعة نمري  سلوعياً دلدة /2دبعدؿ / السنة األو 
 :القواعد -
 –اجلملة ا مسية  -الفاعل  –اجلملة الفعلية   -اإلعراب واللناء  -
  سلوب اإلغراء - سلوب التعجب  -األفعاؿ الناسخة  -األنيرؼ ادلكلهة  لفعل  -
   -ادلنادى  – سلوب ادلدح والذـ  - سلوب ا ختصاص  -التعذير   سلوب -
 .األخطاء الكاحعة -العدد  – سلوب الكرط  -
  :النصوص والتطليق -
 .خلري الدين الزركلا   صلوى - بن زريق اللألدادي   و  تعذلي   -
 
 الثقبفخ القىهيخ االشتشاكيخ : 



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . سلوع /14/ ساعة نمري  سلوعياً دلدة /2دبعدؿ / السنة األو  
   الدوء والنماـ السياسا الدوء.اجملتم -
 .ادلتألريات الدولية  -
 .سطينية والصراع العريب الصهيوين القضية الفل -
 .األمن القوما العريب  -
   .نيزب  العريب ا شرتاكا -
    .التصعيعية األىداؼ واإلصلازات  احلركة -
 .حلركة التصعيعية والنضاؿ القوما ا -
 .ب القاحد بكار األسد لتطوير والتعديم يف خطاا -
 احلضارة العربية اإلسالمية . -
 هنذسخ وصفيخ : 

 /  سلوع.14عملا  سلوعياً دلدة /ساعة / 2نمري /ساعة / 2دبعدؿ /السنة األو  
 إلسقاط.اطرؽ    -
   ساـ اذلندسة الوصفية.   -
 .سب يل النقطة    -
 .سب يل ادلستقيم   -
 سب يل ادلستوى.   -
 ستوالت.ادلختلفة للمستقيمات وادل األو اع   -
 طرؽ اذلندسة الوصفية. -
   .طريقة ادلسا ط  ادلساعدة  و تأليري مستوالت اإلسقاط -
 .طريقة الدوراف -
 طريقة التطليق. -
   .مساحل القياس -
 .ك ريات الو وه   -
  .األشكاؿ واأل ساـ الدورانية -
  .نكر السطوح اجلانلية للهـر وادلوشور -
 .المالؿ -
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 /2اللغخ األجنجيخ /: 

 . سلوع /14/ ساعات نمري  سلوعياً دلدة /4/ دبعدؿ السنة األو 
 ألة الفرنسية  و اللألة اإلنكليزية.خيتار الطالب الل -

 /  1مفردات اللغة الفرنسية /
I)-Unité4:découvrir son environnement 

II)-Unité5  

III)-unité6:Se faire plaisir. 

 
  /1مفردات اللغة االنكليزية /

 Skills in English ( Reading ) 

 Culture and Civilization, The Cost of Marriage 

 They Made Our World, Genius and perspiration 

 Art and Literature, Julius Caesar and King Lear 

 Sports and Leisure, When Did They Start? 

 Nutrition and Health, Energy In, Energy Out 

 Skills in English (Writing) 

 Culture and Civilization, There Two Ceremonies 

 They Made Our World, Biro and Marconi 

 Art and Literature, Othello 

 Sports and Leisure, The Greatest Athlete in the World 

 Nutrition and Health Fish Is Good for Your Brain 

 

 / 2الشسن والتشكيل/ : 

 ./  سلوع14/ ساعات عملا اسلوعياً دلدة /4دبعدؿ / السنة األو 
 الرسم احلر:

 . من ادلراسم الصامتةدلو وعات الطليعة  ادلتنوعة م  التمليل واألواينعلى رسم اجملسمات وادلوديالت دريب الت -
 .ودللاين معمارية نيدي ة واترخيية طةيالتدريب على الرسم م  التمليل دلو وعات معمارية من الليئة احمل -
    :لتشكيلا

 . افورسم وتلوين داحرة وصلمة األلو  األلوافمفهـو  -
   .لتكوينات من مو وعات اخلداع اللصري  أللوافذبارب  -
 اتصاؿ بصري ت وادلعماري .الفل )دلو وعات ذلا طاب  التصميم   أللوافذبارب  -
 لطػػػاب ذات ا األشػػػكاؿادلوديػػػل مػػػن مػػػادة الكرتػػػوف يف سبػػػارين منطلقػػػة مػػػن التػػػدريب علػػػى تكوينػػػات صػػػناعة النمػػػاذج و  -

 .النافر)الريلييفت –الألاحر
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 /0الظل والونظىس/ : 

 ./  سلوع14 سلوعياً دلدة / عملا/ ساعة 2/نمري/ ساعة 2دبعدؿ / السنة األو 
 ملادئ عامة يف رسم ادلنمور اذلندسا. -
 عناصر رسم ادلنمور اذلندسا وطرؽ رمسو -
 ع ادلناظر )نقاط الفرار على خط األفق_ نقاط الفرار فوؽ وربت خط األفقت  نوا  -
 ادلنمور ادلركزي ) منمور بنقطة فرار وانيدةت- -
 العوامل ادلؤثرة يف رسم ادلنمور -
 سبارين ربليل حلجـو مكعلة اعتماداً على معطيات ادلسقط والوا هة -
 ةتطليقات على  م لة زللولة دلنمور داخلا يف نيا ت سلتلف -
 استعما ت نقطة ادلسافة -
 ادلنمور  ستعماؿ نقطا فرار -
 سبارين زللولة حلجـو مكعلة -
 تطليقات و م لة زللولة دللاين معمارية  احمة يف الوا   -
 استعراض نيا ت خاصة إلظهار ادلنمور احلجما والفراغا. -
 / 0تبسيخ الؼوبسح/ : 

  .سلوع/  14 سلوعياً دلدة / / ساعات نمري4دبعدؿ / لسنة األو ا
 مفهـو علم اتريخ العمارة والرتاث ادلعماري والعمراين. -
 عمارة وادي النيل القدمي)العمارة الفرعونيةت. –عمارة ما  لل التاريخ  -
 العمارة الرافدية. –العمارة يف بالد ما بني النهرين  -
 اتريخ احلضارات يف سورال القددية. –العمارة السورية القددية  -
 العمارة الفارسية. -

 
 0لتصوين ثوؼىنخ الحبسىة /ا/ :  

 ./  سلوع14/ ساعة نمري  سلوعياً دلدة /2/ساعة عملا /2دبعدؿ / السنة األو 
مقدمػػة يف التعريػػف دباىيػػة التصػػميم دبعونػػة احلاسػػب امبء والتعريػػف دبكػػويفت احلاسػػب امبء ونمػػاـ التكػػأليل  ومقدمػػة عػػن 

اللعػػد   وادلعػػدات الالزمػػة   إل ػػافة ا  بنػػاء  اعػػدة معماريػػة إلنكػػاء الػػربامج ادلسػػتخدمة يف الرسػػم اذلندسػػا ثنػػاحا وثالثػػا 
سواء  كانت  دوات  ـ برامج ىندسػية  واسػتخداـ نمػاـ النوافػذ فيهػا  CADرسـو ثناحا اللعد   عتماد على رلموعات 
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يفية تكػكيل اخلطػوط واألشػكاؿ واألبعػاد و وامره الرحيسية   وك AUTOCADوالتعديل م  الرتكيز على بريفمج الرسم 
وكتابة النصوص والتعديل واحلفظ  ومن مث إمكانية إنكاء رسم معماري ثناحا اللعػد اعتمػاد علػى  ساسػيات الرسػم ادلعطػاة  

 وكيفية استخداـ الطلقات وبع  األوامر ادلتقدمة فيو.
 / 2التصوين الوؼوبسي /: 

 ./  سلوع28لوعياً دلدة /عملا  سات ساع /11دبعدؿ / السنة ال انية
 يلا: يتضمن ادلنهاج ما

 ." سكن إفرادي" طابق_ طابقني_ فيالت -
 ." مدرسة ابتداحية -" رو ة  طفاؿ  منكأة تعليمية صألرية -
 .ت بلدية يف  رية -مركز شرطة  -بريد  -مستوصف  -) مركز استعالمات   بنية خدمية صألرية -
 .سكن ريفا م  مزرعة وتربية دوا ن -
 .ت كافيرتال  –) مطلخ  يقة م  خدمات سلتلفةتصميم نيد -
 .على طريق عاـ كافيرتال -مطعم  –موؿ صألري  -
 ./4/عدد ادلكاري   -
 ./5/عدد ا ساكيز  -



  6/اللغخ األجنجيخ/ : 

 ./  سلوع14نمري  سلوعياً دلدة / ات/ساع4دبعدؿ / السنة ال انية
 :خيتار الطالب اللألة الفرنسية  و اللألة اإلنكليزية 

 : /0اللغة فرنسية / مفردات
-   -Lexique autour du savoir-faire scienti fi  q ue e t technique. 
-   - le chercheur. 
-    Parler au passé ( l imparfait et le passé compose). 
-    -L ′ingénieur.  

-    -Eviter les repetitions( les pronoms personnels complements ). 

-    -le technicians. 

-    -caractériser par une proposition relative. 

-    le logician. 

-    -comparer( mettre en valeur ). 

-    -Les différents champs disciplinaires.  
 : /0مفردات اللغة االنكليزية/

- Units and Dimensions                                                                              

- Mechanics and Numbers                                                                          

- Material Properties                                                                                   
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- Thermodynamics                                                                                      
- Fluid Mechanics                                                                                       
- dynamics                                                                                                  

 
 / 0اإلنشبء الوؼوبسي/ : 

 . /  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة /ساعة / 2/ساعة نمري /2دبعدؿ / السنة ال انية
 مدخل إ  اإلنكاء ادلعماري. -
 مة اإلنكاحية وطرؽ تنفيذ ادلنكات.األنم -
 .تطور صناعة اللناء -
 فيذ ادلكاري .مرانيل وخطوات تن -
  .هيز ادلو   و عماؿ احلفرالتذب -
 تربة ربميل اللناء. -
  .األساسات -
 اخلكلية وادلعدنية / الكوفراج /. القوالب -
 

 تشكيل والنوبرجشسن والال : 

 ./  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة /ات ساع /4دبعدؿ / السنة ال انية
 وإبػػراز النػػوانيا التكػػكيلية واسػػتيعاب التعمػػق يف مو ػػوعات الرسػػم عػػن الوا ػػ   ختيػػار اللقطػػة ذات التكػػوين ادلناسػػب -

 .طا ة اخلط يف التعلري وا ختزاؿ
 .التدريب على الرسم السري  ملاشرة عن ادلوديل والوا   ادلعماري -
 ت لتككيالت نيجمية بسيطة إدؼ اكتساب ادلهارات واستعراضعلى صناعة ادلوديالت )ماكيتات التدريب -

 .  احلجما سلتلف نوانيا التكوين
 فراغا  –يف التدريب على صناعة ادلوديل وتطوير تككيالت ىندسية دلفردات ذات طاب  نيجما ا ستمرار  -

 .تتناوؿ سلتلف  شكاؿ العال ات بني األ زاء والعناصر
 

 / 2تبسيخ الؼوبسح/ : 

 /  سلوع14نمري  سلوعياً دلدة / ة/ساع2دبعدؿ / السنة ال انية
 .العمارة يف فرتة ما  لل العصر الكالسيكا -
نصػػػب تذكاريػػػة  مسػػػارح  ملػػػاين رال ػػػية   رلػػػالم  عمػػػارة سػػػكنية   معابػػػد  )عوامػػػل و دوار   طػػػرز  رة اإلغريقيػػػةالعمػػػا -

 .و سلوب إنكاء ومنعواتتت



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عميد كلية اذلندسة ادلعمارية                                                                 66من  26الصفحة 

 عبد الرزاق سامل  أ.د.م                                                                                     

 )عمارة وعمراف العصر اذللنس ت. زبطيط ادلدف اإلغريقية -
 مدنيػػػة  ملػػػاين سػػػكنية  معابػػػد  ملػػػاين   زخارؼمانيػػػة )عوامػػػل و دوار  طػػػرز و عمػػػدة العمػػػارة الرو  – األتروريػػػةالعمػػػارة  -

 .محامات  مدر ات  مسارح  مدافن    واس نصر وملاين و سلوب إنكاءت
 بناء وتنميم ادلدف السورية يف العصر الروماين  العمارة يف مدف تدمر  بصرى  بعلل    رش  اللرتاء. -
 بداالت العمارة ادلسيعية األو  والليزنطية. -
  لة سلتلفة.العمارة ادلسيعية يف سورال   تطور و م -

 

 /2التصوين ثوؼىنخ الحبست/ : 

 ./  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة /ساعة / 2ساعة نمري / /2دبعدؿ / السنة ال انية
واسػتخدمو يف رلػاؿ العمػارة مػن ا ػل رسػـو  ARCHICADالتعريف  لرسم اذلندسا ثالثا اللعد و  سيما بريفمج 

اذلندسػػية والتعريػف ادوات اإلنكػػاء وادلسػاعدة للتكػػكيل ثالثػا اللعػػد وكيفيػػة ثناحيػة وثالثيػػة اللعػد  سػػتخداـ  دواتػو و واحمػػو 
إظهػار النمػػاذج والرسػػـو ثالثيػة اللعػػد فيػػو   واسػػتخداـ مػواد اإلكسػػاء واإل ػػاءة واإلخػػراج ادلعمػاري واحلركػػة يف ىػػذا الػػربيفمج 

 ادلختص للمعماريني .
 
 /2الظل والونظىس/ : 

 ./  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة /ساعة / 2ي /ساعة نمر  /2دبعدؿ / السنة ال انية
 .ادلنمور نقاط فرار متعددة -
 .منمور الداحرة يف ادلستوالت األفقية والكا ولية وادلاحلة م  احلجـو ا سطوانية -
 .وادلدبلةتطليقات على األ واس الداحرية وا ىليجية  -
 .منمور السطوح ادلاحلة م   م لة زللولة دللاين مأخوذة من الوا   -
 .ادلنمور يف نيالة ميالف مستوى اللونية -
   .ألم لة خاصةمنمور درج م  نيا ت اإلظهار  -
 .المالؿ يف ادلنمور وملادئ رمسها -
 .المل الناتج عن نقطة  وحية -
 .المل الناتج عن الكمم يف نيالة  شعة الكمم -
 .موازية دلستوى اللونية  الكمم  ماـ وخلف الناظر -
 .ي م لة وتطليقات من الوا   ادلعمار  -
   .ادلرمية على مستوى  فقا وشا وء وماحل ومنعل المالؿاستعراض  -



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
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 / 4اللغخ األجنجيخ/ : 

 /  سلوع .14ساعات نمري  سلوعياً دلدة / /4دبعدؿ / السنة ال انية
 .خيتار الطالب اللألة الفرنسية  و اللألة اإلنكليزية

 : /4مفردات اللغة الفرنسية /
-Chapitre2: 

-Appareillage et équipement. 

-Chapitre3: 

Technique et techniciens. 

 

 : /4مفردات اللغة اإلنكليزية /
- Beams, columns & Structures                                                                   
- Failure                                                                                                        

- Concrete                                                                                                     

- Statistics                                                                                                     
- Architecture                                                                                               

 2إلنشبء الوؼوبسي /ا/ : 

 /  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة / اتساع/ 4/ساعة نمري /2دبعدؿ / السنة ال انية
 العناصر اإلنكاحية األفقية ) األسقفت -
 مصاعدت - دراج  ) الكا وء عناصر ا تصاؿ -
 إهناء  عماؿ اجلدراف واألسقف )ا كما تت -
  عماؿ األر يات -
 العزؿ يف ادللاين) رطوبة  صوت نيرارةت -
 التمديدات الصعية -
 التمديدات الكهر حية والتدفئة -
 فواصل اذللوط والتمدد  األعتاب والرباطيش   نوات التهوية. -

 

 / 0نظشيبد الؼوبسح/ : 

  ./  سلوع14نمري  سلوعياً دلدة / ات/ساع4دبعدؿ / السنة ال انية
  .مفهـو العمارة و وانلها األساسية -
 التكوين والتأليف يف العمارة. -
 .الوساحط التكوينية األساسية ) نماـ اللناء الفل واألنممة اإلنكاحية ت -



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رة   ادلقياس   اإليقاع سيطال   وساحط التناسق  ) التناظر و الالتناظر   التضاد والتقارب  النسب والتناسب  -
 .توالتكرار

 .والفنوف ت الوساحط التكوينية ادلساعدة )الضوء  األلواف   الزخارؼ  التزاوج ما بني العمارة -
 ماىية التصميم و ىدافو   منهجية التصميم ادلعماري .  -
 

  الوسبحخ: 

 .لوع/  س14عملا  سلوعياً دلدة /ساعة / 2ساعة نمري / /2دبعدؿ / السنة ال انية
 :اجلزء النظري

 مفاىيم عامة ادلسانية واجليوديزية. -
 طرؽ معاجلة القياسات ادلسانيية ونمرية األخطاء. -
 اخلراحط الطلوغرافية وادلخططات ادلسانيية. -
 .طرؽ  ياس األبنية وادلنكآت -
  ياس ادلسانيات. -
 ادلسانية التصويرية) الفوتوغرامرتيت واستخداماهتا يف  عماؿ اذلندسة ادلعمارية. -
 :زء العملياجل
 األ هزة ادلسانيية ادلستوية. -
 األ هزة ادلسانيية ا رتفاعية. -
 التيودوليت و عمالو. -
 و نواعها. Total Stations احملطات ادلتكاملة -

 

  هقبوهخ الوىاد: 

 ./  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة /ساعة / 2ساعة نمري / /2دبعدؿ / السنة ال انية
 .مقدمة عامة عن مقاومة ادلواد -
 ص اذلندسية للمقاط .ااخلو  -
 .دراسة وربليل ا  هادات وفق زلور ونييد -
 .ت هادات وفق عدة زلاور )داحرة موردراسة وربليل ا  -
 .دراسة ا نعطاؼ اللسيط -
 .تطليقات عملية -
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 / 6التصوين الوؼوبسي /: 

 ./  سلوع28عملا  سلوعياً دلدة / اتساع /11دبعدؿ / السنة ال ال ة
 يتضمن ادلنهاج ما يلا:

 .اسة خالال سكنية ربتوي على مناذج متعددة من السكن/ شريطا/ طابقا/بر ا/ سكن عريبدر  -
 ت. مسرح – متعف – دار سينما - األبنية ال قافية ) مركز ثقايف - األبنية التجارية -
 .ت معاىد مهنية - مدارس اثنوية بنية تعليمية )  -
 .منكأة صناعية صألرية -
 ت. رلموعة مطاعم ومقاىا -موتيل صألري  بنية سيانيية وترفيهية ) -
 .مفردات معمارية سكنية يف ادلدينة القددية إنيياء -
 .مكفى صألريت - ملىن عيادات بنية صعية )  -
 . بنية مواصالت ) مركز انطالؽ سيارات صألرية ت -
 ./4/عدد ادلكاري   -
 ./5/عدد األساكيز  -

 

 /0التصويوبد التنفيزيخ/ : 

 ./  سلوع14عياً دلدة /عملا  سلو  اتساع /4دبعدؿ / السنة ال ال ة
 .ادلصطلعات  ىدافها زلتوالهتا  تقنيات الرسم التنفيذي  -
 . ساساتت -وا هات  -خططات التنفيذية )مسا ط دراسة ادل -
 .النوافذ   داوؿ اإلنكاءات الداخلية / اخلار ية  األبواب -
 ت. عامة – يةسكن) دراسة طلقات التألطية يف  ر يات األبنية  -
 .الصوت   احلرارة الرطوبة دراسة طرؽ العزؿ  د -
 .واأل  وراتتفاصيل األبواب والنوافذ  اسة ادلنجور  نواعو / استعما تو در  -
 .دراسة األدراج -
 .مسا ط ومقاط  م  طرؽ ا كساء -

 

  حسبة اإلنشبءاد: 

 ./  سلوع14/ ساعة عملا  سلوعياً دلدة /2/ ساعة نمري /2دبعدؿ / السنة ال ال ة
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 .ادلنكآت ادلقررةنمرية كاستليا يف نيساب  -
 .نمرية العمل الومها -
 ربليل اإلطارات غري ادلقررة واجلواحز غري ادلقررة -
- .  طريقة توزي  العزـو
 .طريقة ادليل وا ضلراؼ -

 

 /2نظشيبد الؼوبسح/ : 

 /  سلوع14نمري  سلوعياً دلدة / ات/ساع4دبعدؿ / السنة ال ال ة
ت و ىػػم شػػيكاغو   الفػػن احلػػديم   ... ة يف القػػرف التاسػػ  عكػػر)عماريػػتطػػور الفكػػر ادلعمػػاري وا ذباىػػات وادلػػدارس ادل -

 ادلعماريني .
   .تطور الفكر ادلعماري واذباىات عمارة احلداثة يف النصف األوؿ من القرف العكرين -
 ت و ىم ادلعماريني . الوظيفية   العضوية   ... ) التعلريية   -
ت  ...راـاألرشػػيج  ادليتػػابوليـز  الونيكػػية اجلديػػدةرف العكػػرين ) النصػػف ال ػػاين مػػن القػػذباىػػات وادلػػدارس ادلعماريػػة يف ا -

 و ىم ادلعماريني .  
 اذباىات عمارة ما بعد احلداثة   و ىم معماريا ىذه ا ذباىات . -

   
  هجبنيو تجهيضاد : 

 /  سلوع14/ ساعة عملا  سلوعياً دلدة /2/ ساعات نمري /4دبعدؿ / السنة ال ال ة
 .الرانية احلرارية -
 .ارةتقاؿ احلر طرؽ ان -
 .النفوذ احلراري وتطليقاتو -
 تكييف اذلواء ونيسا تو. -
 .التدفئة ادلركزية ونيسا هتا -
 . ضري ادلاء الساخن لألعماؿ الصعيةرب -
 .الطا ة الكمسية واستخداماهتا -
 . الضجيج والعزؿ الصويت -
 فيذىا.ت  ادلواد ادلستخدمة وطرؽ  تن سكن/ عامة ادلخططات الكهر حية يف األبنية ) دراسة -
 .كيفية استخدامهاو  اإليفرة طرؽ  ملادئ عامة يف -
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ربطها خبطوط و  ت  ادلواد ادلستخدمة وطرؽ  تنفيذىاعامة /سكن عا لألبنية ) دراسة سلططات الصرؼ الص -
 الصرؼ العامة .

 .نكآتدراسة العزؿ وطلقات التألطية يف ادل -
 

 / 2التصويوبد التنفيزيخ/ : 

 ./  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة /ساعات / 4دبعدؿ / السنة ال ال ة
 . دراسة سلططات تصريف مياه السطح -
 . دراسة فواصل القط  والتمدد -
 . دراسة سلططات ادلوا   العاـ -
 .استخدامها  طرؽ إنكاحها وتألطيتها  دراسة األسقف ادلاحلة -

 
 / 6تبسيخ الؼوبسح/ : 

 ./  سلوع14نمري  سلوعياً دلدة / ةساع/ 2دبعدؿ / السنة ال ال ة
  .العمارة يف صدر اإلسالـ -
  ادلملوكية  األندلسية  األيوبية  ات اإلسالمية ادلختلفة )األموية  العلاسيةالعمارة وادلدارس ادلعمارية يف العصور والفرت  -

  .ت...
 . ت زبطيط ادلدف العربية اإلسالمية  ميزات وعناصر ومساات فلسفة وعناصر العمارة العربيةمرتكز  -
 .احر وادلدف العربية اإلسالميةلعمدراسة لعدد من ا -
 .ت الروكوكو  ...    القوطية  عمارة عصر النهضة  اللاروؾيةكالرومانسالعمارة األوربية )  -

 
 نظشيبد اإلنشبء : 

 ./  سلوع14ساعة نمري  سلوعياً دلدة / /2دبعدؿ / السنة ال ال ة
 .احلمو ت ادلطلقة على ادلنكآت اذلندسية -
 .مرانيل التصميم اإلنكاحا -
  ىم ادلواد اإلنكاحية ادلستخدمة يف تنفيذ ادلنكآت اذلندسية. -
 .ت اإلطارات –األ واس  – اجلواحز –)األعمدة  اجلمل اإلنكاحية اخلطية -
 القلابت. –القكرالت  –اجلمل اإلنكاحية ادلستوية)اللالطات  -
 اجلمل اإلنكاحية الفراغية. -
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 .ت األسقف ادلعلقة –)اجلسور  ادلنكآت ادلعلقة -
 مو زة ألىم ادلنكآت اذلندسية يف العامل.دراسة  -
 طرؽ تكييد ادلنكآت اذلندسية. -

 

  تخطيط وتنسيق هىاقغ: 

 ./  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة /ساعة / 2نمري /ساعة / 2دبعدؿ / السنة ال ال ة
 ن التعريف إذا ا ختصاص و مهيتو.مقدمة نيوؿ مو وع تنسيق ادلوا   تتضم -
 . والعريب ة يف العامل الألريبوا   تنسيق ادلوا   األساسي -
 العناصر األساسية ادلكونة للمو  . -
  .طلوغرافية األرض وعال تها  دلو   -
 .ادلناخ -
 .ا ستعما ت الوظيفية -اللصرية اخلصاحص  –:  مهيتها يف تنسيق ادلوا   العناصر النلاتية -
 .ا ستعما ت الوظيفية –:  مهيتها العناصر ادلاحية -
  .ة عنهاذبميعها والفراغات النا: ملادئ ذباألبنية -
 ستخدمة يف األر يات ونوع احلركة.العال ة ما بني ادلواد ادل –احلركة : مفهـو احلركة  -
  .ادلعايري التصميمية –األرصفة والكوارع وشلرات ادلكاة : تصنيفها  -
 اخلار ية. العناصر األخرى ادلستخدمة يف فرش الفراغات -
 .يف تنسيق ادلوا   وكتابة التقريرية إعداد وسبييز ادلخططات التنفيذ -

 
 نظشيبد تخطيط الوذى : 

 ./  سلوع14/ ساعة عملا  سلوعياً دلدة /2ساعة نمري / /2دبعدؿ / السنة ال ال ة
 ادلدف العربية اإلسالمية. -
 نكأة ادلدينة وتطويرىا. -
  .العوامل ادلؤثرة على زبطيط ادلدف -
 التخطيط العمراين. -
 .عناصر ادلدينة ومكويفهتا -
 
 4تصوين الوؼوبسي /ال/ : 
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 ./  سلوع28عملا  سلوعياً دلدة / اتساع /11دبعدؿ / السنة الرابعة
 يتضمن ادلنهاج ما يلا:   
 .معاىد –كليات   –مكتلة  :منكآت تعليم عاء -
   سكل م  مناذج سلتلفة من السكن.رلم -
     .مكفى عاـ : بنية صعية  -
 سيانيا. رلم  -فندؽ  – ملاين سيانيية وترفيهية كلرية -
 قدـ.لكرة ال دستا -رال ية مأللقة صالة  :ملاين ومنكآت رال ية -
 .موانئ –مطارات  –زلطات  طار  - بنية مواصالت: مركز انطالؽ سيارات كلرية  -
 .مركز ثقايف وا تماعا -مسرح كلري  -ملاين ثقافية كلرية  -ملاين إدارية  -
 .ورشات –عامل م بنية صناعية:  -
 خدمية وعامة يف ادلدينة القددية.نيياء مفردات معمارية إ -
 ./4عدد ادلكاري  / -
 ./5عدد األساكيز / -

 

 / 6التصويوبد التنفيزيخ /: 

 ./  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة /ساعات / 4دبعدؿ / السنة الرابعة
 ./ مسرح / دار  وبرا ثقايف ملىن -دار سينما/ تعددة األغراض/ صالة م -راسة طرؽ تسقيف الصا ت الكلرية د -
 .راسة ادلنجور ادلعديند -
 .مقاط  احلديد/ األدلنيـو -

 
  0 /الجيتىى الوسلح/ : 

 ./  سلوع14 سلوعياً دلدة / ساعة عملا /2/ساعة نمري/ 2دبعدؿ / السنة الرابعة
 .مة عن الليتوف ادلسلح وطرؽ نيسابومقدمة عا -
 اللسيطني  لطريقة الكالسيكية .ساب ادلقاط  اخلا عة للضألط والكد ني -
 قاط  اخلا عة لالنعطاؼ  لطريقة احلدية .نيساب ادل -
 نيساب ادلقاط  اخلا عة للضألط والكد  لطريقة احلدية . -
 نيساب ادلقاط  اخلا عة لالنعطاؼ  لطريقة الكالسيكية . -
 .تطليقات عملية -



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 0/ تخطيط هذى/ : 

 ./  سلوع14 سلوعياً دلدة / عملا ساعات/ 4دبعدؿ / السنة الرابعة
 .مسكن ت 12 - 6 ) دراسة تنميم  وار سكل -
 ت . 24 - 12دراسة تنميم رلموعة من الونيدات السكنية )  -
 . درسيةدراسة ذبّمعات م -
 .دراسة مو   دلنكأة عامة إنتا ية -
 .سة ذبّم  خدما للمجموعات السكنيةدرا -
 .دراسة مدينة مالىا -
 .دراسة مقربة  -
 .دراسة يفدي فروسية -
 . مدينة  لعاب ومالىا -
 .منكآت عامة -
 .نسمة 6111قة سكنية لقرابة سة منطدرا -
 

 

 اإلنشبءاد الوؼذنيخ : 

 ./  سلوع14 سلوعياً دلدة / ساعة عملا/ 2/نمري ساعة / 2دبعدؿ / السنة الرابعة
 .مدخل إ  اإلنكاءات ادلعدنية -
 .ذ ادلستخدـ يف ادلنكآت ادلعدنيةص الفو اخو  نواع و  -
 .طرؽ تصميم ادلنكآت ادلعدنية -
 .دودةدراسة وتصميم العناصر ادلك -
 . دراسة وتصميم العناصر ادلضألوطة -
 . عة لالنعطاؼدراسة وتصميم العناصر اخلا -
 .الوصالت ادلعدنية -
 .تصميم وصالت الرباغا -
 .تصميم وصالت اللعاـ -
 .اجلواحز الكلكية:  نواعها و سم تصميمها -



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . األسقف ادلعدنية -
 .ية للهياكل الفو ذية والوصالتتفاصيل تنفيذ -



 4 /التصويوبد التنفيزيخ/ : 

 /  سلوع.14/ ساعات عملا  سلوعياً دلدة /4دبعدؿ / السنة الرابعة
 تضمن ما يلا :ت

ية  عامػػة ت  ادلػػواد ادلسػػتخدمة  طػػرؽ  تنفيػػذىا  ا تصػػاديتها  ربطهػػا سػػكناسػػة سلططػػات الصػػرؼ الصػػعا لألبنيػػة )در  -
 خبطوط الصرؼ العامة .

 .دراسة ادلنكآت الرال ية -
 مككوفة ومأللقة. مسابح مالعب مككوفة / صا ت مأللقة / -
  .دراسة طلقات التألطية يف ادلنكآت الرال ية -
 العزؿ وطلقات التألطية يف ادلسابح.دراسة  -
 

  الؼوبسح الذاخليخ: 

 ./  سلوع14/ ساعات عملا  سلوعياً دلدة /4دبعدؿ / السنة الرابعة
 .دراسة  سم التصميم ادلعماري الداخلا -
النسب  األلواف  ادلفروشات  اإل اءة  ادلواد  العناصر لا )طليقات عم ىم  سم التصميم ادلعماري الداخلا م  ت -

                                                                                                             ت.التزيينية
 من فراغ معماري داخلا. متكامل لفراغ معماري داخلا  و  زءمكروع تطليقا  -
 2يتىى الوسلح /الج/ : 

 ./  سلوع14 سلوعياً دلدة / ساعة عملا/ 2/نمري ساعة / 2دبعدؿ / السنة الرابعة
   .اللالطات ادلصمتة ذات ا ذباه الوانيد -
 .اللالطات ادلصمتة ذات ا ذباىني -
 .اللالطات ادلفرغة ذات ا ذباه الوانيد -
 .اللالطات ادلفرغة ذات األعصاب  ذباىني -
 .ت األدراج العاملة   ذباىني األدراج العاملة   ذباه القصري  العاملة   ذباه الطويل األدراج ) األدراج ادلستوية -
 .ت  ساسات اجلدراف اخلا عة حلمو ت منتممة ادلفردة اخلا عة حلمو ت زلورية )األساسات  األساسات -



 /2تخطيط هذى/ : 



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ./  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة /ساعات / 4دبعدؿ / السنة الرابعة
 . ترفيهية –ثقافية  –رلّمعات رال ية  -
 .زلطات ركاب -
 .إنيياء نيّيز من ادلدف القددية -
 . / متوسطةتنميم  رية  و  انيية سكنية صألرية  -
 .رلّم  سيانيا ترفيها -
 . رية  طفاؿ -
 .والقرى تنميم مراكز خدمية يف ادلناطق -

 
 ػلن االجتوبع الؼوشاني : 

 ./  سلوع14 سلوعياً دلدة /ي ساعة نمر  /2دبعدؿ / السنة الرابعة
 الدراسات ا  تماعية عند القدماء. -
 .الدراسات ا  تماعية يف الفلسفة ادلدنية -
 .العمراف اللكري -
 .مفاىيم علم ا  تماع -
 .علم ا  تماع العمراين -
 .العمراف والعال ات ا  تماعية يف الريف وادلدينة -
 . زمة التنميم ادلعاصر -
 .مفهـو الفراغ -
 . يم الفراغ -
 .الفراغ ا  تماعا -
 .اهدراسة المواىر وادلؤثرات العامة لألنيياء واحلياة ا  تماعية في -

 

 / 5 التصوين الوؼوبسي  /: 

 ./  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة / ةساع /12دبعدؿ / السنة اخلامسة
 :  يف رلال العمارة السكنية

 يمية دللاين سكنية يف منطقة توس .دراسة تصم -
 لعمراين للمدف وادلناطق القددية ين ومفردات سكنية  من النسيج ادراسة تصميمية دللا -



 جامعة حماه–الالئحة الداخمية في كمية الهندسة المعمارية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :  بعض أمناط ادلباين العامة
رلمعػػػات   متػػػانيف  صػػػا ت ومنكػػػآت رال ػػػية  فنػػادؽ  مستكػػػفيات  ملػػػاين إداريػػػة  مراكػػػز ذباريػػػة   بنيػػػة مواصػػػالت

  .سيانيية وترفيهية
 :  يف رلال احلفاظ ادلعماري

      .  وادلدف القددية ات الرتاثية اذلامة  من النسيج العمراين للنوى التارخييةإنيياء وإعادة توظيف بع  ادلفرد -
 ./2عدد ادلكاري  / -
 . /3عدد األساكيز / -

 

 / 6تخطيط الوذى /: 

  ./  سلوع14عملا  سلوعياً دلدة /ساعات / 6دبعدؿ / السنة اخلامسة
 .نيةاتقييم ادلخططات التنميمية للمدف والتجمعات السك -
 .فاظ على النوى التارخيية القدديةمية وتفصيلية للعدراسات تنمي -
 . للمدف والضوانيا السكنية احلدي ة دراسات زبطيطية وتنميمية -
 . ية إلعادة أتىيل مناطق ادلخالفاتدراسات زبطيطية وتنميم -
 .نميمية للمدف وادلناطق الصناعيةدراسات زبطيطية وت -
 .ت زبطيطية وتنميمية دلراكز ادلدفدراسا -
 .السيانيية والرتفيهية طيطية وتنميمية للمناطقدراسات زب -
 يئخ :ػلىم الج 

 ./  سلوع14نمري  سلوعياً دلدة /ساعة / 2دبعدؿ / السنة اخلامسة
ادلناطق  –ادلناطق ادلناخية يف العامل  –الليئة العمرانية  –الليئة الطليعية  –: مكويفت بيئية مفاىيم  ساسية يف الليئة -

 .سورالادلناخية يف 
 التلوث  لضجيج . –التلوث الضوحا  –واء اذلتلوث  - ياهادل: تلوث اكل الليئية الطليعية والعمرانيةادلك -
 .ليئا للمكاري  القاحمة وادلقرتنيةتقييم األثر ال -
 .التخطيط الليئا -
 .التصميم الليئا -

 

 كويبد وهىاصفبد : 

 ./  سلوع14نمري  سلوعياً دلدة / اتساع/ 4دبعدؿ / السنة اخلامسة
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 ن ما يلا:تتضم
 : كميات ومواصفات

 .وؿ القياسات األولية والنهاحيةا د -
 .  العامةادلواصفات و الكروط  -
 .  والردـ احلفر عماؿ  -
 .  العادية وادلسلعة سانة عماؿ اخلر  -
 .اللناء وا كساء  حلجر والرخاـ عماؿ  -
 . عماؿ اللياض -
 .   عماؿ ادلنجور اخلكيب وادلعدين -
 . ت عماؿ األر يا -
 . عماؿ الدىاف -
 . عماؿ العزؿ ادلاحا واحلراري -
 تنظيم مشروعات: 
 .مدخل إ  علم اإلدارة -
  ر العاـ إلدارة مكروعات التكييد.اإلطا -
 .عناصر إدارة ادلكاري  -
 .عال ة الو ت  لتكلفة وادلوارد -
 .اجلدولة الزمنية -التكلفة  جلودة عال ة  -
 . التخطيط العاـ للمو   -
 . داـ ادلسار احلرجالتخطيط  ستخ -
 .لتعليل الكلكا ادلنطقاا -
 

 التخطيط اإلقليوي : 

 ./  سلوع14نمري  سلوعياً دلدة /ساعة / 2دبعدؿ / السنة اخلامسة
 .تو وتطوره و نواعو ونممو و بعادهالتعريف  لتخطيط ونكأ -
   .العمراين ت –اإل ليما  –مستوالت التخطيط ) الوطل  -
  لعلـو األخرى. وبدايتو وعال تو التعريف  لتخطيط اإل ليما ونكأتو -
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 .خطيط اإل ليما و ىدافو ومستوالتو شكاؿ الت -
 . ليما ووظاحفو و ساليلو ادلتعددةمفهـو اإل ليم و نواعو وخصاحص التخطيط اإل -
 ا تماعية ت.   ا تصادية  مو عيو   نمرالت التخطيط اإل ليما ) مكانية -
 . ط اإل ليماالتسلسل ادلرنيلا اإل راحا لعملية التخطي -
 .  مات اجلألرافية والتخطيط اإل ليماعلو نمم ادل -
 . السياسات التنموية اإل ليمية -
 ارب التخطيط اإل ليما يف سورال. مناذج التخطيط اإل ليما يف العامل م  الرتكيز على ذب -

 

 هششوع اإلجبصح. 


